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Umowę podpisali (od lewej): inspektor nadzoru inwestorskiego Waldemar Sykosz, burmistrz Woźnik Michał 
Aloszko, prezes spółki Budexim Czesław Lajdamik

Stosowne dokumenty na bu-
dowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w Kamienicy wraz 
z  nadzorem inwestorskim 
w Woźnikach podpisał Mi-
chał Aloszko, burmistrz Woź-
nik. Wykonawcą robót będzie 
spółka Budexim. 
– Rozpoczynamy bardzo duże 
i ważne zadanie. To konse-
kwentna realizacja wizji roz-
woju gminy nastawionej na 
poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców – mówi Michał 
Aloszko, burmistrz Woźnik. 
Zadanie polega na budowie 
kanalizacji sanitarnej grawi-

tacyjnej i tłocznej o długości 
ok. 5 km. W ramach inwe-
stycji planowana jest budo-
wa przyłączy i urządzeń wraz 
z osprzętem, takich jak m.in. 
tłocznie ścieków sanitar-
nych, przepompownie ście-
ków, przydomowe przepom-
pownie ścieków sanitarnych, 
studnie rewizyjne, studnie 
z  odpowietrzeniem, studnie 
kanałowe, studnie rozprężne 
oraz innej wymaganej infra-
struktury, a także odtworze-
nie infrastruktury istniejącej.
Łączny koszt inwestycji to 
ponad 14 mln zł, z czego 

niemal 10 mln zł to środki 
pozyskane w ramach drugiej 
edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład.
Prace mają rozpocząć się 
w  marcu. Zadanie powinno 
zakończyć się z początkiem 
drugiej połowy 2024 r. 
- Kanalizacja to inwestycja, 
której oczekują mieszkańcy. 
Z realizacją takiego przedsię-
wzięcia związane będą utrud-
nienia, których teraz nie je-
steśmy w stanie przewidzieć. 
Proszę mieszkańców gminy 
o wyrozumiałość – mówi bur-
mistrz Woźnik. 

W marcu ruszy największa tegoroczna inwestycja – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy. 10 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Woźnikach podpisano umowę na realizację zadania. 

Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Kamienicy

NABOR DO SZKOL | PRZEDSZKOL|
na rok szkolny 2023/2024

Więcej informacji na stronie 4

Burmistrz i wykonawca robót zapraszają mieszkańców Kamienicy na spotkanie, 
podczas którego przybliżony będzie harmonogram i zakres prac.

Spotkanie odbędzie się 6 marca o godzinie 17.00 w OSP Kamienica. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Rozstrzygnięto konkursy ofert 
  dla organizacji pozarządowych

Wykaz przyznanych
dotacji na stronie 6
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Niemal 26 tys. złotych zebrali wolontariusze z Gminy Woźniki kwestujący na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP zagrała w naszej gminie

Dzięki pozyskanym fundu-
szom osoby z niepełnospraw-
nością uzyskają wsparcie 
asystenta osobistego w co-
dziennym funkcjonowaniu.
Usługi asystencji osobistej 
mogą w szczególności polegać 
na pomocy asystenta w wyko-
nywaniu czynności dnia co-
dziennego, wyjściu, powrocie 
lub dojazdach z uczestnikiem 
Programu w wybrane przez 
uczestnika miejsca, załatwia-
niu spraw urzędowych; ko-
rzystaniu z dóbr kultury (np. 
muzeum, teatr, kino, galerie 
sztuki, wystawy).
Program adresowany jest do 
mieszkańców Gminy Woź-
niki: osób niepełnospraw-
nych posiadających orze-
czenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności lub orzecze-
nie równoważne do wyżej wy-
mienionego.

Korzystanie z usług Asysten-
tów osobistych jest bezpłatne.
Nabór do Programu pro-
wadzi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Woźnikach. Z pomo-
cy może skorzystać 10 osób 
z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności w stopniu 
znacznym.

Trwa także rekrutacja osób, 
które będą świadczyć usługi 
asystencji. Zgłoszenia przyj-
mowane są w trybie ciągłym. 
Usługi asystencji osobistej 
mogą świadczyć osoby, nie-
będące członkami rodziny 
uczestnika:
1. posiadające dokument po-

twierdzający uzyskanie 
kwalifikacji w następujących 
kierunkach: asystent osoby 
niepełnosprawnej, opiekun 
osoby starszej, opiekun me-
dyczny, pedagog, psycholog, 

terapeuta zajęciowy, pielę-
gniarka, fizjoterapeuta

2. posiadające co najmniej 
6-miesięczne, udoku-
mentowane doświadcze-
nie  w  udzielaniu bezpo-
średniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym np. do-
świadczenie zawodowe, 
udzielanie wsparcia oso-
bom niepełnosprawnym 
w formie wolontariatu;

3. wskazane przez uczestni-
ka lub jego opiekuna praw-
nego, pod warunkiem, że 
osoba wskazana spełnia 
przynajmniej jeden z wa-
runków, o których mowa 
w pkt 1 lub 2.

Karty zgłoszenia do progra-
mu można pobrać ze stro-
ny wozniki.pl lub w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Woź-
nikach.

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej - nabór wniosków

Gmina Woźniki pozyskała środki w wysokości 194015,25 zł z Funduszu 
Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2023. Rozpoczynamy nabór uczestników.

29 stycznia już po raz 31. za-
grała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Sztab nr 
3639, odpowiedzialny za 
zbiórkę na  terenie gminy, 
jak co roku, działał pod kie-
rownictwem Jolanty Musik 
w  Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach.
Tradycyjnie w  działania za-
angażował się także Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w  Woźnikach, który 
w  tym roku wsparła woźnic-
ka Ochotnicza Straż Pożar-
na. Nie zabrakło licytacji, mu-
zycznych atrakcji i  pokazów 
pierwszej pomocy. 
31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odby-
wał się pod hasłem „Chce-

my wygrać z  sepsą! Gramy 
dla wszystkich – małych i du-
żych!”. W tegorocznym wy-
darzeniu wzięło udział około 
120 tysięcy wolontariuszy za-
rejestrowanych w  1633 Szta-
bach. Na koncie fundacji od-
notowano 154 mln zł. Oprócz 
pieniędzy zebranych do pu-
szek, sztaby zachęcały do ko-
rzystania z  internetowych 
e-skarbonek, prowadziły au-
kcje internetowe. Ostatecz-
ne wyniki poznamy zatem 
w późniejszym terminie.
Na koncie sztabu w  na-
szej gminie znalazło się 
25.779,34  zł (w ubiegłym 
roku było ponad 14,5 tys. zł). 
- To naprawdę bardzo dużo – 
mówi Jolanta Musik. - Dzię-

kujemy przede wszystkim 
wolontariuszom, którzy po-
mimo chłodu poświęcili swój 
wolny czas na tak świetny cel. 

Ze szkoły w Psarach byli to 
uczniowie klas 8: Martyna, 
Sonia, Amelia, Wiktoria, Olaf, 
Matias i Kacper. Ze  szkoły 

w Woźnikach: Estera, Pauli-
na, Zuzia, Blanka, Dominika 
i Julia. Szkołę z Lubszy repre-
zentowali: Lena, Lena i Olaf, 

szkołę z Kamienicy: Kamila, 
Natalia i Lena, a szkołę z Li-
goty trzech solidnych chłopa-
ków: Gabryś, Adam i Oliwier. 
Dziękujemy pracownikom 
MGOK w Woźnikach za 
przygotowanie koncertu, li-
cytacji i za świetną współ-
pracę. Dziękujemy wreszcie 
wszystkim „wrzucającym” do 
skarbonek, bo właśnie dzię-
ki Wam ma to sens. Dzię-
kujemy także burmistrzo-
wi i  zastępcy burmistrza za 
obecność i wsparcie. Jak za-
wsze na mieszkańców naszej 
gminy można liczyć. Wspól-
nie walczyliśmy z sepsą. Po 
raz kolejny przekonaliśmy się, 
że „pomaganie jest dziecinnie 
proste” – dodaje. 

9 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach odbyło się spotkanie informacyjne z rol-
nikami, w szczególności z hodowcami trzody chlewnej. Poświęcono je m.in. stwierdzonym na terenie 
powiatu lublinieckiego ogniskom afrykańskiego pomoru świń (ASF ) oraz zasadom bioasekuracji w go-
spodarstwach prowadzących hodowlę świń.

Spotkanie z rolnikami

W związku z przebudową mo-
stu przy ul. Modrzewiowej 
w  Woźnikach wykonawca za-
dania firma HUCZ Sp. z  o.o., 
sp. k informuje, iż od 14 lutego 
ulica Modrzewiowa w Woźni-

kach od skrzyżowania z ul. Tar-
nogórską do budynku nr 28 zo-
stanie zamknięta na czas robót 
budowlanych.
Ponieważ realizacja zadania 
wiąże się z zajęciem pasa dro-

gowego zachodzi konieczność 
wprowadzenia czasowej orga-
nizacji ruchu.
Prosimy o zachowanie ostroż-
ności i stosowanie się do wy-
znaczonych objazdów.

Zmiana organizacji ruchu 
na ul. Modrzewiowej

Od połowy lutego trwa przebudowa mostu przy 
ul. Modrzewiowej w Woźnikach.
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W programie ochrony powie-
trza „Śląskie. Przywracamy 
błękit” uczestniczy 80 gmin 
z  terenu naszego wojewódz-
twa, w tym Gmina Woźniki. 
Projekt ten to m.in.: stworze-
nie systemu wsparcia dorad-
czego (eko-doradców), ogra-
niczenie emisji transportowej, 
koncepcje zwiększenia ob-
szarów zieleni, przyspiesze-
nie tempa wymiany urządzeń 

grzewczych małej mocy, mo-
dele zmniejszenia oddzia-
ływania środowiskowego 
w  budynkach użyteczności 
publicznej.
Program zakłada również 
m.in. wykorzystanie dronów, 
które badać będą jakość spa-
lin wydostających się z komi-
nów. O zakresie użycia tego 
instrumentu decydować bę-
dzie Instytut Technologii Pa-

liw i  Energii w  Zabrzu na 
podstawie analizy powietrza 
w  poszczególnych gminach.
Drony wyposażone w  mier-

niki stężeń pyłu zbadają tak-
że jakość powietrza w Woźni-
kach. Zebrane dane posłużą 
do celów badawczych.

Wóz Scania P450XT GCBA 
7/52 zajął miejsce samocho-
du GCBA Jelcz, który w ubie-
głym roku jednostka OSP 
z  Kamienicy przekazała stra-
żakom w Ukrainie. Uroczy-
ste powitanie nowego pojaz-
du odbyło się 2 lutego przy 
licznym udziale mieszkańców 
gminy.
Wóz napędzany jest silnikiem 
o mocy 331 kW (450KM), 

może przewieźć 6-osobowy 
zespół ratowniczy, 7000 litrów 
wody oraz 710 litrów środka 
pianotwórczego. Na wyposa-
żeniu znajduje się między in-
nymi: wyciągarka elektryczna 
o uciągu 9979 kg, ręcznie ste-
rowane działko wodno-pia-
nowe o wydajności od 1600 
do 3200 l/min, autopompa o 
wydajności od 390 do 5271 
l/min, wysuwany pneuma-

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” dysponuje budżetem ok. 76 mln zł, w tym Unia Europejska 
z programu Life dała ponad 45 mln zł, NFOŚiGW – wyasygnował prawie 26 mln zł. Przedsięwzięcie 
realizowane będzie do końca 2027 roku.

Urząd Miejski w Woźnikach przeprowadził, przewidziane w projekcie LIFE „Śląskie. Przywraca-
my błękit”, pomiary względnej emisji pyłów z indywidualnych urządzeń grzewczych. Jakość spa-
lin wydostających się z kominów badają drony.

OSP Kamienica 
ma nowy wóz

Drony badają
jakość powietrza
w Woźnikach

– Celem pomiaru nie jest indywidualna kontrola poszczególnych źródeł 
emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek konsekwencjami 
dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych – podkreśla Barbara Tom-
czyk – Ekodoradca Gminy Woźniki

Race, brawa i łzy. Tak druhny, druhowie i miesz-
kańcy Kamienicy witali nowy, ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Scania.

tycznie maszt oświetleniowy 
ze strumieniem świetlnym 
36 0000 lm.
Klasyczne nadwozie pożarni-
cze wykonano z aluminium. 
W pięciu skrytkach sprzęto-
wych umieszczono półki oraz 
wysuwane szuflady i podesty, 
umożliwiające przewóz arma-
tury i sprzętu. Skrytki zamyka-
ne są żaluzjami aluminiowymi.
- Niezmiernie cieszy mnie 
fakt, że ten wóz wreszcie za-
silił jednostkę OSP w Kamie-
nicy. To inwestycja w bez-
pieczeństwo, które w naszej 
gminie jest traktowane prio-
rytetowo. Gratuluję przy tym 
strażakom z OSP Kamieni-
ca determinacji w dążeniu do 
celu, jakim był zakup nowe-
go pojazdu. Mam przy tym 
nadzieję, że wasz poprzed-
ni samochód, który przeka-
zaliście naszym ukraińskim 
sąsiadom, dobrze im służy – 
mówi burmistrz Woźnik Mi-
chał Aloszko. 

Warto podkreślić, że na tego-
rocznej rządowej liście dofi-
nansowania do zakupu wo-
zów strażackich znalazła się 
jednostka z naszej gminy. 
Nowy średni samochód  ra-
towniczo-gaśniczy OSP Woź-
niki będzie mogła zakupić.

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Roberta Bęczkowskiego
radnego Rady Miejskiej

w Woźnikach

Robert pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy, 
serdeczny i otwarty człowiek. Oddany pracy na rzecz 
samorządu i społeczności lokalnej, zawsze działający 

z pasją i dużym zaangażowaniem.

Rodzinie i najbliższym 
zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego 
współczucia.

Kondolencje składają 
Burmistrz Woźnik 
wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego 
w Woźnikach 
oraz Przewodnicząca 
Rady Miejskiej 
w Woźnikach 
wraz z radnymi.



GAZETA SAMORZĄDOWA

4 EDUKACJA

W tym roku nabór do przedszkoli trwa od 27 lutego. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można składać do 17 marca.

Od 6 do 10 marca trwa natomiast rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki. 
W tym samym terminie odbędzie się nabór do IV klas sportowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach.

Przyjmowaniem wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2024 zajmują się 
poszczególne placówki. Zapraszamy mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych do zapoznania się z bogatą ofertą naszych szkół.

Szczegółowe terminy wszystkich etapów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz informacje o naszej ofercie edukacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej

www.edukacja.wozniki.pl

NABOR DO SZKOL | PRZEDSZKOL|
na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole „Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach
ul. Lompy 6, 42-289 Woźniki przedszkole.wozniki@wp.pl34 3573 033  /  518 032 371 www.przedszkole.wozniki.pl

Przedszkole w Psarach
Psary, ul. Główna 91, 42-287 Lubsza przedszkolepsary@op.pl34 357 90 95 www.przedszkolepsary.wozniki.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
Psary, ul. Główna 91, 42-287 Lubsza psary_sp@op.pl34 357 90 39 www.sp.psary.eu

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy
Kamienica, ul. Częstochowska 42, 42-287 Lubsza szkolawkamienicy@poczta.onet.pl667 539 204 www.spkamienica.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy
ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza splubsza@gmail.com513 516 285  /  34 357 90 33 www.splubsza.pl

Szkoła Podstawowa w Woźnikach - Ligocie Woźnickiej
ul. Szkolna 5, 42-289 Woźniki spligota@op.pl781 982 001 www.spligwoz.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. J. Lompy w Woźnikach
ul. Powstańców Śląskich 7, 42-289 Woźniki szkolawozniki@wp.pl34 357 34 70 www.szkola.wozniki.pl

Liceum Ogólnokształcące w Psarach
Psary, ul. Główna 91 42-287 Lubsza lopsary@interia.pl34 357 94 37  /  781 981 997 www.lopsary.pl

Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Kamieńskich Młynach
Kamieńskie Młyny, ul. Szkolna 10, 42 - 287 Lubsza szkolamlyny@interia.pl34 357 97 63 szkolakamienskiemlyny.edu.pl

Szkoła podstawowa w Woźnikach prowadzi nabór do sportowych klas 4. W tym roku w dwóch 
specjalnościach: piłka nożna i lekkoatletyka. Więcej informacji w sekretariacie szkoły.
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9 lutego w Chorzowskim Cen-
trum Kultury odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy „Strój 
Śląski na Fotografii” zrealizo-
wanej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Frelki w Lubszy” 
we współpracy z fotografem 
Tobiaszem Janusem. Działa-
jąca w ChCK Galeria Antre-
sola była wypełniona po brze-

gi. Dziewczyny z KGW oraz 
młody fotograf – oczarowali 
wszystkich zdjęciami oraz nie-
spożytą energią w podejmo-
waniu nowych inicjatyw.
Wernisaż wystawy uświet-
nił minirecital Martyny Zy-
gadło. Obecni byli również 
przedstawiciele władz Cho-
rzowa i Gminy Woźniki. Była 

to świetna okazja do zapre-
zentowania udanych przed-
sięwzięć mieszkańców naszej 
gminy oraz sposób na pro-
mocję w regionie.
Zadanie „Strój Śląski na foto-
grafii” zostało dofinansowane 
z budżetu Gminy Woźniki.

- Skąd pomysł, żeby w naszej 
gminie utworzyć piłkarską 
drużynę dziewcząt? Czy ła-
two było do niego przekonać 
innych?
Piotr Kamiński (trener koor-
dynator, prezes MLKS Woź-
niki): Piłka nożna kobiet sta-
je się coraz bardziej popularna 
na całym świecie, więc oczy-
wistym było, że warto spróbo-
wać zorganizować warunki do 
treningów dziewcząt w  Woź-
nikach. Nikogo nie musieli-
śmy przekonywać do tego po-
mysłu, bo od razu spotkał się 
z akceptacją. Kiedy do tego 
okazało się, że chce z nami 
współpracować uznana za-
wodniczka z reprezentacyjną 
przeszłością i doświadczona 
trenerka, projekt zaczął bar-
dzo szybko się rozwijać.

- Czy od początku wierzyli-
ście, że uda się stworzyć dru-
żynę?
Aleksandra Klabis (trener-
ka drużyn dziewczęcych, 
w  przeszłości zawodniczka 
i trenerka w Golu Częstocho-

wa): Może na początku mia-
łam obawy, czy ten pomysł 
wypali, bo kobieca piłka noż-
na jest specyficzna i trudna 
do zorganizowania, ale szyb-
ko okazało się, że pojawiły 
się zainteresowane graniem 
w piłkę dziewczyny.

- Ile dziewczyn gra w klubie 
i skąd są?
AK: W klubie jest w tej chwili 
około 50 dziewczyn. Są to za-
wodniczki przeważnie z Woź-
nik i naszych sołectw, ale tak-

że z miejscowości oddalonych 
od nas nawet o kilkanaście ki-
lometrów.

- Czy w okolicy powstają po-
dobne drużyny? Jak wypada-
cie na ich tle?
AK: Tak, oczywiście są – 
przecież niedaleko nas są ta-
kie drużyny jak Raków Czę-
stochowa, Skra Częstochowa, 
Czarni Sosnowiec, Górnik 
Zabrze. Między innymi z tymi 
– ale także z drużynami z Biel-
ska Białej, Rybnika czy z Żyw-

ca - mierzymy się regularnie 
w Śląskiej Lidze Młodziczek. 
W tej chwili zajmujemy 11. 
miejsce w lidze.

- Co uważacie za swój naj-
większy sukces?
PK: Moglibyśmy wyliczać 
udane turnieje, jak np. 4. miej-
sce w wojewódzkich finałach 
o Puchar Tymbarku. Ważne 
dla nas jest, że potrafimy re-
gularnie rywalizować w  li-
dze wojewódzkiej, a młodsze 
dziewczyny rywalizują z  li-

gach podokręgu. Ale najwięk-
szym sukcesem bez wątpie-
nia jest to, że udało nam się 
wspólnie z trenerką zarazić 
pasją do piłki nożnej dziew-
czyny, które chętnie trenują 
i grają, a do tego tworzą zgra-
ną ekipę, dobrze czującą się 
w swoim towarzystwie.

- Jak zachęcilibyście dziew-
czyny do grania w piłkę?
AK: Myślę, że najlepiej można 
zachęcić otwierając się na tre-
ningach na nowe zawodniczki, 
dlatego zapraszamy wszystkie 
dziewczyny, żeby spróbowały. 
Nieważne, czy grały już wcze-
śniej w piłkę, czy zaczynają zu-
pełnie „od zera”.

- Jakie perspektywy mają 
najlepsze zawodniczki?
PK: Mistrzostwo świata! 
(śmiech) Mimo tego, że teraz 
się śmiejemy, to tak napraw-
dę „sky is the limit”. Przecież 
pochodząca z Psar Karolina 
Klabis jest zawodniczką re-
prezentacji kraju, więc nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby 

„nasze” dziewczyny szły jej 
śladem. Już w tej chwili za-
wodniczki MLKSu są powo-
ływane na konsultacje kadr 
wojewódzkich, wiele klubów 
wysyła nam zaproszenia na 
testy. Dwie z zawodniczek tre-
nujących w klubie były nie-
dawno na kilkudniowych te-
stach w akademii oddalonej 
od Woźnik o ponad 250 ki-
lometrów! W naszych pla-
nach mamy tworzenie kolej-
nych drużyn, aż do drużyny 
seniorskiej. Dlatego możemy 
powiedzieć, że nie tylko naj-
lepsze, ale wszystkie nasze za-
wodniczki mają bardzo dobre 
perspektywy.

- Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy samych sukcesów!
Dziękujemy!

Frelki w Chorzowie Do końca lutego w Galerii Antresola działającej w Chorzowskim Centrum Kul-
tury można było oglądać wystawę fotografii wykonanych w naszej gminie.
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Początki dziewczęcej drużyny piłkarskiej w MLKS Woźniki to maj 2021 roku. W niecałe 2 lata sekcja żeńska w woźnickim klubie rozrosła się do 
3 drużyn, w których trenuje już ponad 45 zawodniczek. O kobiecej piłce nożnej w Woźnikach opowiadają trenerzy Aleksandra Klabis i Piotr Kamiński.

Dziewczyny wybierają piłkę
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6 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
• Szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego – Ochotnicza Straż Pożar-

na w Ligocie Woźnickiej – 3000 zł
• Remiza otwarta dla młodzieży – promocja ratownictwa – Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy – 2950 zł
• Zakup sprzętu ratowniczego – Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach – 3000 zł
• Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa przedmedycznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach – 3000 zł
• Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP – Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Woźnickiej – 2950 zł
• Ratownictwo i wychowanie pożarnicze – Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach – 2950 zł
• Gotowość bojowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach – 2950 zł
• Poprawa gotowości bojowej OSP poprzez zakup mundurów bojowych – Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńskich 

Młynach -2900 zł
• Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Babienica w 2023 roku – Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy – 2900 zł
• Ratownictwo i wychowanie pożarnicze Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy – 2900 zł

SENIORZY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
• Wspieranie środowiska emerytów w Gminie Woźniki – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 13 500 zł
• Aktywny Senior – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach – 11 500 zł
• Koło seniorów w Psarach – Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach – 3500 zł
• Spotkanie emerytów i seniorów. Podtrzymywanie tradycji Śląskiej „Spiewomy  po Śląsku i nie tylko” wspólnie z Uni-

wersytetem III Wieku z Woźnik – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny – 1500 zł
• Przygotowanie paczek dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Woźniki – Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi 

Woźnickiej „Przyjazna Gmina” – 5000 zł
• Zakup schodołazu – Ochotnicza Straż Pożarna Psary – 3500 zł

KULTURA
• Między słowami… – Koło Gospodyń Wiejskich „Frelki” w Lubszy – 3000 zł
• Rozwijamy talenty - warsztaty muzyczne – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej – 2500 zł
• Tradycyjne Ostatki w Babienicy 2023 – Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy – 3000 zł
• Prowadzenie zespołu ludowego Girlanda – Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA – 1500 zł
• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy – 2500 zł
• Projekt Kultura - Występ „Girlandy” na Przeglądzie Zespołów Ludowych – Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA – 2000 zł
• Projekt Kultura - „Piękno architektury budynków i ogrodów Gminy Woźniki” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju so-

łectwa Dyrdy-Sośnica – 1500 zł
• Korowód ostatkowy – Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny -1500 zł
• Warsztaty wokalne - śpiewamy po śląsku z Panią Nutką – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźni-

kach – 1500 zł
• Prowadzenie i rozwijanie uzdolnień Kabaretu Młyńskiego – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Mły-

ny – 1000 zł

EKOLOGIA
• Ja i moja planeta - "Pszczółka Maja" – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny – 1870 zł
• Ochrona pszczoły miodnej przed wirusami i grzybami – Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach – 1870 zł
• Przywracanie rodzimych gatunków ryb słodkowodnych – Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa – 1800 zł
• Kasztanowce w Ogrodzie botanicznym im. J. Lompy w Lubszy – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej 

– 1460 zł
• Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – Koło Łowieckie nr 9 ,,Knieja” Katowice 

-1000 zł

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
• Piłkarskie ferie – Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach 5800 zł
• Dzień Dziecka off-line dla dzieci z Gminy Woźniki – Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej „Przyjazna Gmina” 

-  2500 zł
• Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży – Ochotnicza Straż Pożarna Psary – 4000 zł

TURYSTYKA
• Na szlaku ze św. Jakubem – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej – 3000 zł
• Rowerem przez gminę – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach – 2300 zł
• Budowa altany turystycznej – Stowarzyszenie zwykłe „Granica” – 2400 zł
• Rowerem przez gminę – Ochotnicza Straż Pożarna Psary – 2300 zł

ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
• Przyjazne grzybobranie w lesie i na polanie – Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej „Przyjazna Gmina” – 800 zł
• Festyn pn. „Pożegnanie z latem 2023” – Stowarzyszenie na rzecz r ozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica – 2000 zł
• Sportowa gmina - III Przyjazny Amatorski Turniej Piłki Nożnej – Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej 

„Przyjazna Gmina” – 1550 zł
• Promocji i organizacji wolontariatu – Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy – 900 zł
• Szkolenie dla pszczelarzy należących do Stowarzyszenia z terenu gminy Woźniki – Stowarzyszenie Pszczelarzy 

w Woźnikach – 2000 zł
• Festyn – Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Woźnickiej – 2000 zł
• Przez żołądek do serca społeczności lokalnej - integracja w Piasku – Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku -2000 zł
• Organizacja występu artystycznego podczas dożynek w Babienicy – Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy – 1800 zł
• Prowadzenie zespołu ludowego „Girlanda” – Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA – 1800 zł
• Festyn strażacki w Babienicy 2023 – Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy 1900 zł
• Kobiety kobietom - uhonorowanie lokalnych wolontariuszek – Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku – 1800 zł
• Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa – 1200 zł
• Festyn w środku lata – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny -1600 zł
• Zabezpieczenie imprez cyklicznych – Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach – 1500 zł
• Festyn sportowy – Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny – 1500 zł
• Festyn odpustowy – Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńskich Młynach – 1400 zł

SPORT
• Piłka nożna – Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach - 95 000 zł
• Piłka nożna – Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny - 51 700 zł
• Piłka nożna - organizacja szkolenia sportowego – Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica - 45 000 zł
• Piłka nożna kobiet – Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach - 20 000 zł
• Piłka nożna 2023 – UKS ORZEŁ Psary -12 000 zł
• FUTSAL - Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Woźniki oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej – Stowa-

rzyszenie Społeczno-Sportowe „Humane” - 6 100 zł
• Woźnicki Bieg Uliczny – Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach - 5 600 zł
• Sportowa gmina – karate – Śląski Klub Karate i Kick-Boxing - 5 000 zł
• Upowszechnianie Wędkarstwa – Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa - 4 500 zł
• Sporty gołębiarskie sekcji Psary w 2023 roku – Polski Związek  Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Psary - 2 800 zł
• Upowszechnianie sportów gołębiarskich na terenie Gminy Woźniki w 2023 roku – Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych Sekcja Woźniki - 2 800 zł
• Zawody pożarnicze – Ochotnicza Straż Pożarna Psary - 2 000 zł
• Sportowa gmina - zajęcia sportowe karate – Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu - 1 500 zł
• Futsal w UKS Woźniki – Uczniowski Klub Sportowy w Woźnikach - 1 500 zł
• Reprezentowanie Gminy Woźniki w Turnieju Piłki Nożnej o charakterze ponadgminnym – Uczniowski Klub Sporto-

wy - 1 500 zł
• „Bieg Papieski 2023” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica - 1 400 zł
• VIII Bieg Papieski 2022 r. – UKS ORZEŁ Psary - 1 200 zł
• Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Woźnik – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej - 1 000 zł
• II Turniej piłki siatkowej o puchar Burmistrza Woźnik Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej 

-1 000 zł
• Sporty wspinaczkowe w Psarach – Ochotnicza Straż Pożarna Psary – 800 zł
• Tenis stołowy – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny – 500 zł

Rozstrzygnięto konkursy ofert dla NGO
Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych 
Gminy Woźniki w 2023 roku. W drugiej połowie lutego komisje powołane przez Burmistrza Woźnik do 
opiniowania ofert, oceniły złożone projekty i podzieliły środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń. 
Łącznie odbyło się osiem konkursów ofert w następujących dziedzinach (1) ratownictwo i ochrona ludności, 
(2) zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2023, (3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, (4) kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i tradycji, (5) turystyka i krajoznawstwo, (6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego, (7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, 
(8) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
W efekcie wybrano do realizacji 75 spośród 88 różnych projektów, najwięcej w dziedzinie sportu oraz spo-
łeczności lokalnych. Dużą konkurencję miały oferty złożone w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym oraz kultury, dlatego tutaj selekcja ofert przez komisje była zdecydowana. Wiele projektów 
odrzucono ze względów formalnych - przeważnie dlatego, że organizacje nie posiadają w statucie upraw-
nienia do działaności w danej dziedzinie. 

W tym roku na dotacje dla NGOsów zaplanowano w budżecie łącznie prawie 450 tys. zł. - Budżet gminy jest napięty, ale 
pomimo oszczędności staramy się utrzymać lub nieznacznie podwyższać poziom wsparcia z poprzednich lat - mówi 
burmistrz Woźnik, Michał Aloszko. - Musimy jednak określić priorytety i tam kierujemy największe środki. W tym roku 
to sport, działalność na rzecz seniorów, profilaktyka uzależnień oraz bezpieczeństwo - kontynuuje burmistrz.
Otwarte konkursy ofert to jedna z głównych form współpracy finansowej Gminy Woźniki z lokalnymi organiza-
cjami pozarządowymi. Wszystkie oferty złożone w konkursach poddawane są ocenie przez komisje wyznaczone 
przez burmistrza dla każdego konkursu z osobna. Ich członkami są pracownicy magistratu oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Każdy członek ocenia oferty samodzielnie według kryteriów określonych w ogłosze-
niach konkursowych - uśredniona ocena  stanowi podstawę do określenia wysokości dotacji dla poszczególnych 
projektów na wspólnym posiedzeniu komisji. Propozycje komisji zatwierdza Burmistrz Woźnik.
Warto pamiętać, że wsparcie finansowe Gminy nie ogranicza się do dziedzin konkursowych. Stowarzyszenia 
mogą proponować projekty także w innych dziedzinach określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, w tzw. trybie pozakonkursowym. Każda złożona oferta ma szansę na realizację pod 
warunkiem posiadania środków oraz uznania jej za zasadną i celową.

NGO
Szczegółowe informacje o zakończonych konkursach ofert 2023 (ogłoszenie o konkursie, skład komisji, ranking ofert) znajdują się na stronie www.wozniki.pl w zakładce Mieszkaniec / Organizacje pozarządowe / Konkursy ofert 2023 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej jako:

działka ewidencyjna nr 16/6, km. 241-04, obręb Czarny Las, o powierzchni 
11,8783 ha, w skład której wchodzą grunty leśne klasoużytku LsIII, zapi-
sana w księdze wieczystej nr CZ1L/00018989/6 Sądu Rejonowego w Lu-
blińcu
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 374 000,00 zł (słownie: trzysta 
siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 0/00), Przedmiotowa działka podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
WYSOKOŚĆ WADIUM: 37 400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czte-
rysta złotych 0/00) płatne na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach naj-
później do dnia 13.03.2023 r. 
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 45 8279 1023 
0204 6039 2002 0014 - w tytule przelewu proszę wpisać „wadium”, numer 
działki której dotyczy wadium, km i obręb oraz imię i nazwisko osoby przy-
stępującej do przetargu

Przetarg na nieruchomość gruntową o numerze działki 16/6 odbędzie się 
21 marca 2023 roku o godzinie 13:00

w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w sołectwie 
Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki. Działka 16/6  w ewidencji 
gruntów i budynków posiada klasoużytek LsIII. Nieruchomość stanowi las w 
typie siedliskowym – Bór Mieszany świeży. Drzewostan składa się głównie 
z dębu i sosny w wieku od 44 do 49 lat. Teren na którym znajduje się działka 
jest silnie pofałdowany z jarami i zagłębieniami po dawnych wyrobiskach. 
Przez działkę przepływa niewielki ciek wodny a w obniżeniu w środkowej 
części nieruchomości stagnująca woda. W otoczeniu od północnego za-
chodu pozostałości po rozebranych budynkach produkcyjnych i zabudowa 
mieszkaniowa. Od północy i południa działkę otaczają pola uprawne, od 
zachodu tereny leśne. Działka graniczy z dwoma drogami publicznymi o 
znaczeniu lokalnym.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Woźniki  zatwierdzonego uchwałą nr 359/XXXV/2022 Rady Miejskiej w  Woź-
nikach z dnia 6 lipca 2022r., przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze ozna-
czonym jako 11G-ZL - tereny lasów. 
Obciążenia nieruchomości – brak.
Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości – brak.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. 
Rynek 11,bądź pod numerem telefonu 34-366-99-21, lub na stronie interneto-
wej www.bip.wozniki.pl i www.wozniki.pl.

KORZYSTNE ZMIANY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW KRUS
Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę 
rolniczą z KRUS. 
W myśl znowelizowanych przepisów od nowego miesiąca emerytura pod-
stawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej 
w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł), co 
spowoduje znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS eme-
rytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent ro-
dzinnych.
Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się i wypła-
ca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawo-
wej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego 
świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolni-
cze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Im wyższa jest kwota emerytury 
podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społecz-
ne - tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-ren-
towego.
Zachęcamy do zapoznania się szczegółowo z zasadami ustalania wyso-
kości emerytur i rent rolniczych na stronie www.krus.gov.pl w zakładce:  
Świadczenia/Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego/Usta-
lanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej. 
Ponadto, informujemy, że został wprowadzony nowy dodatek dla osób 
pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe 
składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Dodatkowe składki obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność 
rolniczą w  gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 hektarów 
przeliczeniowych, a składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej 
(na wniosek) mogą opłacać rolnicy, którzy poza działalnością rolniczą do-
datkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Wysokość dodatku będzie wynosiła 0,5% emerytury podstawowej za każdy 
pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Na przykład 
emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat otrzyma dodatek w wyso-
kości 71,48 zł brutto miesięcznie. 
Kwota dodatku będzie podwyższana wraz z waloryzacją emerytury pod-
stawowej.
Prawo do dodatku dla osób, którym przyznano emerytury rolnicze przed 
1 marca 2023 r., KRUS przyzna z urzędu, podejmie jego wypłatę w termi-
nie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz 
wypłaci wyrównanie od 1 marca 2023 r. Oznacza to, że emeryci nie muszą 
składać wniosku o to świadczenie. 
W przypadku osób występujących po raz pierwszy z wnioskiem o eme-
ryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodat-
kową, uprawnienia do dodatku zostaną rozpatrzone na podstawie tego 
wniosku – bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem.

KRUS PRZYPOMINA O TERMINIE ROZLICZENIA PODATKU 
DOCHODOWEGO ZA 2022 ROK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2023 r. 
upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu 
osiągniętego w 2022 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych.

Podajemy terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2023 r:
od 15 lutego 2023 r. podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatko-
wym i uzyskać przygotowaną dla nich deklarację np. PIT-37, PIT-36 
do 2 maja 2023 r. jest to czas na modyfikację, odrzucenie lub akceptację dekla-
racji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub złożenie zeznania 
podatkowego we właściwym US – elektronicznie lub w wersji drukowanej
Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Przekaż
1,5%

swojego
podatku

Patrycja Churas

Możesz samodzielnie wskazać, na czyją konkretnie rzecz 
przekazana zostanie kwota pochodząca z zeznania rocz-
nego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT, nie tra-
cisz ani złotówki - rozdysponowujesz jedynie kwotę, któ-
rą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Znasz inne Organizacje Pożytku Publicznego wspierające osoby 
z naszej gminy? Napisz na adres promocja@wozniki.pl
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KRZYŻÓWKA

O tradycyjnym wodzeniu niedźwiedzia pisał już Józef Lompa. Tym bardziej cieszy fakt, że ten stary 
obyczaj (w różnych odmianach) nadal jest kultywowany m.in. w Babienicy, Kamienicy, Kamieńskich 
Młynach i Psarch. Dokładniej o naszych zwyczajach opowiedział Marek Szołtysek w swoim programie 
telewizyjnym „Drogi Powsinogi”.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Babienicy i Kamienicy za zaangażowanie w realizację programu. 
Dziękujemy również mieszkańcom Kamieńskich Młynów i Psar, którzy także kultywują tradycje ostat-
kowe w swoich miejscowościach.

Dzięki uprzejmości mieszkańców Babienicy prezentujemy zdjecia sprzed dziesięcioleci obok tych wy-
konanych podczas realizacji programu telewizyjnego.

Ostatkowe Wodzenie Bera
Tradycyjne obrzędy w Gminie Woźniki

Zobacz odcinek programu „Drogi powsinogi”
o tradycjach ostatkowych w naszej gminie: 
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