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KORONAGORĄCZKA W MYKANOWIE. WÓJT 
APELUJE O ZAPRZESTANIE HEJTU WOBEC 
CHORYCH I ICH RODZIN

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Największa gmina w powiecie częstochowskim ma obecnie naj-
większe problemy. A związane są one z potwierdzeniem przy-
padków koronawirusa u dwóch jej mieszkanek. To problemy 
natury społecznej, objawiające się bardzo negatywnym stosun-
kiem mieszkańców do osób zakażonych i pozostających w kwa-
rantannie. Sytuacja jest tak napięta, że apel o zaprzestanie hejtu 
musiał wystosować wójt Dariusz Pomada.

Jak do tej pory zakażenie wirusem stwierdzono u kilku mieszkań-

ców powiatu częstochowskiego, w tym, na moment zamknięcia 
wydania, dwóch kobiet z terenu mykanowskiego samorządu. Jed-
na z pań to mieszkanka Kolonii Borowno, pracująca na co dzień 
w przychodni w Mykanowie. Obecnie leczona jest w szpitalu 
w Zawierciu. Kolejna to farmaceutka z Mykanowa, którą skie-
rowano do kwarantanny domowej. W tej przebywają również ci, 
którzy mieli z chorymi kontakt.

O tych faktach oraz aktualnej sytuacji epidemiologicznej w sa-
morządzie wójt Pomada poinformował na swoim profilu facebo-

ok’owym. Dodał również, że przeprowadzone testy na obecność 
koronawirusa u wszystkich dziewięciu pozostałych pracowników 
przychodni wskazały wynik ujemny. Instytucja powoli wznawia 
pracę. Chwilowo zakłócone jest jeszcze jedynie funkcjonowanie 
aptek.

- Mieszkamy w małej społeczności, mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości znają się bardzo dobrze, a faktu pojawienia się 
specjalistycznej karetki nie da się ukryć. Pojawiają się domysły 
i plotki, a część ludzi ogarnia niepotrzebna panika. Uznałem, że 
rzetelna informacja uspokoi nastroje - mówi w rozmowie z naszą 
redakcją.

Niestety, dobre intencje Pomady, w konfrontacji z ludzką nie-
wrażliwością, spłonęły w piekle. Panika w gminie jest tak duża, 
że do miejscowego urzędu zaczęły wpływać absurdalne żądania  
o poświadczenie czy określeni mieszkańcy przebywali w ostat-
nim czasie poza granicami kraju. Osoby chore i ich rodziny, za-
miast wyrazów współczucia, pomocy i wsparcia, stały się obiek-
tami stygmatyzacji, prześladowań, pomówień i ofiarami lokalnej 
nienawiści, szczególnie na forach internetowych.

Sytuacja stała się tak napięta, że 23 marca włodarz zamieścił na 
swoim facebook’u oświadczenie z apelem do mieszkańców o opa-
miętanie się i zaprzestanie fali hejtu.

- Jest mi niezmiernie przykro, że zamieszczenie informacji  
o potwierdzonym przypadku koronawirusa naraża chorych i ich 
rodziny na wiele nieprzyjemności. Nie powinno tak być! Przeka-
zując informacje pragnę zapobiec fałszywym oskarżeniom, do-
mysłom i plotkom. Fala krytyki, hejtu i pomówień kierowana pod 
adresem chorych jest przerażająca. Należy im współczuć i wspie-
rać. Za chwilę każdy z nas może być na ich miejscu. Możemy za-
razić się w każdym miejscu – w sklepowej kolejce, w urzędzie, 
w aptece, w pracy, na ulicy, itp. Nie ulegajmy panice! Szanujmy 
się! Pomagajmy sobie przetrwać te trudne chwile! Pamiętajmy, że 
epidemia się skończy i jak spojrzymy w oczy naszych sąsiadów, 
znajomych - zaapelował.
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BRAKUJE WSZYSTKIEGO. CZĘSTOCHOWSKIE SZPITALE 
APELUJĄ O POMOC RZECZOWĄ

AWIZO ZAMIAST LISTU CHOCIAŻ ADRESAT W DOMU. POCZTA NAJPIERW 
STWARZA PROBLEM, A PÓŹNIEJ BOHATERSKO Z NIM WALCZY

Po wielu publicznych apelach dyrektorów częstochowskich 
służb ratowniczych i medycznych o pomoc w doposażeniu szpi-
tali, przychodni czy stacji pogotowia ratunkowego, na facebo-
ok’u powstała oddolnie grupa Pomoc Coronavirus Częstochowa. 
To tam internauci informują się o podejmowanych inicjatywach 
mających niwelować negatywne skutki zagrożenia epidemio-
logicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla osób 
z pierwszej linii frontu - lekarzy, ratowników medycznych i pie-
lęgniarek.

Szybka wymiana informacji pozwala określić aktualny stan zaso-
bów niezbędnego zaopatrzenia medycznego w regionie. A braku-
je niemal wszystkiego. Przede wszystkim sprzętu ochrony osobi-
stej i środków do dezynfekcji. Na portalu zrzutka.pl ruszyła także 
społeczna zbiórka, której celem jest zebranie środków na doposa-
żenie częstochowskiej służby zdrowia. Jej inicjatorzy liczą, że uda 
się zebrać 200 tys. zł.

- Prosimy o finansowe wsparcie, które w całości zostanie prze-
znaczone na doposażenie lokalnych szpitali, przychodni oraz 
stacji pogotowia ratunkowego. Wszystkie osoby znajdujące się na 

Z płynącego ze szczytów władzy nakazu, by maksymalnie ogra-
niczać przebywanie poza domem, zdają sobie nic nie robić pra-
cownicy Poczty Polskiej. Zamiast dostarczać korespondencję, 
zostawiają w skrzynkach awiza, zmuszając tym samym ludzi do 
odwiedzania placówek.

Od kilku dni czytelnicy, głównie z większych ośrodków miejskich 
w regionie, zgłaszają nam problemy z otrzymywaniem listów po-
leconych. Mimo, iż przestrzegają zalecenia związanego z ograni-
czaniem wyjść tylko w niezbędnych sytuacjach, to przez wygod-
nictwo doręczycieli muszą fatygować się do okienka pocztowego. 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku korespondencji 
skierowanej na redakcyjny adres. 

- Kompletny brak wyobraźni. Tyle się mówi o tym, by siedzieć 
w domu i nie wychodzić bez konieczności, a tu w wyniku czyjejś 
bezmyślności ludzie muszą stać w kolejce po kilkadziesiąt minut. 
Tylko po to, by odebrać coś co listonosz powinien każdemu dorę-
czyć w ramach swojej pracy. Najprościej jest wrzucić świstek do 
skrzynki i mieć wszystko gdzieś - nie ukrywa irytacji starsza pani, 
która podobnie jak inni kolejkowicze stoi karnie z awizem w ręku.

Opinią, że rozładowaniu zatorów pomogłoby rzetelne wykony-
wanie pracy przez listonosza, postanowiliśmy zainteresować kie-
rownictwo częstochowskiej placówki przy ulicy Czecha.

- Nieprawda, nie ma pan racji - mówi naczelnik Katarzyna Ska-

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Adrian Biel

pierwszej linii frontu walki z chorobą wymagają realnego wspar-
cia - apelują inicjatorzy akcji.

Przede wszystkim chodzi o zakup dwóch respiratorów na od-
dział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czę-
stochowie z niezbędnym aparaturze osprzętem. Koszt jednego 
zestawu to ponad 50 tys. zł. Za pozostałą sumę nabyte mają być 
niezbędne środki ochrony osobistej, jak maseczki jednorazowe, 
rękawiczki, gogle i okulary ochronne, odzież ochronna czy fartu-
chy, a także środki dezynfekujące.

- Dobiegające zewsząd sygnały o niedoborach środków ochrony 
indywidualnej rodzą nasz niepokój. Przede wszystkim uniemożli-
wiają lekarzom udzielanie niezbędnej pomocy osobom szczegól-
nie narażonym na zachorowanie. Dołożymy wszelkich starań, by 
potrzebne wsparcie sukcesywnie docierało do placówek, które 
zadeklarowały istnienie braków - zapewniają organizatorzy.

Każdy może pomóc. Nie tylko wpłacając pieniądze na zbiórkę, ale 
również w formie rzeczowej. Dary można przywozić codziennie 
w godz. od 16 do 17 do parafii Św. Faustyny Kowalskiej, która mie-
ści się przy ulicy Św. Faustyny 14 w Częstochowie. Aby zachować 
środki ostrożności, pod wejście starego budynku kościoła należy 
podjeżdżać samochodem, a wchodzić do obiektu pojedynczo.

lik, próbując przekonywać, iż z zaplecza, w którym urzęduje, ma 
najlepszą orientację co do tego, jaką sprawę chcą załatwić ludzie 
stojący w kilkunastoosobowej kolejce przed budynkiem. 

Poczta Polska na swojej stronie deklaruje z kolei, iż instytucja ta 
nie przewiduje żadnych ograniczeń w doręczaniu i odbiorze ko-
respondencji. 

- Przesyłki kurierskie, paczkowe i listowe doręczymy do wszyst-
kich odbiorców - deklarują pocztowcy. 

Jednak na pytanie czy ograniczanie się przez listonosza do zo-
stawienia awiza w skrzynce i zmuszanie tym samym klienta do 
odwiedzenia placówki to najlepsza strategia Poczty Polskiej na 
walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, Justyna Siwek, 
jej rzecznik prasowy, nie potrafi odpowiedzieć.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Z BLACHOWNI I LELOWA 
PROSZĄ O WSPARCIE

Dyrekcja blachowniańskiego i lelowskiego DPS-u wystosowała 
apel do mieszkańców powiatu. Pilnie potrzebują środków do de-
zynfekcji oraz odzież ochronną.

Obie placówki mają pod swoją opieką trzystu podopiecznych. 
Obie bezpośrednio podlegają także częstochowskiemu staro-
stwu. W obliczu wspomnianego apelu i dramatycznych niedo-
borów, próbowaliśmy ustalić, jaką kwotę środków uruchomiło 
starostwo celem zabezpieczenia i wyposażenia DPS-ów na czas 
obecnego kryzysu? Niestety biuro prasowe starostwa, do którego 
skierowaliśmy pytanie, nie zechciało udzielić odpowiedzi.

- Pilnie potrzeba nam masek filtrujących typu FFP2 i FFP3, ma-
seczek chirurgicznych, fartuchów i kombinezonów ochronnych, 
jednorazowych rękawiczek, gogli, przyłbic, okularów i obuwia 

Adrian Biel

ochronnego, a także środków do dezynfekcji powierzchni oraz 
skóry - wymienia z kolei Marcin Huras, dyrektor DPS w Blachow-
ni.

Jak podkreśla, może przyjąć tylko sprzęt nieużywany, a wszyst-
kich, którzy chcieliby wspomóc tę instytucję zachęca do kontaktu 
pod numerem telefonu 515 109 721.

Trudna sytuacja jest także w Lelowie. W tamtejszym DPS-ie na 
stałe przebywa setka przewlekle chorych osób. Opiekuje się nimi 
sześćdziesięcioro pracowników.

- Zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie nas w zakresie 
zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej oraz środków do 
dezynfekcji rąk i powierzchni. Niezbędne są także jednorazowe 
rękawiczki, jak i również odzież ochronna w postaci fartuchów 
jednorazowego użytku, cienkich kombinezonów i maseczek - in-
formuje Agnieszka Grewenda, prosząc o wcześniejszy kontakt 
pod numerem 609 150 535.

Wydawca: Kingmaker sp. z o.o. ul. Czecha 16/22, 42-200 Częstochowa, e-mail: redakcja@wpowiecie.pl, Skład i łamanie: Kingmaker sp. z o.o., 
redaktor naczelny: Adrian Biel, druk: Polska Press sp. z o.o., nakład: 25 000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

DUŻE ZMIANY
W KOMUNIKACJI

Zamknięcie placówek oświatowych i ogłoszenie stanu epidemii 
wymusiło spore zmiany w częstotliwości kursów, które realizu-
ją lokalni przewoźnicy. Pasażerowie muszą się liczyć z daleko 
idącymi utrudnieniami, co ma bezpośredni związek z wprowa-
dzanymi w ostatnim czasie przez rząd obostrzeniami.

Najdalej idące wprowadziły limity osób, które mogą podróżować 
środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z wyda-
nym 24 marca rozporządzeniem, maksymalna liczba pasażerów, 
którzy mogą jednocześnie podróżować danym pojazdem, stano-
wić może połowę miejsc siedzących danego pojazdu. Od tej zasa-
dy nie ma wyjątku.

Jakie jeszcze środki ostrożności podjęli lokalni przewoźnicy?

GTV Bus obsługuje komunikację publiczną na terenie samorzą-
dów Blachowni oraz Konopisk. Od 17 marca kursy realizowane są 
jak w soboty. Dodatkowo w dni robocze, od poniedziałku do piąt-
ku, do obowiązującego w tym czasie sobotniego rozkładu jazdy 
uruchomiono dodatkowy kurs linii 151 o godzinie 4.23 trasą z Bla-
chowni przy dworcu PKP przez przystanek urząd miasta, ulicę 
Starowiejską do Częstochowy. W powiecie kłobuckim natomiast 
niedawno uruchomiono linię z Częstochowy do Przystajni. W tym 
przypadku, od 25 marca pojazdy poruszają się według niedzielne-
go rozkładu jazdy. Zmiany obowiązują do odwołania.

Prezes GTV Bus Marcin Jaworski przekazał również, że spółka 
w związku z sytuacją epidemiologiczną wdrożyła specjalne pro-
cedury bezpieczeństwa.

- Nasi pracownicy zostali poinstruowani o specjalnych dodatko-
wych procedurach w sprawie zapobiegania i wykrywania koro-
nawirusa. Wszystkie pojazdy cyklicznie zostają sprowadzone do 
naszej zajezdni w celu dezynfekcji, do czego zatrudniliśmy do-
datkowe osoby, a także zakupiliśmy dodatkowe ozonatory, które 
już są w użyciu. Każdy kierowca został wyposażony w atomizer 
wraz z preparatem do dezynfekcji, a dział obsługi klienta posiada 
wszelkie numery alarmowe i w razie potrzeby jest w ciągłym kon-
takcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi - mówi.

Z utrudnieniami muszą się liczyć również pasażerowie korzy-
stający z usług MPK w Częstochowie. Spółka planuje znaczne 
zmniejszenie ilości połączeń.

- Od 1 kwietnia wszystkie autobusy i tramwaje MPK w Częstocho-
wie będą kursować do odwołania według wakacyjnego rozkładu 
jazdy. Informacje na ten temat będą dostępne na tablicach Sys-
temu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, którego testy prze-
szły w docelowy tryb wyświetlając rzeczywisty czas przyjazdu 
autobusu czy tramwaju wraz z niezbędnymi komunikatami in-
formacyjnymi. W zależności od rozwoju sytuacji niewykluczone 
są kolejne, tymczasowe modyfikacje w organizacji komunikacji 
miejskiej w Częstochowie - informuje spółka. 

Ponadto od 20 marca zawieszono do odwołania kursowanie 
weekendowych linii nocnych poza linią 80, której cykl w dni ro-
bocze i weekendy pozostaje bez zmian. Firma zastrzegła również, 
że pojedyncze kursy niektórych linii autobusowych mogą zostać 
zawieszone także w ciągu dnia. 

Działania prewencyjne przewoźnika obejmują nie tylko systema-
tyczne odkażanie powierzchni i pojazdów, ale również zawiesze-
nie sprzedaży biletów u kierowców i motorniczych. W przedniej 
części tramwajów i autobusów wydzielone zostały specjalne stre-
fy, w których może przebywać wyłącznie kierujący pojazdem. Do 
odwołania zawieszono funkcjonowanie przycisków otwierających 
drzwi przez pasażerów wewnątrz i z zewnątrz pojazdów. Otwie-
rał je będzie wyłącznie kierowca autobusu. 

Z kolei PKS Częstochowa siatkę połączeń zmodyfikował od 17 
marca. W chwili obecnej jest ich około siedemdziesięciu. Ich 
szczegółowy wykaz dostępny jest na profilu facebook’owym 
spółki. Ponadto prezes tego przedsiębiorstwa wydał oświadcze-
nie o zawieszeniu prawa do ewentualnego zwrotu należności za 
niewykorzystane szkolne bilety miesięczne do czasu otrzymania 
wytycznych w zakresie rekompensat od organów administracji 
publicznej.

- Prosimy o cierpliwość i zachowanie niewykorzystanych biletów 
miesięcznych do czasu podjęcia działań przez spółkę w tej spra-
wie - mówi Ludwik Kubasiak, prezes spółki.

Piotr Biernacki
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Szanowni Państwo,

Ufamy, że wspólnie, choć będąc osobno, 
uda nam się przezwyciężyć narosłe obawy, 
niepewność i niepokój, a życie społeczne 

powróci wkrótce do normalności.

Niech ten szczególny okres próby będzie 
dla wszystkich czasem zadumy, wyciszenia, 

ale i wewnętrznej mobilizacji.

Niech nadchodzący czas Świąt Wielkanocnych 
wleje w Wasze serca dużo spokoju, siły, radości 

oraz wiary i nadziei na dobrą przyszłość.

Życzymy dużo zdrowia.

Henryk Kiepura
Starosta Powiatu Kłobuckiego

Zbigniew Pilśniak
Przewodniczący Rady Powiatu Kłobuckiego
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Z Henrykiem Kiepurą, starostą kłobuckim, rozmawiamy o aktualnej 
sytuacji w powiecie, o planach inwestycyjnych na czas po epidemii, 
jak również o majowych wyborach prezydenckich.

Panie starosto, rozmawiamy w specyficznym czasie. Jak powiat 
kłobucki przygotował się na obecną sytuację?

Na wystąpienie obecnej sytuacji kryzysowej przygotowywaliśmy 
się w naszym powiecie od połowy lutego. Na przestrzeni miesiąca 
odbyliśmy szereg spotkań i narad w ramach sztabu kryzysowego, 
z dyrektorami poszczególnych wydziałów starostwa, dyrekcją Sa-
nepidu, przedstawicielami służby zdrowia, komendantami policji 
i straży pożarnej, jak również z wójtami i burmistrzami naszych 
gmin. Na te chwilę jesteśmy przygotowani dobrze. Mam na myśli 
szczególnie zabezpieczenie służb ratowniczych w odpowiednie 
środki ochrony osobistej.

Obecnie braki odczuwa wiele służb w całym kraju, zewsząd pły-
ną apele o oddolną pomoc dla szpitali, straży, policji czy pogoto-
wia. Jaką kwotę przeznaczyliście na te zakupy interwencyjne, na 
wsparcie opieki zdrowotnej, pogotowia czy również pracowni-
ków starostwa?

To prawda, są z tym olbrzymie problemy w całym kraju. Dopusz-
czono do niedoszacowania skali zagrożenia i wynikających z tego 
potrzeb. My zadbaliśmy o to odpowiednio wcześniej, co było do-
brym posunięciem. Oczywiście, na bieżąco reagujemy, bo sytuacja 
jest bardzo dynamiczna. Stan epidemiczny jeszcze jakiś czas po-
trwa, więc interweniujemy, szukamy, zamawiamy i uzupełniamy. 
Część dostaw już jest u nas, części się na dniach spodziewamy. 
Finansujemy wszystko z własnych środków budżetowych. Trud-
no w tej chwili mówić o konkretnych kwotach, bo zamówienia są 
ciągle realizowane, ale zaplanowaliśmy, choć jeszcze nie wszystko 
jest wydane, ponad 100 tys. zł.

A jak funkcjonuje samo starostwo?

Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie. Połowa pracuje 
przez tydzień zdalnie. Obsługa interesantów odbywa się głównie 
przez platformy elektroniczne, choć oczywiście w bardzo pilnych 
sprawach, po wcześniejszym umówieniu się, przewidzieliśmy 
możliwość obsługi bezpośredniej. Oczywiście apelujemy, by tego 
bezpośredniego kontaktu było jak najmniej, bo izolacja to najsku-
teczniejszy sposób przezwyciężenia epidemii. A wszystkim chodzi 
o to, aby nie tylko eliminować zagrożenia, ale jak najszybciej przy-

Dzięki błyskawicznej reakcji dwóch funkcjonariuszy udało się 
uniknąć tragedii. Z mieszkania, w którym wybuchł pożar, mun-
durowi najpierw wyprowadzili starszą kobietę, a następnie 
o grożącym niebezpieczeństwie zaalarmowali pozostałych loka-
torów budynku.

Do zdarzenia doszło 18 marca w godzinach dopołudniowych. Po 
tym, jak dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie o dymie 
wydobywającym się z mieszkania w bloku przy ulicy 11 Listopada, 
od razu na miejsce skierował policyjny patrol.

Sierż. sztab. Tomasz Możdżeń oraz sierż. sztab. Krzysztof Osad-
nik zauważyli, że z okien znajdującego się na czwartym piętrze 
mieszkania wydobywa się nie tylko dym, ale i płomienie. Mając 
wcześniej informację, iż w środku przebywa 78-letnia kobieta, nie 
czekając na straż pożarną natychmiast ruszyli jej na ratunek. 

- Chwilę po tym jak udało się bezpiecznie sprowadzić staruszkę 
na dół, funkcjonariusze pomogli w ewakuacji pozostałym miesz-
kańcom klatki schodowej. Ratownicy medyczni, którzy na miejscu 
przebadali seniorkę uznali, że nie wymagała ona hospitalizacji - 
informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Pożar uga-
szono zanim objął on pozostałe lokale mieszkalne. Po opanowaniu 
ognia strażacy oddymili pomieszczenia i wynieśli z mieszkania 
znajdującą się w nim butlę z gazem. Jak się finalnie okazało, przy-
czyną pożaru był pozostawiony na kuchence gotujący się posiłek. 
W międzyczasie kobiecie się przysnęło.

Piotr Biernacki, fot. Archiwum Henryka Kiepury

Adrian Biel

HENRYK KIEPURA: JESTEŚMY DOBRZE PRZYGOTOWANI DO 
WALKI Z EPIDEMIĄ. NA KRYZYS SZYKOWALIŚMY SIĘ OD LUTEGO

POLICJANCI Z KŁOBUCKA 
URATOWALI ŻYCIE 78-LATKI
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również w powiecie kłobuckim. W powiecie częstochowskim, 
gdzie stwierdzono ich już kilka, miejscowo dochodzi do sporych 
niepokojów społecznych, oznak paniki.

Od dłuższego czasu zwracam się do mieszkańców z apelami, by, 
jeżeli mają jakiekolwiek symptomy, objawy choroby, zachowywali 
się zgodnie z przyjętymi procedurami. Ciągle o nich informuje-
my. Po pierwsze należy wykonać telefon do stacji sanitarno-e-
pidemiologicznej, ośrodka zdrowia czy do starostwa, gdzie wy-
kwalifikowany personel poinstruuje jak działać. To minimalizuje 
zagrożenie dla otoczenia, bo w przypadku pozytywnego wyniku 
testu, styczności innych osób, przymusowa kwarantanna obej-
muje kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Chce podkreślić 
i o to apeluję najmocniej, by nie okłamywać, nic nie zatajać przed 
służbami sanitarnymi i medycznymi. Ludzie, którzy są na pierw-
szej linii są najbardziej narażeni, a ich tyczą się takie same zasady 
jak wszystkich. Nie możemy dopuścić, by ratownicy, pielęgniarki 
i lekarze zostali czasowo wyłączeni z działania, bo będą musieli się 
poddać kwarantannie. Nie może nam ich zabraknąć, bo to grozi 
paraliżem całego systemu. Trzeba się zachowywać odpowiedzial-
nie, rozważnie i z troską o siebie i innych. Panika jest tutaj złym 
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wrócić życie społeczne do normalnego stanu.

Zarządzanie powiatem w czasie kryzysu nie jest proste. Możli-
wość organizacji spotkań, sesji jest utrudniona, a przecież bu-
dżet trzeba realizować. Czy na tym polu są jakieś problemy?

Przez najbliższe tygodnie takich przeszkód formalnych nie widzę. 
Przewodniczący rady pierwotnie planował zwołanie sesji na ko-
niec marca, ale w związku z tym co się dzieje zaniechał tego kroku. 
Ona nie była formalnie zwołana, więc nie trzeba było jej odwoły-
wać. Myślę, że nie będzie potrzeby zwołania sesji wcześniej niż 
w drugiej połowie kwietnia. Na razie nie ma pilnych, terminowych 
tematów, gdzie rada powiatu musiałaby podejmować uchwały. 
Natomiast ja, jako przewodniczący zarządu powiatu, zwołuję jego 
posiedzenie. Testujemy możliwości posiedzeń online, informatycy 
pracują nad takimi rozwiązaniami, bo oczywiście jako organ wy-
konawczy decyzje musimy podejmować, a nie chcę nikogo nara-
żać. Telekonferencje są tutaj najodpowiedniejszym rozwiązaniem.

Z ogromnym prawdopodobieństwem, co przewiduje nawet dy-
rektor lokalnego Sanepidu, przypadki koronawirusa pojawią się 
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doradcą, bo w panice popełnia się błędy, a te w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego trzeba eliminować.

W świetle obecnej sytuacji nie sposób nie zapytać o sytuację 
przedsiębiorców z powiatu. Od dwóch tygodni wiele zakładów 
pracy stoi, inne pracują w ograniczonym zakresie. Czy odbiera 
już pan jakieś sygnały o aktualnej ich kondycji i ewentualnych 
zagrożeniach wzrostu bezrobocia?

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ciągle wspiera pracodawców, 
pracowników czy przedsiębiorców. W różnych formach, nie tylko 
finansowo. Jednostka działa bardzo dobrze, co muszę podkreślić 
i przy okazji pochwalić pracowników oraz dyrekcję. Po raz kolejny 
nasz PUP okazał się najlepszym w województwie śląskim, najbar-
dziej efektywnie wykorzystującym środki pomocowe. Jest dużo 
programów, które de facto mocno wspierają szeroko ujęty lokalny 
rynek pracy i sądzę, że w dalszym ciągu będzie podobnie. Wszyscy 
musimy poczekać na to jakie ostateczne propozycje przygotuje 
rząd, bo to będzie główny bodziec łagodzenia skutków załamania 
gospodarczego. Z naszej strony zrobimy wszystko, by jak najmoc-
niej wesprzeć rynek pracy, choć w tym zakresie nie mamy duże-
go pola do stanowienia regulacji. Wykonujemy to, co przewidują 
ustawy i minister pracy.

To może porozmawiajmy teraz o oby nieodległej przyszłości. Co 
ważnego zamierzacie na terenie powiatu zrobić jeżeli chodzi 
o inwestycje?

Obecnie realizujemy jedno zadanie drogowe, ze wsparciem z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, na terenie gminy Krzepice w Zającz-
kach. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, do końca czerwca planujemy 
skończyć. Mamy złożony wniosek na duży projekt, za 10 mln zł, 
czekamy obecnie na jego rozstrzygnięcie. To przebudowa drogi 
Parzymiechy, Napoleon do Lipia, na terenie gminy Lipie. Chcemy 
również zmodernizować dach, z instalacją fotowoltaiki, na halach 
Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku. To inwestycja za blisko milion zło-
tych. Pozyskaliśmy na ten cel również środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Ponadto staramy się o środki na kilka projektów z progra-
mów unijnych, jak chociażby na całkowitą modernizację kotłow-
ni, na ekologiczne źródła ciepła, w Zespole Szkół w Krzepicach 
oraz Zespole Szkół na 3 w Kłobucku. W Krzepicach będzie to gaz, 
a w Kłobucku na pellet. Kolejny wniosek termomodernizacyjny 
dotyczy budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Przystajni. Łącz-
nie te zadania powinny się zamknąć w kwocie około 4,5 mln zł. 
Oczywiście liczymy na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Myślę, 
że decyzje z tym związane pojawią się pod koniec roku.

A z bieżących spraw?

To oczywiście pozimowa modernizacja dróg. Mamy na to prze-
znaczone 1,3 mln zł. Zamierzamy ponadto zmodernizować pobo-
cza i rowy przy drogach wojewódzkich. Tutaj szacujemy koszty na 
około 600 tys. zł. Trwają już procedury w tych sprawach.

Przejdźmy z tematów lokalnych do ogólnokrajowej polityki. Jest 
pan szefem wojewódzkiego sztabu Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza. Jak w obecnej sytuacji prowadzicie kampanię wyborczą? 
Czy to teraz w ogóle jest możliwe?

Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem jednego, zachowują się tak, jak 
zachowywać się powinni. Prowadzą kampanię bezpieczną, przez 
internet czy media społecznościowe. Obecny prezydent nato-
miast jeździ po kraju, spotyka się, nadzoruje procesy. To nie są 
jego kompetencje. Od zarządzania kryzysem jest rząd, a nie pre-
zydent. Warunki nie są równe dla wszystkich.

Póki co nic nie zapowiada, by miało się coś zmienić jeśli chodzi 
o termin wyborów. Według pana powinny się one odbyć w plano-
wanym, majowym terminie?

Mamy stan nadzwyczajny, co jest oczywiste, a Prawo i Sprawiedli-
wość nie chce formalnie stanu nadzwyczajnego ogłosić. Wybory 
absolutnie nie powinny odbyć się w maju. Mamy koniec marca, 
rząd zatwierdza coraz dalej idące obostrzenia w zakresie zgroma-
dzeń, przemieszczania się czy kontaktów między ludźmi, co na ten 
moment jest oczywiście zrozumiałe. Szczyt zachorowań przewi-
dywany jest na koniec kwietnia, więc nie można w tej sytuacji wy-
magać od społeczeństwa, by w jakikolwiek sposób się angażowali. 
W komisjach wyborczych musi pracować kilkaset tysięcy ludzi. 
Ich trzeba wcześniej przeszkolić. Proces wygaszania epidemii jest 
długi. Proszę zobaczyć, wszystkie kraje poza Polską, przesunę-
ły terminy tegorocznych wyborów. Odwołano nawet sierpniowe 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio, mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
i szereg innych dużych wydarzeń. Obecnie rządzący chcą wycią-
gnąć naród w szczycie epidemii do urn. Jeżeli do tego dojdzie, to 
PiS narazi miliony Polaków na wielkie niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia, a nawet życia. To nieakceptowalne, niedopuszczalne 
i głupie. Liczę, że opozycja zmusi partię rządzącą do odwrotu 
w tym temacie.

Dziękuję za rozmowę.



Wraz z nadejściem wiosny zapłonęły trawy i nieużytki rolne. 
Tylko od początku marca lokalne straże musiały interweniować 
przy kilkuset tego typu zdarzeniach w regionie częstochow-
skim. 

Przesuszone trawy palą się bardzo szybko. Takie pożary nie-
jednokrotnie zagrażają lasom, dobytkom i życiu ludzi, bo ogień 
potrafi się rozprzestrzenić bardzo szybko we wszystkich kierun-
kach, w szczególności, kiedy towarzyszą mu silne powiewy wia-
tru. W 2019 roku śmierć poniosło z tego powodu dziesięć osób 
w kraju. Tragiczne w skutkach zdarzenie miało także miejsce 
na terenie powiatu częstochowskiego. Życie straciła 74-letnia 
mieszkanka Zrębic.

W ubiegłym roku w ogólnej liczbie ponad 153 tys. odnotowanych 
pożarów w kraju, te związane z trawami i nieużytkami stanowi-
ły 36 proc., czyli przeszło 56 tys. zdarzeń. Objęły powierzchnię 
przekraczającą 24 tys. hektarów. Straty oszacowano na 41 mln zł. 
Państwowa Straż Pożarna wyliczyła, że strażacy wyjeżdżali do 
tych pożarów średnio co dziewięć minut.

Ponadto niefrasobliwe podpalenia, wbrew powszechnemu prze-
konaniu szkodzą samej przyrodzie. Strażacy przestrzegają, że 
pożary w środowisku przyrodniczym niszczą bezpowrotnie ha-
bitaty. 

- Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone sku-
piska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne 
źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół - pod-
kreślają. 

Niestety niechlubna statystyka jest także dużym udziałem nie-
odpowiedzialnej działalności mieszkańców powiatów często-
chowskiego oraz kłobuckiego. Od początku marca tego roku 
odnotowano łącznie 181 zdarzeń. W większości były to celowe 
podpalenia.

Na terenie miasta i powiatu częstochowskiego strażacy inter-
weniowali 122 razy w pierwszych trzech tygodniach miesiąca. 
W powiecie kłobuckim w analogicznym czasie druhowie musieli 
wyjeżdżać 59 razy. 

Co niepokojące, na terenie działalności PSP w Częstochowie sko-
kowy wzrost pożarów nastąpił wraz z nadejściem słonecznych 
dni. Tylko od 10 do 19 marca było 98 interwencji, z czego na tere-
nie powiatu aż 73. 

- Generalnie jest to dużo. Sezon wystartował, trawy dalej pło-
ną i mówi st. kpt Kamil Dzwonnik z Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie. - W ubiegłym roku, w okresie od 10 do 19 
marca było tych zdarzeń o połowę mniej, choć precyzyjniejsze 
dane porównawcze będziemy mogli podać na koniec miesiąca - 
zastrzega. 

Sytuacja jest o tyle poważna, że na ludziach nie robią wrażenia 
potencjalnie grożące konsekwencje karne. Nie skutkują apele czy 
kampanie społeczne i informacyjne o nieodpowiedzialności ta-
kiego działania. A te dezorganizują pracę jednostek straży pożar-
nych, ponoszących przy tym ogromne koszty interwencji. Absor-
bują także znaczne moce osobowe, co niejednokrotnie powoduje 
wzrost zagrożenia w innych obszarach strażackiej działalności, 
jak choćby pomocy ludziom poszkodowanych w wypadkach. 

Wypalanie traw jest na mocy prawa w naszym kraju zabronione. 
Za wykroczenie takie grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Jeśli zaś 
podpalenie traw spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, 
podpalaczowi grozi nawet 10 lat więzienia.

NA GŁUPOTĘ LUDZKĄ NIE MA LEKARSTWA. 
PŁONĄ TRAWY I NIEUŻYTKI W POWIATACH
Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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KOLEJNA WTOPA BLOGERA Z CISIA. KOLEJNA WTOPA BLOGERA Z CISIA. 
AKTU WANDALIZMU DOPUŚCIŁ SIĘ AKTU WANDALIZMU DOPUŚCIŁ SIĘ 
NIELETNI MIESZKANIEC BLACHOWNINIELETNI MIESZKANIEC BLACHOWNI

Po tym, jak Paweł Gąsiorski w ubiegłym roku przegrał dwa pro-
cesy sądowe - został uznany winnym popełnienia przestępstwa 
zniesławienia burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej oraz na-
ruszenia dóbr osobistych wójt Poraja Katarzyny Kazimierczak, 
Szymańska po raz kolejny zażądała sprostowania nieprawdzi-
wych informacji, które podający się za dziennikarza Gąsiorski 
zawarł w jednym ze swoich wpisów.

W połowie stycznia doszło do aktu wandalizmu w centrum prze-
siadkowym w Blachowni. Zniszczono okno i ścianę poczekalni, 
w wyniku czego poniesione straty oszacowano na kilka tysięcy 
złotych. Na szczęście całe zajście zarejestrowały kamery miej-
skiego monitoringu. Miejscowi urzędnicy sprawę zgłosili orga-
nom ścigania, by te ustaliły kto dopuścił się zniszczenia gminnego 
mienia.

Nie czekając jednak na wyniki śledczych, Paweł Gąsiorski, 21 
stycznia w tekście „Wandale z Blachowni bezkarni. Sprawa „musi 
upaść”. Jeden z nich to syn…” zasugerował, że sprawcą może być 
21-letni student Politechniki Częstochowskiej i jednocześnie syn 
ważnej w gminie osoby. Gąsiorski przekonywał, że w związku 
z tym urzędnicy postanowili sprawę „ukrócić” i nie zgłosili jej po-
licji.

- „Nieoficjalnie dowiedziałem się, że w grupie, która zniszczyła 
mienie gminne, znajdował się 21-letni mężczyzna, syn bardzo wy-
soko postawionej funkcjonariuszki z naszej gminy. Sprawa mu-
siała upaść, dlatego ustalono, że lepiej będzie „wezwać” sprawcą 
do dobrowolnego poddania się karze. Taki wybryk źle wyglądałby 
w papierach studenta Politechniki Częstochowskiej. Po tym, jak 
do tej sprawy podchodzi władza, widać, że w Blachowni są równi 

Piotr Biernacki, fot. Fotolia i równiejsi wobec prawa” – napisał bloger (pisownia oryginalna - 
przyp. red).

Urząd miejski natychmiast zdementował insynuacje i zażądał 
sprostowania nieprawdziwych informacji. Podobnie uczyniła 
sama burmistrz. Tym bardziej, że sugestie Gąsiorskiego spowo-
dowały, że na cel ataków anonimowych hejterów został wzięty 
syn Sylwii Szymańskiej.

- Przykro jak ktoś musi się zniżyć do takiego poziomu, kierując się 
nienawiścią, zawiścią i koniecznością zaistnienia pisze kłamstwa, 
krzywdząc niewinne osoby. Niewątpliwie świadczy to o prymity-
wizmie autora - napisała na swoim facebook’owym profilu Sylwia 
Szymańska. - Wszystkim, którzy dzwonią do mnie i do mojego 
syna i tym którzy być może ulegli sugestii i pozwolili sobie na 
komentowanie tych bzdur udzielam informacji, że kamery miej-
skiego monitoringu zarejestrowały, że czynu dokonali małoletni 
chłopcy, których dane personalne są znane urzędnikom i policji, 
a sprawa została zgłoszona do organów ścigania. Zaskakujący jest 
fakt, że ktoś mimo kilku wyroków skazujących za zniesławienie 
i pomówienie w dalszym ciągu łamie prawo - dodała, dementując 
treści zawarte we wpisie blogera.

Jak się okazuje, stanowisko przedstawione przez burmistrz Bla-
chowni ma pokrycie w faktach. W wyniku dochodzenia policja 
ustaliła, że aktu wandalizmu dopuścił się szesnastolatek z Bla-
chowni, który za swój czyn odpowie teraz przed sądem.

- Czynności prowadzone przez Komisariat Policji w Blachowni 
pozwoliły ustalić sprawcę przedmiotowego zniszczenia mienia. 
Okazał się nim 16-letni mieszkaniec Blachowni. Materiały zostały 
skierowane do sądu rodzinnego - poinformował redakcję rzecz-
nik prasowy częstochowskiej policji.

     MIEJSCOWY SZPITAL 
Z AKREDYTACJĄ RESORTU 
ZDROWIA

Należąca do Grupy Scanmed placówka otrzymała na początku 
marca pozytywną ocenę w procesie akredytacji, jaką przepro-
wadziło Ministerstwo Zdrowia.

- Otrzymanie akredytacji przez Szpital im. Rudolfa Weigla w Bla-
chowni jest potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świad-
czeń i zobowiązuje nas do dalszego podnoszenia jakości i popra-
wy bezpieczeństwa chorych - przekonuje kierownictwo spółki.

Jak podkreślają jej pracownicy, rola akredytacji we współczesnych 
systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagad-
nień, które w największym stopniu wpływają na poziom świad-
czeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są 
mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określone-
go typu. 

- Standardy te mają charakter dynamiczny i zależnie od szybkości 
wywoływania pożądanych efektów podlegają okresowej modyfi-
kacji. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie 
możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym - dodają.

Adrian Biel

     PACJENT ZERO Z BLACHOWNI 
PORUSZAŁ SIĘ WŁASNYM
ŚRODKIEM TRANSPORTU

W regionie na moment zamknięcia wydania zdiagnozowano za-
rażenie koronawirusem u trzech mieszkańców powiatu często-
chowskiego, mieszkańca Blachowni i dwóch mieszkanek gminy 
Mykanów.

Lokalny pacjent zero to sześćdziesięciolatek, który 17 marca zgło-
sił się do szpitala, wypełnił ankietę i pobrano od niego próbki wy-
mazu do badania. Z uwagi na fakt, że czuł się dobrze odesłano 
go na domową kwarantannę, której poddano również wszystkich 
członków jego rodziny. Na wynik, niestety dodatni, czekał w swo-
im domu. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że 
mógł on podróżować, do i ze szpitala, środkami komunikacji pu-
blicznej, narażając tym samym postronnych na ryzyko zakażenia. 
Takie twierdzenia stanowczo zdementował Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Częstochowie.

- Pacjentowi zostały pobrane próbki według standardowej proce-
dury. Zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymał on dyspozy-
cję od lekarza, że musi się udać na kwarantannę. Pacjent wrócił 
do domu własnym środkiem transportu, którym przyjechał do 
szpitala. Cała jego rodzina objęta została kwarantanną - infor-
muje Paweł Serewko z biura prasowego placówki w odpowiedzi 
na pytania redakcji o zastosowane w tym konkretnym przypadku 
środki.

Zgodnie z danymi z dnia 27 marca, które o godz. 14 opublikowała 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, 
w mieście oraz powiecie częstochowskim zakażenie potwierdzo-
no u siedmiu osób - czterech z Częstochowy i trzech z terenu 
powiatu. Decyzją administracyjną nałożono kwarantannę na 83 
osób. Kolejne 30 jest hospitalizowanych, a pod nadzorem epide-
miologicznym pozostaje natomiast 444 mieszkańców regionu.

W powiecie kłobuckim, zgodnie z danymi z 28 marca na godz. 14, 
kwarantannie administracyjnej poddanych zostały cztery osoby, 
a pod nadzorem sanepidu przebywa ich 234. Z powodu podej-
rzenia zakażenia koronawirusem hospitalizowano z kolei trójkę 
pacjentów.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
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PODSUMOWALI SEZON. PODSUMOWALI SEZON. 
LODOWISKO Z FREKWENCYJNYM LODOWISKO Z FREKWENCYJNYM 
REKORDEMREKORDEM

     IMPREZ NIE BĘDZIE. WŁADZE 
ODWOŁUJĄ NAWET TĄ LIPCOWĄ

LOKALNY PAKIET ANTYKRYZYSOWY. BURMISTRZ 
ZAPOWIADA ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Obiekt, który wśród miejscowych miłośników jazdy na łyżwach 
co roku cieszy się niesłabnącą popularnością, podczas tegorocz-
nej zimy odnotował największą frekwencję spośród dotychcza-
sowych sezonów.

Kilka lat temu władze Blachowni podjęły decyzję o zakupie wła-
snego lodowiska. Wszystko po to, by uniknąć konieczności każ-
dorazowego wynajmowania całej infrastruktury i ponoszenia 
związanych z tym kosztów. Z przeprowadzonych przez magistrat 
kalkulacji wynikało, iż z punktu widzenia interesu gminy, w dłuż-
szej perspektywie to rozwiązanie okaże się bardziej ekonomicz-
ne. Zapłacono za nie wówczas 270 tys. zł.

Biorąc pod uwagę popularność, jaką wspomniany obiekt cieszy 
się wśród osób korzystających z lodowiska, podjęte założenie 
okazało się słuszne. W minionym sezonie, który rozpoczął się 
w połowie grudnia, a zakończył pierwszego dnia marca, ze śli-
zgawki skorzystało zdecydowanie więcej amatorów łyżew niż 
w poprzednich, analogicznych okresach. O ile rok temu odnoto-
wano około 4,5 tys. wypożyczeń sprzętu, to teraz było ich 5,7 tys.

- Znowu pobiliśmy frekwencyjny rekord. Każdy kolejny rok funk-
cjonowania miejskiej ślizgawki udowadnia, że zakup lodowiska 
był inwestycją trafioną i potrzebną naszym mieszkańcom. Bardzo 
się z tego cieszę - mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Wprowadzone przez rząd czasowe obostrzenia w prowadze-
niu działalności gospodarczej, w związku z przeciwdziałaniami 
w rozprzestrzenianiu się koronawirusa, najmocniej uderzają 
w przedsiębiorców.

Władze Blachowni, chcąc zminimalizować negatywne konsekwen-
cje takiego stanu, przygotowują lokalny pakiet antykryzysowy i już 
przygotowują koncepcje stosownych rozwiązań prawnych.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Po konsultacji z radnymi, burmistrz Sylwia Szymańska podjęła 
decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń rozrywkowych, jakie 
były zaplanowane w gminie na kilka miesięcy do przodu.

Nikt w ostatnich dniach nie łudził się, że II Gminny Festiwal Ze-
społów Rockowych Blachownia 2020 odbędzie się w planowanym 
terminie. Przede wszystkim wysoce wątpliwe jest, by do tego 
czasu udało się zażegnać zagrożenie związane z trwającą epide-
mią. Inna kwestia, to ta typowo organizacyjna. Ze świecą szukać 
kogokolwiek, kto w obecnej sytuacji myślałby o tak prozaicznych 
sprawach.

Decyzja władz Blachowni, związana z planowanymi wydarzeniami 
w gminie, idzie jednak o wiele dalej. Burmistrz podjęła decyzję, by 
odwołać wszystkie duże imprezy, jak majowe Dni Blachowni czy 
nawet lipcowe Elemental Triathlon Series. Nie odbędzie się także 
przygotowywana przez częstochowskie starostwo Spartakiada 
Gmin Powiatu Częstochowskiego.

– Jest mi niezmiernie przykro, ale moim obowiązkiem jako gospo-
darza gminy jest zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Na bieżą-
co będziemy monitorować sytuację i w razie konieczności, termin 
ten zostanie przedłużony – zastrzega Sylwia Szymańska.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki
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- W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce 
wielu przedsiębiorców zawiesiło lub ograniczyło działalność. To 
wpłynęło na spadek ich dochodów i wynikające z tego ryzyko 
upadku firm i zwolnienia pracowników. Wychodząc naprzeciw 
lokalnym przedsiębiorcom, w tym trudnym czasie, blachowniań-
ski samorząd opracowuje system ulg dla firm, które płacą czynsz 
z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów należą-
cych do gminy - informuje burmistrz Sylwia Szymańska.
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Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy!

Tegoroczna Wielkanoc będzie dla nas wszystkich szczególna. Znaleźliśmy się 
w trudnej i niespotykanej dotąd sytuacji. Wielu z nas spędzi ten piękny wielkanocny 
czas z daleka od Bliskich.

Pamiętajmy jednak, że Wielkanoc to czas nadziei. Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. A wiara i nadzieja są nam teraz szczególnie 
potrzebne!

Dlatego życzymy Wam, aby tegoroczne Zmartwychwstanie mimo wszystko 
przyniosło Wam radość oraz wzajemną życzliwość. By dało Wam szczególną siłę 
w pokonywaniu trudności i pozwoliło z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Blachowni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni
Paweł Hreczański

Radni Rady Miejskiej w Blachowni



PRZEBUDUJĄ DROGĘ, POWSTANIE TEŻ RONDO      TURNIEJ PING-PONGA 
O PUCHAR WÓJTA

9W KAMIENICY POLSKIEJ

W hali sportowej rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny Kamienica Polska w tenisie stołowym. Jeden z zawodników 
zwyciężył w dwóch kategoriach.

W turnieju, który odbył się jeszcze przed wybuchem epidemii, 
uczestniczyli zawodnicy z województwa śląskiego, opolskiego, 
łódzkiego i lubuskiego. Zawodnicy podzieleni zostali na trzy kate-
gorie: do 45 lat, powyżej tego wieku oraz open.

- W klasyfikacji do 45 roku życia bezkonkurencyjny okazał się 
Marek Chybiński. Tuż za nim uplasowali się Sylwester Miśta oraz 
Krzysztof Juszczyk. W gronie zawodników powyżej 45 lat z ko-
lei pierwsze miejsce zajął Mirosław Warzecha. Drugie przypadło 
w udziale Michałowi Machelskiemu, a trzecie Janowi Izydorczy-
kowi - mówi Żaneta Matusik z urzędu gminy. 

W kategorii open ponownie zatriumfował Marek Chybiński. Dru-
gą lokatę wywalczył Mariusz Adamus, z kolei trzecie miejsce na 
podium zajął Mariusz Sikora.

Biegnąca przez Osiny droga wojewódzka w końcu zostanie 
gruntownie wyremontowana. Z kolei u zbiegu skrzyżowania 
ulicy Częstochowskiej w tej miejscowości z ulicą Konopnickiej 
w Kamienicy Polskiej powstanie rondo.

W ramach zadania, odcinek przewidziany do przebudowy rozpo-
czyna się na skrzyżowaniu z DK 1 w miejscowości Kolonia Pocze-
sna, a kończy na skrzyżowaniu z DK 78 w Zawierciu. 

- Realizacja tego projektu wpłynie na zwiększenie przepustowo-
ści sieci drogowej i poprawę dostępności dróg - podkreśla wójt 
Adam Tajber. 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Zakres projektu obejmuje miedzy innymi przebudowę arterii 
i konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie jej szerokości, a tak-
że przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań. Prace obejmą 
również położenie chodników, utworzenie zjazdów, zatok au-
tobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, korektę geometrii 
skrzyżowań, przebudowę obiektów mostowych, zastosowanie 
elementów bezpieczeństwa ruchu i budowę innych elementów 
wyposażenia pasa drogowego. 

- W wyniku realizacji inwestycji nastąpi miejscowe poszerzenie 
drogi i przebudowa istniejących skrzyżowań, co usprawni ruch 
komunikacyjny - dodaje włodarz Kamienicy Polskiej.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2020. 
PIENIĄDZE OTRZYMA PIĘĆ SZKÓŁ Z REGIONU
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona 
Pracownia_Projekt’2020”. Z terenu powiatów częstochowskie-
go oraz kłobuckiego wsparcie otrzyma pięć placówek.

Z dwustu sześciu zgłoszeń wyłoniono czterdzieści trzy najbar-
dziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na 
ich realizację szkoły z województwa otrzymają łącznie 320 tys. zł.

– Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs jury oceniało pod 
kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie 
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyj-
ność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wypo-
sażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do 
szkół podstawowych i średnich. O dofinansowanie mogły ubie-
gać się te, które nie otrzymały wsparcia w poprzednich edycjach. 
Jego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. 
kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 
tys. zł. Tę kwotę przyznano pięciu placówkom z regionu.

Z terenu powiatu częstochowskiego wybrano projekt z gminy 
Poczesna „Wrzosowisko to nie wszystko – Zakątek zapylaczy” 
zgłoszony przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika we 
Wrzosowej.

Kolejne cztery nagrodzone mieszczą się w kłobuckim. Chodzi 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

o Szkołę Podstawową Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, 
która zgłosiła inicjatywę „Las wiedzy – ekologiczna podróż”. Na-
stępnie Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Sta-
rokrzepicach wygrała inicjatywą „Młody Odkrywca”, podstawów-
ka ze Złochowic w gminie Opatów – „Zieloną ekobazą na Wesołej”, 
a Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie – „Pra-
cownią Eko – Janek”.

1 kwietnia ruszy z kolei nabór wniosków w konkursie „Zielona 

Pracownia’2020”. Najlepsze będą mogły otrzymać dotację w wy-
sokości do 30 tys. zł.

– Pierwsza edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zie-
lona Pracownia” odbyła się w 2015 roku. Od tego czasu, dzięki do-
tacjom WFOŚiGW w Katowicach, powstało dwieście pięćdziesiąt 
zielonych pracowni, na których utworzenie Fundusz wydał ponad 
8,5 mln zł – informuje biuro prasowe Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach dofinansuje termomodernizację budynku Domu 
Nauczyciela w Kamyku. 

W połowie marca prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek (na zdjęciu 
z lewej) podpisał z władzami Kłobucka stosowną umowę w tym 
zakresie. Planowany całkowity koszt zadania sięgnie niemalże 
498 tys. zł, z czego wysokość środków, które na realizację wspo-
mnianej inwestycji przekaże WFOŚiGW to blisko 333 tys. zł.

Prace budowlane obejmą termomodernizację obiektu wraz z wy-
mianą okien i drzwi, jak również roboty w zakresie instalacji elek-
trycznych, w tym fotowoltaikę dla części wspólnej budynku oraz 
montaż centralnego ogrzewania. 

Jak szacują urzędnicy kłobuckiego magistratu, realizacja całego 
przedsięwzięcia potrwa do końca września.

Adrian Biel, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW
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DOM NAUCZYCIELA 
W KAMYKU CZEKA 
GRUNTOWNA TERMO-
MODERNIZACJA. 
DZIĘKI POTĘŻNEMU
WSPARCIU Z KATOWIC



WIĘCEJ CZASU NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW. NABÓR POTRWA DO 
KOŃCA KWIETNIA

FUNDUSZ PRZESZEDŁ NA PRACĘ ZDALNĄ. KONTAKT 
WYŁĄCZNIE MAILEM LUB TRADYCYJNĄ POCZTĄ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach wydłużył do 30 kwietnia nabór wniosków w kon-
kursie „Zielona Pracownia’2020”.

Termin rozpoczęcia pozostał bez zmian. Organy prowadzące pla-
cówki oświatowe z województwa będą mogły wnosić aplikacje od 
1 kwietnia.

Przedsięwzięcie Funduszu ma na celu finansowe wsparcie najlep-
szych wniosków dotyczących utworzenia w szkołach zielonych 
pracowni, które służą naukom biologicznym, ekologicznym, przy-
rodniczym, geograficznym czy chemiczno-fizycznych, z których 
korzystać będą uczniowie od czwartych klas wzwyż. W konkursie 
mogą wystartować tylko te placówki, które nie były laureatami 
edycji w poprzednich latach.

– Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach zawiesił bezterminowo bezpośrednie konsultacje 
dotyczące możliwości udzielania pomocy finansowej i progra-
mów finansowania przedsięwzięć, w tym programu Czyste Po-
wietrze. Nie oznacza to, że starający się o dofinansowanie in-
westycji ekologicznych nie będą mogli nic załatwić czy uzyskać 
niezbędnych informacji, choć w najbliższym czasie może to być 
mocno utrudnione.

Urzędnicy tej instytucji zachęcają wszystkich beneficjentów do 
skorzystania z form komunikacji elektronicznej, za pomocą pocz-
ty, a tylko w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.

- W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 
do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie. W związku z tym 
uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącz-
nie drogą mailową i pocztą tradycyjną - informuje biuro prasowe 
instytucji.

Korespondencję elektroniczną należy kierować na biuro@wfosi-
gw.katowice.pl oraz czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl albo 
za pośrednictwem ePUAP (/wfosigw/SkrytkaESP lub z wykorzy-
staniem serwisu obywatel.gov.pl)

Dyżury telefoniczne pracowników będą się odbywać w godzinach 
od 9 do 12, ale tylko pod podanymi poniżej numerami.
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Zespół Finansowo – Księgowy
tel. 32 60 32 364

Informacja ogólna
tel. 32 60 32 200

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
tel. 32 60 32 233

Zespół Kontroli i Umorzeń
tel. 32 60 32 237

Zespół Ochrony Atmosfery
tel. 32 60 32 222

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi
tel. 32 60 32 341

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji
Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej

tel. 32 60 32 374

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ
tel. 32 60 32 245

Zespół Kontroli Projektów POIiŚ
tel. 32 60 32 380

Zespół Umów
tel. 32 60 32 231

Zespół Doradców Energetycznych
tel. 887 447 771

Zespół Administracyjny
tel. 32 60 32 331

Zespół ds. Programu Czyste Powietrze:

w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów

do umów o dofinansowanie
tel. 32 60 32 251

w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie
tel. 32 60 32 256 

i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna jej kwota nie 
może przekroczyć jednak 30 tys. zł – informuje biuro prasowe tej 
instytucji.

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków podyktowane jest 

aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego w kraju. Od 18 marca 
do odwołania WFOŚiGW w Katowicach musiał przeorganizować 
system swojej pracy i podjęto decyzję o przejściu na pracę zdalną. 
Wiąże się to również z tym, iż kontakt z pracownikami Funduszu 
możliwy jest wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną. Wnio-
ski można składać również za pośrednictwem ePUAP.
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WSPÓLNE ZAANGAŻOWANIE MOŻE ODWRÓCIĆ NIEKORZYSTNY TREND W TEMACIE OBWODNICY

     SUKCES MUNDUROWYCH Z KŁOMNIC. 
POLICJANCI ROZBILI ZŁODZIEJSKĄ SZAJKĘ

Zaczęło się od kradzieży w Rudnikach, a skończyło na areszto-
waniu kilkuosobowej grupy, która okradała sklepy w dziewięciu 
województwach. 

W grudniu 2018 roku w jednym ze sklepów w Rudnikach doszło 
do kradzieży artykułów spożywczych na kwotę ponad pięciuset 
złotych. Funkcjonariusze szybko ustalili, iż za rabunek odpowiada 
kobieta i dwóch mężczyzn. Przy okazji analizy nagrania z moni-
toringu okazało się, że trójka wytypowanych sprawców należy do 
znanej policji grupy przestępczej z Opola. 

Złodzieje z kradzieży sklepowych uczynili sobie stałe źródło do-
chodów. W toku dochodzenia udało się ustalić, iż od sierpnia 
2018 roku do stycznia 2019 roku przestępcy dokonali czterdziestu 
dwóch kradzieży na terenie dziewięciu województw. Ich łupem 
padły produkty o łącznej wartości sięgającej blisko 30 tys. zł.

- Schemat działania zawsze był taki sam. Jedna osoba czekała 
w zaparkowanym przed sklepem samochodzie, natomiast pozo-
stałe wchodziły do środka - informuje biuro prasowe Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie.  

Ustalenia stróżów prawa pozwoliły na zatrzymanie ośmiu osób, 
którym przedstawiono łącznie 95 zarzutów. Wobec sprawców 
prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 6 tys. 
zł, a dodatkowo trzy osoby z tego grona zostały objęte dozorem 
policyjnym. Podejrzanym grozi kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Adrian Biel

Wójt Piotr Juszczyk zachęca mieszkańców gminy do udziału 
w konsultacjach społecznych realizowanych przez Minister-
stwo Infrastruktury. - Wystarczy pobrać plik ze strony urzędu, 
wypełnić go i wysłać pod adres mailowy wskazany w dokumen-
cie. Zawalczmy wspólnie o obwodnicę - apeluje włodarz.  

Niestety na liście stu obwodnic, jakie w ramach rządowego pro-

Adrian Biel gramu przewidziano do budowy w latach 2020-2030, zabrakło 
Kłomnic. Gmina znalazła się na liście rezerwowej. Niemniej jed-
nak jej władze szansę na sukces upatrują w trwających konsul-
tacjach społecznych. Te z kolei realizuje resort kierowany przez 
ministra Andrzeja Adamczyka.

Właśnie to narzędzie postanowił wykorzystać miejscowy samo-
rząd. Z pomocą mieszkańców wójt Piotr Juszczyk zamierza spró-
bować przekonać rząd do przesunięcia kłomnickiego zadania na 
listę podstawową. Ze zgłaszaniem wniosków trzeba się jednak 

MIESZKAŃCY WSPIERAJĄ WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Mieszkańcy gminy Kłomnice mobilizują się i własnymi siłami 
próbują zniwelować negatywne konsekwencje związane z epi-
demią. W szczególności w zakresie pomocy, a także zabezpie-
czenia lokalnych służb porządkowych i ratowniczych. Akcja 
koordynowana jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Kul-
tury.

- W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią wyszliśmy z ini-
cjatywą pomocy dla naszej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Kłomnicach. Odbyliśmy rozmowy z kilkoma osobami prywat-
nymi jak i firmami, które zgodziły się szyć maseczki. Mamy jednak 
gorąca prośbę, jeżeli mieszkańcy posiadają materiały niezbędne 
do uszycia maseczek, jak fizelina, bawełna, agrowłóknina i gumkę 
lub tasiemkę, i chcieliby przekazać nam nieodpłatnie te materia-
ły, to będziemy bardzo wdzięczni. Czekamy codziennie od godz. 
8 do godz. 12 - apeluje dyrektor Katarzyna Sosnowska.

Akcja spotkała się z dużym odzewem społecznym. Powszechny 
brak dostępności na rynku odzieży ochronnej wyzwolił pokła-
dy bezinteresownej pomocy dla tych, którzy na co dzień dbają 
o bezpieczeństwo mieszkańców.

- Druhowie z Nieznanic przekazali policjantom pełniącym służ-
bę w komisariacie w Kłomnicach kilka opakowań jednorazowych 
rękawiczek za kwotę kilkuset złotych. Również firma Kolorowa 
Niteczka uszyła kilkaset maseczek dla kłomnickiego pogotowia. 
Z kolei strażacy z OSP Karczewice-Garnek ofiarowali Miejskiemu 
Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie darowiznę w wysoko-

Piotr Biernacki
ści 5 tys. zł. To tylko nieliczne z przykładów wsparcia - informuje 
Adam Worwąg z urzędu gminy. 

Jak wygląda sytuacja epidemiczna na terenie Kłomnic?

- Nie mamy przypadku potwierdzonego zakażenia, choć kilkana-
ście osób przebywa w kwarantannie - mówi Worwąg. - Nie poda-
jemy w których miejscowościach. Tak zdecydowały władze gmi-
ny, bowiem w gminach, gdzie podano dość dokładnie wszystkie 
dane, zaczęła się niestety szczujnia, łącznie z atakami na miejsca 
pracy zarażonych osób. Chcemy tego uniknąć. Osoby przeby-
wające w kwarantannie mają już dość stresu z samego faktu, że 
w niej przebywają. Zarazić można się wszędzie i każdy z nas w tej 
chwili może być nosicielem, a także zarażać innych. Podchodźmy 
do tematu odpowiedzialnie i racjonalnie - zastrzega. 

Władze gminy uruchomiły ponadto specjalne konto bankowe, na 
które ofiarodawcy mogą wpłacać darowizny z przeznaczeniem na 
wsparcie akcji pomocowej.

- Odbieraliśmy wiele telefonów i sygnałów o tym, że wielu miesz-
kańców chciałoby wesprzeć akcję chociaż symbolicznie, finanso-
wo. Dlatego po konsultacji z radnymi uruchomiliśmy konto, na 
które można przekazywać pomoc finansową na zakup środków 
ochrony osobistej, jak i kombinezonów epidemicznych, masek 
czy środków dezynfekujących dla policji oraz straży pożarnych 
z terenu gminy - mówi wójt Piotr Juszczyk.

Numer rachunku, na który można przekazywać środki: 85 
84370002 0140 0930 0039 0176, koniecznie z dopiskiem: Darowi-
zna na rzecz walki z epidemią.
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pospieszyć. By cała operacja okazała się skuteczna, konieczne 
jest zmobilizowanie jak największego grona. Termin upływa 10 
kwietnia.

- Na stronie urzędu gminy zamieściliśmy formularz. Wystarczy go 
pobrać, wypełnić i wysłać jak najszybciej drogą mailową na adres: 
konsultacje100@mi.gov.pl - tłumaczy wójt Juszczyk. - Tylko dzię-
ki naszym głosom możemy zwiększyć szanse realizacji tej ważnej 
dla gminy inwestycji. Mamy mało czasu, ale jak wszyscy się zmo-
bilizujemy to osiągniemy cel - dodaje.
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Z  Ryszardem  Suligą,  burmistrzem  Koniecpola,  rozmawiamy 
o wdrożonych działaniach, obecnej sytuacji samorządu, a także za-
mierzeniach na najbliższe miesiące.

Panie burmistrzu, rozmawiamy w trudnym czasie. Jak zarządza 
się gminą w czasie epidemii?

Pracujemy w stanie podwyższonej gotowości. Z jednej strony 
gmina wypełnia obowiązki nałożone ustawami, a z drugiej mamy 
wiele dodatkowych zadań związanych z zarządzaniem kryzyso-
wym. Nikt z nas nie wie co przyniesie każdy następny dzień i jak 
długo potrwa jeszcze ten trudny dla wszystkich czas. Wszystko 
dzieje się bardzo szybko, a decyzje podejmowane są na bieżąco.

Jakie działania wdrożyliście, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa?

Mówiąc krótko, nadzwyczajne. Te, do których zobligowano 
wszystkie samorządy, jak zamknięcie przedszkoli, szkół, świe-
tlic, instytucji kultury i sportu oraz rekreacyjnych przestrzeni 
publicznych. Ponadto, ze względu na brak podstawowych środ-
ków ochrony, rozpoczęliśmy szycie maseczek jednorazowych dla 
strażaków-ochotników, którzy dowożą wodę dla mieszkańców, 
pracowników ochrony zdrowia, grup osób najbardziej zagrożo-
nych. Wykorzystaliśmy w tym celu maszyny do szycia, które po-
siadamy w Centrum Integracji Społecznej. Do współpracy zgłosiły 
się również prywatne osoby. 

Druhom więc wirus nie straszny?

Na nich zawsze możemy liczyć, pracują z oddaniem i poświęce-
niem, za co bardzo im dziękuję. Strażacy dowożą wodę ponad 
dwustu rodzinom z czterech miejscowości, w których nie mamy 
jeszcze sieci wodociągowej. Pod koniec 2016 roku z kranów po-
płynęła woda. Niestety, nie ze wszystkich. Starczyło nam pienię-
dzy na dwie trzecie niezbędnej sieci. Potrzeba jeszcze 10 mln zł na 
pozostałe siedemnaście kilometrów. Brakuje wodociągów w czę-
ści południowej gminy, o co usilnie zabiegamy. Zdajemy sobie 
sprawę z trudnego życia mieszkańców bez wody i jest to sprawa 
priorytetowa dla gminy.

W jaki sposób wspieracie teraz osoby samotne, seniorów czy 
niepełnosprawnych?

Druhowie we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej poma-
gają robić zakupy osobom starszym, samotnym i mającym kło-
poty z poruszaniem się. Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane 
są z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny. 
Każdy kto potrzebuje od nas pomocy na pewno ją uzyska. Nikt 
nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Uruchomiona zosta-
ła specjalna linia telefoniczna, gdzie można zgłaszać niezbędne 
potrzeby. Korzystając z okazji, chciałem bardzo podziękować 
Jarosławowi Piotrowskiemu i Tomaszowi Bąkowi, komendantom 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie za nieodpłatne 
przekazanie ubrań ochronnych i sprzętu ochrony osobistej dla 
strażaków.

Czy mieszkańcy stosują się do apeli, by ograniczać kontakty 
międzyludzkie? Pozostają w domach?

Strażacy z OSP Koniecpol II każdego dnia przypominają i apelują 
nadając specjalny komunikat proszący o dyscyplinę i pozostanie 
w domach. W tym miejscu proszę o to samo. Bądźmy rozważ-
ni i odpowiedzialni, a razem przetrwamy tę próbę. Z bieżącymi 
informacjami i instrukcjami postępowania mieszkańcy mogą za-
poznać się na wchodząc na stronę urzędu miejskiego oraz w po-
zostałych środkach masowego przekazu.

Czy obecna sytuacja może się odbić na finansach gminnych? 
Czy przygotowujecie jakieś symulacje w tym zakresie?

To bardzo trudny czas dla samorządów, bo gminy takie jak Ko-
niecpol nie dysponują tak znacznym budżetem jak duże miasta, 
które mogą przeznaczyć spore środki na sytuacje kryzysowe. Ten 
rok dla gmin to ponadto znaczny spadek przychodów, w tym na 
finansowanie oświaty oraz związanych z  wprowadzeniem ulg 
o charakterze podatkowym. Ale i tak wdrożymy pakiet wsparcia 
dla przedsiębiorców w postaci ulg, odroczeń czy nawet umorzeń. 
Tak po prostu musimy zrobić, by zachować miejsca pracy. W tym 
momencie przygotowujemy zarządzenie w tej sprawie i pomoc 
dla przedsiębiorców. Taką, na jaką nas stać. Czekamy jeszcze 
na ostateczne przyjęcie rozwiązań i mechanizmów ich działania 

Piotr Biernacki, fot. Archiwum Ryszarda Suligi

RYSZARD SULIGA: KAŻDY KTO POTRZEBUJE POMOCY NA PEWNO 
JĄ OD NAS UZYSKA

wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej i przedstawie-
nie szczegółów pakietu dla przedsiębiorców przygotowywanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Nikt nie wie, 
jak długo potrwa ten kryzys i w jakiej sytuacji będą firmy.

Miniona pańska kadencja na stanowisku burmistrza to mozol-
ny proces wychodzenia z zadłużenia i programu naprawczego. 
Ciągle przewijał się temat zadłużenia samorządu. Jak już opano-
waliście sytuację, to przychodzi kolejny kryzys gospodarczy. Jak 
to wygląda na tę chwilę? 

Budżet oraz prognoza finansowa na najbliższe lata są optymi-
styczne. Dzięki wypracowanym wolnym środkom możemy po-
zwolić sobie na realizację następnych inwestycji bez zwiększenia 
zadłużenia w tym roku. Sytuacja finansowa jest nadal stabilna, 
chociaż skala zadań nałożonych na samorządy jest coraz więk-
sza. Cel, który przyświecał nam podczas planowania budżetu to 
zrównoważony rozwój całej gminy. Nasza gospodarka finansowa 
prowadzona jest w sposób przemyślany i bezpieczny.

W grudniu obniżyliście podatki od środków transportu. Czy 
pojawiają się nowi inwestorzy, firmy transportowe? Nie da się 
ukryć, że obecny kryzys najmocniej uderza właśnie w tę bran-
żę?

Podatki zostały obniżone na chwilę przed ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemiologicznego. Mam dzisiaj nadzieję, że przynaj-
mniej w jakimś stopniu to działanie pomoże firmom transporto-
wym w tym trudnym czasie, chociaż nasze intencje w momencie 
podejmowania tej decyzji były inne. Okazało się jednak inaczej, że 
jest to teraz jeden z istotnych elementów wsparcia. 

Gmina w minionym roku wiele zainwestowała. Co było najistot-
niejsze?

W pierwszej kolejności musimy zlikwidować swoje opóźnienia 
w stosunku do innych gmin w podstawowym zakresie. Nadrabia-
my zaległości i staramy się jak najszybciej doprowadzić do na-
leżytego poziomu infrastrukturę techniczną, jak wodociągi i ka-
nalizację czy drogową, tak zaniedbywaną przez lata. Stan dróg 
lokalnych ma niewątpliwie realny wpływ na rozwój. Pozyskaliśmy 
wiele środków zewnętrznych i dzięki możliwości współfinanso-
wania zadań z dotacji zrealizowaliśmy więcej niż bylibyśmy w sta-
nie z wykorzystaniem tylko środków własnych. W ubiegłym roku 
zakończyliśmy dwa bardzo duże przedsięwzięcia związane z ter-
momodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu i budową 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w dzielnicy „Słowik”. 
Udało się też zrealizować mniejsze rzeczy, które cieszą tak samo 
jak większe inwestycje. Mam tu na myśli choćby adaptację po-
mieszczeń dla potrzeb żłobka czy modernizację oświetlenia. Re-
alizacji doczekało się również kilka projektów społecznych, słu-
żących bezpieczeństwu pieszego na drodze, integracji społecznej 
i doskonaleniu zawodowemu, o czym też warto wspomnieć.

O jakich kwotach dotacji pan mówi?

Przeszło 25 mln zł środków zewnętrznych w ostatnich pięciu la-
tach. W tym roku również utrzymaliśmy budżet na dość wysokim 

poziomie. Planowane wydatki to prawie 45 mln zł, w tym wydat-
ki majątkowe za niemal 7,6 mln zł. Dla naszego budżetu jest to 
kwota bardzo wysoka, ale chcemy wykonać dla mieszkańców jak 
najwięcej zadań. Najkosztowniejszą jest współfinansowana środ-
kami europejskimi budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w ramach kontynuacji budowy kanalizacji w dzielnicy „Słowik” 
w Koniecpolu. Zadanie to będzie kosztowało ponad 6,5 mln zł, 
z czego wydatki w kwocie 4 mln zł są zaplanowane na ten rok. 
Przebudowa dróg gminnych to kolejne 1,3 mln zł. Wkład własny 
do termomodernizacji Przedszkola nr 1 w Koniecpolu sięgnie 700 
tys. zł, a ten dotyczący budowy przedszkola ze żłobkiem w Ko-
niecpolu - 120 tys. zł. Dla tych ostatnich podejmujemy działania 
w celu pozyskania dofinansowania. Zaplanowaliśmy też nakła-
dy na wodociągi w kwocie 700 tys. zł, kanalizację w dzielnicy 
Magdasz - 300 tys. zł, budowę oświetlenia - 137 tys. zł, projekty 
stadionu i hali sportowej - 150 tys. zł i szereg inwestycji reali-
zowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim. Nie sposób 
wszystkiego wymienić. Pracujemy z wyprzedzeniem nad wieloma 
przedsięwzięciami, z myślą o następnych latach.

No właśnie, za rok rusza nowa perspektywa unijna.

Za rok na pewno nie ruszy. To jednak jeszcze wciąż wiele nie-
wiadomych. Przygotowujemy projekty, ale czekamy na osta-
teczne ustalenia z Komisją Europejską i programy regionalne. 
W poprzedniej, jak i tej kadencji, postawiłem na jak największe 
pozyskanie środków unijnych. Ściągalność tych środków mamy 
bardzo dużą i myślę, że uda nam się utrzymać ten stan. Obecna 
perspektywa finansowa powoli się kończy, chociaż realizujemy 
jeszcze kilka projektów i nadal bierzemy udział w konkursach. 

Jakie projekty wstępnie zgłosiła gmina w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych i wybranych celów?

Są to obszary tematyczne związane z oszczędnością energii, cen-
trum przesiadkowym, dalszą budową sieci kanalizacyjnych, tu-
rystyką ze ścieżkami rowerowymi i trasami turystycznymi oraz 
projekty społeczne. Wskazane obszary tematyczne są oczywiście 
wstępne, bo nie ma jeszcze szczegółowych programów określają-
cych poszczególne typy projektów.

Za nieco ponad tydzień święta wielkanocne. Czego chciałby pan 
życzyć mieszkańcom gminy i regionu?

W tym szczególnym okresie życzę wszystkim przede wszystkim 
zdrowia i spokoju. Niech te świąteczne dni, spędzone z najbliż-
szymi, będą czasem budowania rodzinnej wspólnoty. Niechaj 
życzliwość i optymizm towarzyszą nam wszystkim w naszej wiel-
kiej rodzinie jaką jest gmina Koniecpol, cały powiat częstochow-
ski i region. I to nie tylko w tym wielkanocnym czasie, ale także 
długo po tych pięknych świętach. Proszę, jak co roku, aby nie 
zapominać o osobach samotnych i potrzebujących. Pamiętajmy 
o nich, okażmy im naszą pomoc, serdeczność i dobro. Obdarzaj-
my się wszyscy życzliwością i uwagą. Bądźmy ze sobą i dla siebie, 
szczególnie teraz kiedy zmagamy się z epidemią.

Dziękuję za rozmowę.
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JERZY ŻUREK: MIERZYMY SIĘ Z NARASTAJĄCYMI 
WYZWANIAMI
Adrian Biel, fot. Adrian Biel

Z wójtem Jerzym Żurkiem rozmawiamy o tym, jak ze skutkami epi-
demii koronawirusa radzi sobie urząd gminy, przewoźnik obsługu-
jący transport na jej terenie oraz cała lokalna społeczność.

Jak sobie radzicie w tej bezprecedensowej sytuacji, z którą 
przyszło nam się wszystkim mierzyć?

W obecnym trudnym czasie oraz dynamicznie zmieniających się 
decyzji dotyczących ograniczeń w normalnym życiu, staramy się 
wszyscy funkcjonować i sumiennie wykonywać swoje obowiązki. 
Jako samorząd borykamy się z narastającymi problemami, ale nie 
jesteśmy przecież jedyni. Czy to służba zdrowia, straż pożarna, 
policja, firmy transportowe, oświata i w końcu cały sektor pry-
watny, wszyscy zmagają się z piętrzącymi, dodatkowymi i bardzo 
trudnymi nowymi zadaniami. 

Widać zrozumienie wśród mieszkańców w związku z ograni-
czeniami, o których pan wspomniał?

Tak, zdecydowanie i bardzo wszystkim naszym mieszkańcom 
dziękuję za tę wyrozumiałość. Staramy się wychodzić naprzeciw 
potrzebom i wymaganiom. Staramy się szybko na nie reagować, 
ale w niektórych przypadkach wdrażanie rozwiązań trwa dłużej 
ponieważ wymagają tego analizy sytuacji oraz rynku.

Spotykamy się z opiniami, że sprawnie na kryzys zareago-
wał przewoźnik, który obsługuje kursy na terenie gminy. Czy 
z punktu widzenia urzędu może pan potwierdzić, że tak fak-
tycznie jest?

Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, komunikacja, 
którą obsługuje firma GTV BUS funkcjonuje bez zakłóceń i zgod-
nie z rozkładem sobotnim. W trosce o bezpieczeństwo klientów 
i pracowników przewoźnik ograniczył ilość kursów na wszystkich 
liniach. Jednak mieszkańcy nadal mają możliwość bezpłatnego 
dostania się do pracy, szpitala, apteki czy sklepu. Dbając o bezpie-
czeństwo podróżnych przewoźnik wprowadził szereg zmian ma-
jących na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Może pan wymienić jakie?

Kierowcy autobusów zostali wyposażeni w procedury postępo-
wania oraz w rękawiczki jednorazowe i żele do dezynfekcji. Otrzy-
mali także maski, płyn do przemywania, ręczniki papierowe oraz 
płyn do dezynfekcji rąk. Zostali też poinstruowani o bezwzględ-
nej konieczności przemywania miejsc szczególnie narażonych 
na kontakt z pasażerem. Mam tu na myśli przyciski, poręcze czy 
kasy fiskalne. Kierowcy po każdym kursie mogą skorzystać z cie-
płej wody, mydła antybakteryjnego oraz ręczników jednorazowe-
go użytku. Autobusy zostały wyposażone w dozowniki z płynem 
dezynfekującym dostępnym dla pasażerów. Na bieżąco śledzimy 
komunikaty oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarne-
go i w razie potrzeby jesteśmy gotowi reagować natychmiast, 
a także podejmować dalsze działania mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i higieny dla pasażerów. Prośba z naszej strony 
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do wszystkich korzystających z usług przewoźnika, by dla dobra 
wszystkich szanować przyjęte zasady. 

Druhowie przygotowani?

Niezawodni jak zawsze. Jednostka z Rększowic jest gotowa do 
działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem. Dzięki 
staraniom strażaków oraz wsparciu finansowemu gminy druho-
wie zostali doposażeni w odpowiednie środki zgodne z wytycz-
nymi dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, wydanymi przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej. W ten sposób strażacy-ratownicy 
są w pełni przygotowani i zabezpieczeni do podjęcia działań, tak-
że tych związanych z bezpośrednim zagrożeniem koronawiru-
sem. Dziękujemy strażakom z OSP Rększowice za zaangażowanie 
w działania związane z zagrożeniem epidemiologicznym, które 
z pewnością wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej gminy. 

Przed ogromnym wyzwaniem stanęli także dyrektorzy placó-
wek oświatowych i nauczyciele. 

Tak, gdyż obecnie wprowadzony system nauczania wymaga od 
nauczycieli nie tylko wiedzy, ale również całkiem świeżego spoj-
rzenia na nauczanie, wymagającego kreatywności, odpowiednio 
dobranych skutecznych narzędzi i empatii zarazem. Wprowadzo-
ny system nauczania online wymaga nie tylko od nich ogromne-
go poświęcenia. Bez wsparcia rodziców misja tego działania nie 
powiodłaby się. Zwłaszcza w klasach młodszych, w których dzieci 
potrzebują ogromnych pokładów uwagi, cierpliwości i pomocy. 
System nauczania online opiera się głównie na wykorzystaniu 

komputerów z dostępem do internetu. Żeby żadne dziecko nie 
czuło się wykluczone postanowiliśmy wesprzeć wszystkich, któ-
rzy nie mają komputera lub internetu. Kończymy przeprowadza-
nie bardzo dokładnej diagnozy. Bardzo dziękujemy dyrektorom, 
którzy zareagowali od razu i wypożyczyli dzieciom szkolne lub 
zorganizowane w inny sposób komputery. Aby pomoc była kom-
pletna postanowiliśmy zakupić i przekazać routery dla dzieci, 
które nie mają dostępu do internetu. W urzędzie gminy, wśród 
pracowników, na ten cel postanowiliśmy przeprowadzić zbiórkę 
pieniędzy. Dzieciom życzymy dużo zaangażowania i odnalezienia 
się w tej nowej sytuacji. Żeby mimo wszystko ten czas wykorzy-
stały w sposób aktywny, włączając się w pomoc rodzicom oraz 
rozwijając zainteresowania lub poszukując nowego hobby.

Epidemia pokazała, że cały kraj boryka się z ogromnymi braka-
mi w zakresie zabezpieczenia podstawowych środków ochrony 
osobistej. Jak radzicie sobie z tym problemem na waszym te-
renie?

Nie jest łatwo, ale robimy co możemy. Póki co udało się przekazać 
policjantom z komisariatu z Blachowni maski ochronne. Kolejne 
przekazane zostaną strażakom, pracownikom socjalnym i innym 
osobom, które docierają z pomocą do potrzebujących mieszkań-
ców gminy lub do osób będących w kwarantannie. Maseczki szyje 
pracownica Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopi-
skach, której bardzo dziękujemy za podjętą inicjatywę. Zachęca-
my do włączenia się w akcję. To czas próby dla nas wszystkich. 
Każda pomoc, okazany szacunek, wyrozumiałość jest normalnym 
ludzkim odruchem, a jednocześnie wspaniałym gestem. 

Dziękuję za rozmowę.
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Drodzy Państwo!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska.

Jesteśmy u progu kryzysu, który zapewne dosięgnie wielu gałęzi gospodarki, a tym samym przełoży się na wiele sfer życia codziennego. Niewiadoma 
dnia jutrzejszego oraz strach paraliżują nasze działania. Krok po kroku dostosowujemy się do nowych rozporządzeń, które mają na celu ochronę nasze-
go zdrowia, życia prywatnego i służbowego. 

Wielu z nas zastanawia się czy osobom zarządzającym, lekarzom, naukowcom uda się zatrzymać zagrożenie na tyle, abyśmy w niedalekim czasie mogli 
funkcjonować normalnie. Choć zapewne nie będzie to łatwe, to najważniejsze w tych chwilach jest zaufanie, zachowanie spokoju, wzajemna mobilizacja 
i solidarność. Odwaga i opanowanie powinny nam pomóc przejść przez te najgorsze chwile historycznej próby, która okazuje się także próbą ze wza-
jemnego dbania o wspólne dobro.

Przed nami Święta Wielkanocne. Obdarzajmy się małymi, dobrymi gestami, które dają siłę, podtrzymują optymizm i wiarę. Niech w  Państwa domach 
zagości upragniony moment niosący wytchnienie od wszelkich zmartwień. Zdrowia oraz wszelkiego dobra życzą

Wójt Gminy Konopiska
Jerzy Żurek

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
Edward Bałdyga



CHMURA DYMU NAD GMINĄ. SPŁONĄŁ ZAKŁAD 
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

PODEJRZANY O DEMOLKĘ W RĘKACH POLICJI. PRZY 
OKAZJI DAŁ SIĘ ZŁAPAĆ Z NARKOTYKAMI W KIESZENI

PRZEBUDUJĄ DROGĘ ŁĄCZĄCĄ ULICE 
KOPERNIKA Z SKŁODOWSKIEJ-CURIE. 
W KWIETNIU ROZSTRZYGNĄ PRZETARG

OGRANICZENIA W KOMUNIKACJI. 
JAK KURSUJE PKS W GMINIE?
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel

Dwadzieścia dwa zastępy straży pożarnej i lokalnych jednostek 
OSP przez trzy godziny walczyło z ogromnym pożarem, jaki wy-
buchł 23 marca w godzinach porannych w Mokrzeszy. Wieczo-
rem doszło do powtórnego rozpalenia pogorzeliska.

Kłęby gęstego dymu widoczne były z odległości kilkunastu ki-
lometrów od miejsca zdarzenia. Do momentu poprzedzającego 
przyjazd pierwszych wozów strażackich, pożarem objęty był pra-
wie hektar powierzchni, na której znajdowała się znaczna ilość 
różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Ogień w błyskawicznym 
tempie rozprzestrzenił się na znajdujące się w pobliżu budynki 
gospodarcze.

Zakres robót objąć ma modernizację obecnej arterii na odcinku 
o łącznej długości około 315 metrów i szerokości sięgającej od 
3 do 5 metrów.

Zanim położona zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia asfal-
tobetonowa konieczne będzie wykonanie robót pomiarowych 
i rozbiórkowych, a także wykopów pod projektowaną konstrukcję 
drogi.

Na koniec, firma która wygra przetarg, zagospodaruje przyległy 
teren poprzez odpowiednie jego ukształtowanie, plantowanie, 
uzupełnienie ziemią i obsianie trawą.

Urzędnicy planują, że całe zadanie zrealizowane zostanie do koń-
ca czerwca. Oferenci zainteresowani wzięciem udziału w prze-
targu na złożenie swoich propozycji mają czas do 6 kwietnia.

Piotr Biernacki, fot. PKS Częstochowa

Na początku marca urzędnicy podpisali z częstochowskim PKS-
-em umowę na świadczenie usług transportu publicznego na 
terenie gminy. Wprowadzony przez rząd w połowie miesiąca 
stan epidemii i wiążące się z tym daleko posunięte ograniczenia 
w przemieszczaniu się wymusiły modyfikację siatki połączeń.

Lokalne władze zawarły umowy z przewoźnikiem na obsługę 
dwóch linii komunikacyjnych. Chodzi o te na trasie z Często-
chowy do Krasice oraz z Częstochowy do Kuchar przez Jaskrów, 
Wancerzów, Mstów, Zawadę i Mokrzesz. Umowa obejmuje także 
dowóz uczniów dojeżdżających do szkół z terenu wspomnianego 
samorządu. 

- Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, często-
chowski PKS wprowadził czasowe ograniczenia w kursowaniu 
autobusów, również z uwagi na drastyczny spadek liczby pasaże-
rów w ostatnim czasie mówi wójt Tomasz Gęsiarz. - Po konsulta-
cji z przedsiębiorstwem zdecydowaliśmy, że w tej chwili kluczo-
we jest zapewnienie dojazdu i powrotu osobom pracującym na 
terenie Częstochowy i okolic. Chciałbym ponadto jednoznacznie 
podkreślić, że jako samorząd nie mamy wpływu na decyzje o za-
wieszeniu połączeń podjęte przez prywatnych przewoźników. 
Gminy nie wiążą z tymi podmiotami żadne umowy i nie mamy 
wpływu na ich działalność i funkcjonowanie - dodaje włodarz. 

Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami, od 30 marca PKS świad-
czy usługi zgodnie z nowym rozkładem jazdy. Odjazdy z Kuchar 
realizowane będą w godzinach: 4.30, 7.35, 12.25, 20.26, a te z Kra-
sic o 4.25, 7.32, 12.20, 20.07. Z kolei PKS-y z Częstochowy w kie-
runku Kuchar i Krasic odchodzić będą o 6.45, 11.30, 14.35 i 22.30.

Dodatkowo, na prośbę mieszkańców Kobyłczyc, wznowione będą 
kursy na trasie z tej miejscowości do Częstochowy o godz. 5.32 
oraz powrotne o godz. 14.20.

- Jeżeli zostanie zniesiony stan epidemii w kraju, przywrócony 
zostanie wcześniejszy rozkład jazdy na liniach komunikacyjnych 
Częstochowa-Krasice i Częstochowa-Kuchary. Zasadność utrzy-
mania poszczególnych kursów będzie na bieżąco monitorowana 
i sprawdzana - zastrzega wójt Gęsiarz.

Akcję gaśniczą utrudniało silne zadymienie i duża powierzchnia 
pożaru. Z powodu wysokiej temperatury konieczne było użycie 
przez strażaków aparatów tlenowych. Działania przybyłych na 
miejsce z Częstochowy i Koniecpola zastępów, wspierało pięć 
jednostek ochotniczy z terenu gminy. Wspólnie skupili się na 
skutecznym ograniczeniu rozwoju pożaru i ochronie sąsiednich 
zabudowań.

Najtrudniejszy z etapów opanowano po około trzech godzinach 
walki z żywiołem. Strażacy musieli także rozebrać budynki, które 
uległy uszkodzeniu. Gdy około godz. 19 zakończono całą operację, 
kilkadziesiąt minut póżniej okazało się, iż pomimo dokładnego 
przelania pogorzeliska, konieczne było jego ponowne dogaszanie.

Adrian Biel, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Funkcjonariusze z komisariatu w Kłomnicach doprowadzili do 
ujęcia podejrzanego o dokonanie na terenie gminy licznych ak-
tów wandalizmu. Odpowie on nie tylko za dokonane zniszcze-
nia, ale także za posiadanie narkotyków, bowiem w chwili za-
trzymania policjanci znaleźli przy nim marihuanę. Grozi mu do 
pięciu lat pozbawienia wolności.

Do dewastacji szeregu obiektów użyteczności publicznej oraz 
prywatnej własności doszło w połowie lutego. Ucierpiały wiaty 
przystankowe, altana zlokalizowana w obrębie terenu rekreacyj-
nego za urzędem gminy, ogrodzenie cmentarza czy choćby po-
pularna w okolicy „Skała Miłości”. Sprawca nie oszczędził także 
elewacji budynków.

W wyniku prowadzonego dochodzenia, tydzień po zajściu, mun-
durowi zatrzymali 18-letniego mieszkańca Mstowa. W trakcie 
przeprowadzanej rewizji okazało się, że miał przy sobie porcję 
marihuany. W konsekwencji mężczyzna usłyszał nie tylko zarzuty 
związane z dokonaniem zniszczeń na terenie gminy, ale też te ty-
czące się posiadania substancji zabronionych. 

Za zaangażowanie i determinację w wykryciu sprawcy dewasta-
cji lokalnego mienia, policjantom z Kłomnic oficjalnie podzięko-
wał wójt Mstowa. Tomasz Gęsiarz skierował także słowa uznania 
w kierunku dzielnicowych - asp. Pawła Kubana i asp. Bogumiła 
Trejtowicza. W przesłanej korespondenci podkreślał, jak ważną 
rolę pełnią obaj w procesie budowania społecznego zaufania.

- Sprawcy dłuższy czas pozostawali bezkarni, niszcząc i malując 
między innymi przystanki autobusowe, altany grillowe czy tabli-
ce. Skoordynowane, spójne i konsekwentne czynności operacyjne 
spowodowały, że udało się wykryć sprawców niszczonego mienia 
- za co jesteśmy ogromnie wdzięczni - podkreślał Gęsiarz w pi-
śmie, które trafiło także na biurko insp. Dariusza Atłasika, komen-
danta częstochowskiej policji.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Krzysztof Choryłek
Przewodniczący Rady Gminy Mstów

wraz z Radą Gminy Mstów

Tomasz Gęsiarz
Wójt Gminy Mstów

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
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Z wójtem Poczesnej rozmawiamy o lokalnej akcji pomocowej i wy-
zwaniach, jakie stoją przed gminą w dobie epidemii. 

Jakie działania zapobiegawcze wdrożył urząd gminy w związku 
z zagrożeniem epidemią koronawirusa?

12 marca zostały odwołane wszystkie zajęcia odbywające się 
w ramach statutowej działalności Gminnego Centrum Kultury 
Informacji i Rekreacji w Poczesnej, hali sportowej, świetlic śro-
dowiskowych i wiejskich działających w ramach GCKIiR, gminnej 
biblioteki wraz z filiami oraz zajęcia dydaktyczno-wychowaw-
cze w szkołach, przedszkolach czy w żłobku. Zostały zamknięte 
wszystkie place zabaw dla dzieci oraz siłownie plenerowe. 

To działania standardowe, które zastosowały wszystkie samo-
rządy w regionie.

To prawda, ale na tym oczywiście nie poprzestaliśmy. Nasz samo-
rząd podjął szereg dodatkowych działań, które mają na celu jak 
najlepiej chronić mieszkańców gminy. Zarówno na naszej stronie 
internetowej pod adresem poczesna.pl, jak i na facebook’owym 
profilu urzędu, na bieżąco prowadzona jest akcja informacyjna, 
która w czasie obowiązywania epidemii zachęca mieszkańców 
do wypełniania zaleceń służb sanitarnych, a w szczególności do 
pozostania w domu. Na bieżąco zamieszczamy też komunikaty 
resortów zdrowia, edukacji, obrony narodowej czy wojewody ślą-

Adrian Biel

KRZYSZTOF UJMA: PODJĘLIŚMY SZEREG DZIAŁAŃ, KTÓRE 
MAJĄ NA CELU JAK NAJLEPIEJ CHRONIĆ MIESZKAŃCÓW

DOSTAŁA MINISTERIALNE ODZNACZENIE
ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA RZECZ GMINY

Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z terenu samorządu Poczesnej 
będą się mogli ubiegać o odroczenie, a nawet umorzenie płat-
ności lokalnych danin publicznych. Oświadczenie w tej sprawie 
wydał 26 marca wójt Krzysztof Ujma.

- Wychodzimy naprzeciw tych wszystkich, którzy w związku 
z epidemią znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, uniemoż-
liwiającej terminowe płacenie podatków oraz czynszów - mówi 
włodarz.

Przewidziana ulga ma dotyczyć okresu, w którym podatnicy utra-
cili możliwość zarobkowania, a w przypadku przedsiębiorców za 
okres nie prowadzenia działalności gospodarczej.

Piotr Biernacki

URZĄD SZYKUJE ULGI

skiego. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy, 
za zgodą właścicieli sklepów i aptek została uruchomiona Gminna 
Akcja „Pomoc”, w ramach której placówki te zadeklarowały reali-
zację zamówień na telefon. Uruchomiona została także pomoc 
sąsiedzka i akcja informacyjna dla seniorów, którzy są szczególnie 
narażeni na ryzyko zakażenia. Zostało podjętych szereg działań 
mających na celu pomoc osobom starszym, samotnym, niepeł-
nosprawnym, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny bądź są 
objęte kwarantanną domową.

Bez wątpienia to właśnie osoby starsze wymagają otoczenia 
szczególną opieką i zaoferowania im wszelkiej niezbędnej po-
mocy, by minimalizować ryzyko w każdy możliwy sposób.

Otóż to. Najważniejsze teraz to zapobieganie i ochrona. Ważne 
jest odpowiedzialne zachowanie każdego z nas. Naszą obroną 
jest wiedza, rozsądek i higiena. Pozostaję wraz z samorządem 
i pracownikami urzędu gminy w stałym kontakcie ze służbami 
sanitarnymi, medycznymi, policją, gminnymi jednostkami ochot-
niczych straży pożarnych, którzy pracują z poświęceniem, by 
chronić mieszkańców. Wraz z komendantem gminnym OSP pod-
jąłem decyzję o akcji informacyjnej w formie apelu skierowanego 
do mieszkańców, przekazywanej przez jednostki OSP działające 
na terenie gminy - „Pozostań w domu, zmniejsz ryzyko zaraże-
nia siebie i swoich bliskich”. W ten sposób, wraz ze strażakami 
i służbami medycznymi, prosimy o odpowiedzialne i rozsądne za-
chowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, 

współpracę i realizowanie poleceń służb. W związku z ograni-
czeniem funkcjonowania ośrodka zdrowia zostały uruchomione 
teleporady medyczne.

Z ogromnymi problemami borykają się także przedsiębiorcy. 
Czy gmina przygotowała jakieś propozycje dla tych mieszkań-
ców, którzy prowadzą swoje biznesy?

Oczywiście. Dla wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców 
działających na terenie gminy została wprowadzona możliwość 
odroczenia zapłaty należności podatkowych. Zainteresowani 
mogą także ubiegać się o umorzenie podatków lokalnych oraz 
odsetek za okres, w którym nie prowadzą działalności. Podatni-
cy, którzy w związku z epidemią utracili możliwość zarobkowa-
nia oraz mieszkańcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ma-
terialnej uniemożliwiającej terminowe płacenie podatków oraz 
czynszów, mogą natomiast ubiegać się o udzielenie przeze mnie 
jako wójta ulgi.

Dziękuję za rozmowę.

Ja także. I dziękuję przede wszystkim pracownikom służby zdro-
wia i wszystkich jednostek specjalistycznych. Wszyscy jesteśmy 
pod wielkim wrażeniem olbrzymiego zaangażowania tych ludzi 
w niesieniu pomocy pacjentom i osobom potrzebującym. W naj-
bliższym czasie z naszej strony przekażemy służbom kolejną par-
tię sprzętu zabezpieczającego i ochrony osobistej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznała szefo-
wej Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej Honorową Odznakę „Primus in Agendo”.

Jak można przeczytać na stronie resortu pracy, wyróżnienie sta-
nowi wyraz uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania oraz od-
dania postawy wyróżnionego, najciekawszych, a także najbardziej 
wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć czy innowacyj-
nych projektów.

Adrian Biel, fot. Janusz Koniecki Iwonie Skorupie, w imieniu minister Bożeny Borys-Szopy, odzna-
kę wręczył senator Ryszard Majer. Uroczystość miała miejsce 5 
marca podczas koncertu zorganizowanego z okazji tegorocznego 
Dnia Kobiet.

- Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona. Odbieram je 
jako uznanie nie tylko dla mojej pracy, ale jako nagrodę dla całego 
zespołu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-
czesnej. To nasz wspólny sukces osiągnięty dzięki zaangażowa-
niu, wiedzy i kompetencjom wszystkich pracowników - mówiła 
dyrektor Skorupa.
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Osoby starsze, najbardziej zagrożone działaniem koronawirusa, 
mogą się teraz izolować bez obaw, że zabraknie im żywności lub 
medykamentów. W razie potrzeby mogą zadzwonić i zamówić 
potrzebne produkty z dostawą do domu.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom starszych mieszkańców, 
miejscowi urzędnicy wpadli na pomysł, by namówić lokalnych 
sprzedawców do wspólnej akcji. Chodzi w niej o to, by ułatwić 
życie seniorom i umożliwić im dostarczanie bezpośrednio pod 
wskazany adres artykułów pierwszej potrzeby. Jak przekonuje 
wójt Krzysztof Ujma, to jeden z elementów wspólnych działań 
urzędu na rzecz społeczności w dobie kryzysu, z jakim przyszło 
nam się mierzyć.

- Właściciele bardzo chętnie zgodzili się pomóc - mówi. - Po 
tym, jak ogłosiliśmy listę sklepów, które przystąpiły do naszej ak-
cji, zgłosili się także farmaceuci. Na chwilę obecną działa z nami 
dziewięć placówek handlowych i pięć aptek - cieszy się włodarz.

Zasady są proste. Wystarczy wykonać telefon (listę punktów 
publikujemy poniżej - przyp. red.) i podać jakich produktów się 
potrzebuje. Sprzedawca przekaże dokładną kwotę, jaką trzeba 
będzie uregulować, skompletuje zamówienie, a następnie zakupy 
z paragonem zostaną dostarczone pod wskazany adres.

- To są małe odległości, praktycznie z każdej miejscowości. Także 
te zakupy szybko trafią do naszych mieszkańców. A myślę, że i nie 
tylko do naszych, ale i z sąsiednich gmin. By dotrzeć z informa-
cją o takiej możliwości robienia zakupów prowadzimy promocję 
w internecie, jak i również wydrukowaliśmy ulotki, które kolpor-
tujemy w poszczególnych miejscowościach. Zależy nam, by wszy-
scy zainteresowani mieli te numery telefonów pod ręką - dodaje 
Krzysztof Ujma.

Jedna z aptek, Floris Alfa z Kolonii Poczesnej, jest w stanie do-
wieźć medykamenty bezpośrednio do domu klienta. W czterech 
pozostałych placówkach można złożyć telefoniczne zamówienie, 
ale o odbiór trzeba już zadbać we własnym zakresie.

- Każdy kto do nas zadzwoni może liczyć na to, że szybko skom-
pletujemy niezbędne lekarstwa i umówimy się na konkretną go-
dzinę. Leki będą czekać, aż ktoś po nie przyjedzie - deklaruje 
z kolei Lidia Zemła z punktu aptecznego, który działa w Korwi-
nowie.

Jak przekonuje wójt, pracownicy urzędu gminy przygotowują też 
inne działania, ale póki co nie chce zdradzać szczegółów.

- Kiedy wszystko dopniemy na ostatni guzik, to będziemy o tym 
informować. Póki co ze swojej strony chciałem serdecznie po-
dziękować wszystkim właścicielom sklepów i aptek z terenu na-
szej gminy, którzy przyłączyli się do tego przedsięwzięcia. Każdy 
kolejny podmiot, który też chciałby pomóc w ten sposób, jest 
oczywiście zawsze mile widziany - podkreśla.

Sklepy spożywcze

Bargły, ul. Śląska 168 - tel. 698 893 899
Brzeziny Kolonia, ul. Topolowa 20 - tel. 509 470 706
Huta Stara A, ul. Tkacka 19 - tel. 733 372 779
Korwinów, ul. Ceramiczna 5A - tel. 721 209 223
Poczesna, ul. Strażacka 42 - tel. 510 170 680
Słowik, ul. Równoległa 79 - tel. 602 388 563
Wrzosowa, ul. Cementowa 3/2 - tel. 667 723 118
Wrzosowa, ul. Długa 24A - tel. 501 310 081
Wrzosowa, ul. Szkolna 12 - tel. 506 026 963

Apteki

Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3A - tel. 794 417 731 (z dowozem)
Kolonia Poczesna, ul. Bociania Górka 8 - tel. 722 210 300 (bez do-
wozu)
Korwinów, ul. Okólna 22 - tel. 665 330 150 (bez dowozu)
Nierada, ul. Targowa 151 - tel. 34 321 29 49 (bez dowozu)
Wrzosowa, ul. Strażacka 27 - tel. 514 046 607 (bez dowozu)

Znacznym sukcesem wójta Roberta Nowaka zakończyły się sta-
rania o pozyskanie pieniędzy na realizację kilku tegorocznych 
zadań. Gmina zdobyła środki zewnętrzne na wsparcie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, a także na trzy projekty 
związane z odnawialnymi źródłami energii.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków został 
przyjęty przez radnych w październiku ubiegłego roku. Realizo-
wany jest w tych miejscowościach, w których ze względów eko-
nomicznych bądź technicznych zrezygnowano z budowy zbior-
czego systemu kanalizacji. Chodzi w szczególności o Kopaniny, 
Wolę Mokrzeską, Bolesławów i Sieraków, czyli o sołectwa znajdu-
jące się poza obszarem przyrowskiej aglomeracji.

Zgodnie z założeniami wspomnianego programu, inwestorzy, 
którymi są sami mieszkańcy, będą mogli ubiegać się o zwrot na-
kładów sięgający 90 proc. kosztów takiego przedsięwzięcia, nie 
więcej jednak niż 9,9 tys. zł. Podstawowym warunkiem otrzyma-
nia pieniędzy będzie likwidacja istniejącego szamba, a w zamian 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.

Adrian Biel

Piotr Biernacki, fot. Freepik

W GMINIE POCZESNA
RUSZYŁA POMOC DLA
SENIORÓW. PRZEZ
TELEFON MOGĄ ZAMÓWIĆ
JEDZENIE I LEKARSTWA

DUŻE PIENIĄDZE POPŁYNĄ DO PRZYROWA. 
NA OZE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

R
E

K
LA

M
A

 

Gminny program otrzymał finansowe wsparcie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Pozyskane 280 tys. zł pozwoli w pierwszym rzucie dofinan-
sować budowę dla dwudziestu ośmiu nieruchomości, których 
właściciele wcześniej przeszli pozytywnie procedurę naboru 
wniosków.

Dużo większe kwoty udało się zdobyć na odnawialne źródła ener-
gii z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Do konkursu, de-
dykowanego dla samorządów subregionu północnego, wójt No-
wak zgłosił trzy projekty. Finalnie wszystkie zakwalifikowano do 
dofinansowania. Wartość projektów opiewa na niemal 3 mln zł, 
natomiast unijne fundusze zabezpieczą prawie 2,2 mln zł progno-
zowanych wydatków.

- Pozyskane fundusze pozwolą na montaż łącznie osiemdziesię-
ciu zestawów instalacji OZE. Siedemdziesiąt trafi do gospodarstw 
indywidualnych mieszkańców, a dziesięć obsłuży budynki uży-
teczności publicznej. Najwięcej będzie paneli fotowoltaicznych 
- pięćdziesiąt sześć kompletów, osiemnaście kolejnych to kolek-
tory słoneczne. Zakupimy również dwie pompy ciepła oraz cztery 
nowoczesne kotły - cieszy się włodarz Przyrowa.

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Powiatu

Życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne 
napełniły Wasze serca tak potrzebnym dzisiaj spokojem, 

radością i nadzieją. Niech chwile spędzone w gronie 
najbliższych dodadzą otuchy i pozwolą przezwyciężać 

wszystkie trudności.

Robert Nowak
Wójt Gminy Przyrów

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Maria Stępień
Przewodnicząca Rady Gminy Przyrów

wraz z Radą Gminy Przyrów
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