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FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH.
DO GMIN TRAFIĄ SPORE PIENIĄDZE

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Właśnie zatwierdzono listy zadań do dofinansowania ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na ten 
rok. Samorządowcy z powiatów częstochowskiego i kłobuckie-
go mogą liczyć na spore pieniądze na budowę i przebudowę in-
frastruktury komunikacyjnej.

W skali całego województwa rozdysponowane zostanie nieco po-
nad 160 mln zł, z czego prawie 92 mln na drogi powiatowe, a ko-
lejne  69 mln  zł  na  zadania  zgłoszone  przez  gminy.  Łącznie ma 
zostać zmodernizowanych 123 kilometry szlaków.

Na przedstawionych przez wojewodę śląskiego listach projektów 
zakwalifikowanych do wsparcia znalazły się zadania będące kon-
tynuacją ubiegłorocznych rozstrzygnięć, ale również sporo i tych 
nowych.

Z  terenu powiatu częstochowskiego dofinansowania powędrują 
do pięciu gmin.

W obrębie gminy Poczesna za niemal 280 tys. zł przebudowana 
będzie ulica Jodłowa w Brzezinach Kolonii. Połowę tej kwoty sa-
morząd pokryje  z  pieniędzy  funduszowych. Koniecpol  pozyskał 
750 tys. zł na remont ulicy Wąskiej, a Janów z dofinansowaniem 
633 tys. zł obejmie modernizacją drogę w Hucisku.

Mstowscy włodarze skupią się na miejscowości Siedlec. Tam za 
niemal  1,1  mln  zł  ma  zostać  odnowiona  ulica  Ośmiu  Błogosła-
wieństw. Dofinansowanie wyniesie niemal 600 tys. zł. W sąsied-
niej gminie Rędziny powstanie z kolei ulica Wodnica w Rudnikach. 
Inwestycja za 2,1 mln zł otrzymała dofinansowanie w wysokości 
połowy potrzebnych na jej wykonanie pieniędzy.

Dwa wnioski  z  powiatu  częstochowskiego  znalazły  się  ponadto 
na liście rezerwowej. To planowana przez starostwo przebudowa 
szlaku na odcinku Siedlec-Srocko, na terenie gminy Mstów oraz 
zgłoszone przez Olsztyn zadanie modernizacji ulicy Południowej 
w Turowie.

W powiecie  kłobuckim  zrealizowane  zostanie  dziewięć nowych 
przedsięwzięć.

Największe  kwotowo  pieniądze  wpłyną  na  konto  kłobuckiego 
urzędu, który nakładem 6,2 mln zł zamierza wykonać drugi etap 
odcinka drogi w miejscowościach Biała i Kopiec. Dofinansowanie 
wyniesie 3,1 mln zł.

Po  dwa  projekty  zrealizują  gminy  Panki,  Przystajń  i  Opatów. 
Pierwsza  dostała  300  tys.  zł  na  drogę  gminną  i  jej  oświetle-
nie w Praszczykach,  a  kolejne  1,5 mln  zł  zasili  przebudowę uli-
cy Dworcowej w Pankach. Druga z kolei otrzymała 975 tys. zł na 
szlak w Kuźnicy Starej  i  300  tys.  zł na  ten w miejscowości Ka-
mińsko. Do Opatowa natomiast trafi prawie 550 tys. zł na moder-
nizację ulicy Nadrzecznej w tej miejscowości oraz ulicy Szkolnej 
w Waleńczowie.

Krzepice starały się o pieniądze na dwa projekty. Finalnie gmina 
otrzyma 500 tys. zł na budowę ulicy Prusa i Orzeszkowej w osie-
dlu  Słowackiego.  Kolejny,  przewidujący  poprawę  infrastruktury 
w osiedlu Andersa, znalazł się na liście rezerwowej.

Do pozyskanych w ubiegłym roku ponad 7 mln zł z FDS, w bieżą-
cym samorząd Miedźna może dorzucić kolejne 800 tys. zł. Dzięki 
temu rozbudowana zostanie w Miedźnie, nakładem przeszło 1,5 
mln zł, ulica Gen. Juliana Filipowicza.

Nie udało się,  jak na razie, pozyskać środków na  inwestycję za-
planowaną przez kłobuckie starostwo. Duży projekt, za prawie 10 
mln zł, dotyczący przebudowy drogi powiatowej na terenie gminy 
Lipie, od Parzymiech, przez Napoleon do Lipia znalazł się na liście 
rezerwowej do dofinansowania.
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APELUJĄ O PRZESUNIĘCIE TERMINU WYBORÓW. PEŁNA 
ZGODA WŚRÓD SAMORZĄDOWCÓW Z WOJEWÓDZTWA

Śląski Związek Gmin i Powiatów domaga się zmiany terminu 
zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Samorzą-
dowcy przekonują, iż przeprowadzenie głosowania w czasie 
trwającej epidemii niesie za sobą olbrzymie ryzyko dla zdrowia 
i życia mieszkańców.

ŚZGiP to największa regionalna organizacja samorządowa w kra-
ju. W swoich szeregach zrzesza 140 jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu województwa śląskiego, łącznie ze wszystkimi 
miastami na prawach powiatu.

W przyjętym 30 marca stanowisku włodarze wskazali szereg pro-
blemów,  które mają  kluczowe  znaczenie w  kontekście  podjęcia 
decyzji o przesunięciu terminu najbliższych wyborów. Motywują 
to rosnącą obawą o życie i zdrowie podwładnych, członków ko-
misji obwodowych, przedstawicieli komitetów wyborczych oraz 
wyborców. Jak podkreślają, w obecnej sytuacji nie mają podstaw, 
by zmuszać swoich pracowników do podejmowania jakichkolwiek 
czynności związanych z wyborami.

Piotr Biernacki W ich opinii nie ograniczają się one tylko do kampanii i głosowa-
nia, ale wiąże się z nimi także szereg działań, jakie trzeba podjąć 
w związku z ich prawidłowym przygotowaniem. Te z kolei trwają 
wiele tygodni, co w dobie izolacji jest karkołomnym wyzwaniem. 
Członkowie  związku  zwrócili  uwagę  na  brak możliwości  ukon-
stytuowania  się obwodowych komisji wyborczych czy ogromne 
problemy wynikające z konieczności przeszkolenia ich członków.

Samorządowcy zaakcentowali również przesłanki natury konsty-
tucyjnej.  Przede  wszystkim  w  zakresie  zapewnienia  wszystkim 
chętnym możliwości udziału w głosowaniu. W szczególności oso-
bom będącym w kwarantannie oraz tym, które z uwagi na trwają-
ce ograniczenia w pracy urzędów mają nikłą szansę na uzyskanie 
zaświadczenia  i dopisanie się do spisu wyborców. Zauważyli, że 
takie okoliczności są sprzeczne z zasadami równości i reprezen-
tatywności wyborów.

- Nie zamierzamy wpisywać się w spór polityczny, który prowa-
dzony  jest  na  poziomie  centralnym.  Prezentowane  stanowisko 
podyktowane jest wyłącznie troską o mieszkańców - podkreślili 
jednocześnie.

SAMORZĄDY KUPUJĄ SPRZĘT ELEKTRONICZNY.
ROZDYSPONOWANO 80 PROCENT PIENIĘDZY

GASILI GROŹNY POŻAR, SPŁONĄŁ IM WÓZ. DRUHOWIE 
APELUJĄ O WSPARCIE

W całej dramatycznej sytuacji związanej z pandemią koronawi-
rusa, program „Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji to chyba 
jeden z bardziej pozytywnych przykładów tego, że jak się ad-
ministracji chce, to się da. Już niemal 90 proc. polskich samo-
rządów zakupiło dodatkowy sprzęt elektroniczny dla uczniów 
i nauczycieli.

Ministerstwo wyasygnowało na ten cel 186 mln zł. W przeważają-
cej mierze z funduszy unijnych. Wnioski przyjmuje Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa.

- Procedura jest najprostsza z możliwych. W skrócie wygląda tak, 
że gmina  lub powiat wysyła wniosek mailem, pracownicy CPPC 
go rozpatrują, przekazują informację o decyzji i proszą o dane po-
trzebne do zawarcia umowy. Finalnie następuje podpisanie umo-
wy i sam przelew - informują urzędnicy ministerstwa.

Odformalizowanie  procedur,  natychmiastowe  rozpatrywanie 
wniosków i gwarancja otrzymania środków sprawiły, że w nieca-
ły miesiąc rozdysponowano 80 proc. pieniędzy. Jak oszacowano, 
dotychczas wydana suma powinna starczyć na zakup 43 tys. lap-
topów lub 100 tys. tabletów w skali kraju.

- Do tej pory wnioski złożyły 2462 gminy i powiaty spośród 2790 
wszystkich w Polsce, czyli niemal 90 proc. samorządów. Najwię-
cej wniosków napłynęło z Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny 
-  mówi  minister  cyfryzacji  Marek  Zagórski.  -  Niemal  97  proc. 
wniosków  jest  już  pozytywnie  rozpatrzona. Opiewają  na ponad 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

150 milionów złotych - dodaje szef resortu cyfryzacji.

Z  województwa  śląskiego  wpłynęło  do  tej  pory  156  wniosków, 
choć śmiało można przypuszczać, że złożą je wszystkie z łącznej 
liczby  184 gmin  i  powiatów. Dodatkowy,  i  co ważne pewny,  za-
strzyk pieniędzy na sprzęt elektroniczny dla placówek oświato-
wych, to znaczące wsparcie nie tylko uczniów i nauczycieli, któ-
rzy obecnie uczą się i pracują zdalnie, ale przede wszystkim dobra 
inwestycja w pomoce dydaktyczne na czas po epidemii.

A dofinansowania nie są małe. W skali kraju wahają się one od 35 
tys. zł do 100 tys. zł dla poszczególnego samorządu. Jego wielkość 
zależy od liczby uczniów w danej jednostce. W powiatach często-
chowskim i kłobuckim wsparcie trafiło już niemal do wszystkich, 
a oscylowało w granicach od 45 tys. zł do 70 tys. zł. W zależności 
od kwoty dofinansowania pozwoliło ono nabyć od piętnastu do 
trzydziestu nowych laptopów wraz z niezbędną aparaturą towa-
rzyszącą, jak na przykład słuchawki.
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PRZECHODZIŁ PRZEZ
AUTOSTRADĘ, ZGINĄŁ
POD KOŁAMI SAMOCHODU

PODPROWADZILI NARZĘDZIA, 
AKUMULATOR I KOMPRESOR. 
Z ŁUPEM UCIEKALI NA PIECHOTĘ

STARCZA     

MYKANÓW

JANÓW

Na autostradzie A1 na wysokości Starczy doszło do śmiertelnego 
wypadku, w którym śmierć na miejscu poniósł 40-letni miesz-
kaniec gminy Konopiska.

Kierowca, który podwoził wracającego z pracy 40-latka, na jego 
prośbę wysadził go przy drodze na wysokości miejscowości Star-
cza. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pieszemu udało się poko-
nać dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Wchodząc jednak z pasa 
zieleni na  jezdnię w kierunku Gliwic, wtargnął wprost pod koła 
nadjeżdżającego mitsubishi. Niestety życia mężczyzny nie udało 
się uratować

- Autostrada przeznaczona jest tylko do ruchu pojazdów samo-
chodowych. Dozwolona prędkość poruszających się nią pojazdów 
to 140 km/h, dlatego ruch pieszych jest tam zabroniony. Podob-
nie  jak zatrzymywanie czy postój poza określonymi  sytuacjami, 
spowodowanymi  awarią  lub  uszkodzeniem  pojazdu  -  apelują 
o ostrożność i rozsądek częstochowscy policjanci.

23 kwietnia w Teodorowie na terenie gminy Janów zapłonęły 
nieużytki i las. Ogień objął łącznie obszar ponad 18 hektarów. 
W trakcie akcji zapalił się niestety również jelcz, który wspo-
magał działania strażaków z OSP w Janowie.

Groźny pożar strawił 6 hektarów lasu i kolejne 12 hektarów nie-
użytków.  Gasiło  go  kilkadziesiąt  zastępów  straży  pożarnej,  za-
równo  państwowej,  jak  i  ochotniczych  jednostek  z  najbliższej 
okolicy. Ich starania wspierały dodatkowo trzy samoloty gaśnicze 
dromader M18B.

Pożar udało się opanować, ale podczas akcji spłonął ciężki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy należący do OSP Janów. Uszkodzenia 
są na tyle poważne, że wóz nie nadaje się do użytkowania.

Dwóch mężczyzn włamało się do pomieszczeń gospodarczych 
przy posesji zlokalizowanej w jednej z miejscowości na terenie 
gminy Mykanów. Rabusiów na gorącym uczynku zatrzymali po-
licjanci z komisariatu w Kłomnicach.  

Jak ustalili śledczy, sprawcy pod nieobecność właściciela budynku 
wyważyli drzwi i ze środka ukradli głównie elektronarzędzia. Wy-
nieśli między innymi szlifierki i wiertarki. Spodobał im się także 
akumulator i kompresor. 

W czasie, gdy beztrosko dopuszczali się czynu zabronionego, za-
grożonego karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu, w okolicy 
zjawił się policyjny patrol. Funkcjonariuszy na miejsce skierował 
oficer dyżurny. Chwilę po tym, jak otrzymał zgłoszenie o włama-
niu i uciekających pieszo sprawcach. Po krótkim pościgu policjan-
ci zatrzymali dwóch mężczyzn.

- Zatrzymani to 42-latek i jego 26-letni kompan, mieszkańcy tejże 
gminy, którzy jak się okazało specjalizowali się w takiej działalno-
ści. Usłyszeli już zarzuty, teraz o ich losie zadecyduje prokurator. 
Za kradzież z włamaniem grozi im do dziesięciu lat pozbawienia 
wolności - informują stróże prawa z Kłomnic.

Adrian Biel, fot. Fotolia

Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Fotolia

- Spaleniu i zniszczeniu uległa zabudowa i podwozie wozu oraz 
jego wyposażenie. Był to jedyny ciężki gaśniczy samochód pożar-
niczy w gminie Janów, który posiadał zbiornik na wodę o pojem-
ności 6 tys. litrów. Był niezbędny w użytkowaniu przez jednostkę, 
włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - mówi 
Janusz Solak, Komendant Gminny Zarządu OSP w Janowie.

Druhowie zostali bez sprzętu, a zakup nowego to koszt około mi-
liona złotych. Założyli zbiórkę na portalu pomagam.pl,  licząc że 
przynajmniej częściowo uda się zebrać potrzebne pieniądze. Jest 
już na niej ponad tysiąc złotych.

- Z zebranych środków chcielibyśmy zakupić samochód o podob-
nych parametrach technicznych, aby móc dalej pomagać ludziom, 
chronić ich życie i zdrowie. Za wszelką pomoc serdecznie dzię-
kujemy. Apelujemy również do wszystkich o przestrzeganie pod-
stawowych zasad związanych z wstępem do  lasu oraz zakazem 
wypalania łąk - wyjaśnia i prosi komendant.
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CZY KORONAWIRUS WYKOŃCZY LOKALNY TRANSPORT 
PUBLICZNY? RĘDZINY W POWAŻNYCH TARAPATACH

RĘDZINY

Ograniczenia związane z trwającą epidemią mogą doprowadzić 
do likwidacji Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzi-
nach. Przewoźnik utracił około 80 proc. przychodów uzyskiwa-
nych ze sprzedaży biletów. - Sytuacja jest bardzo zła - alarmuje 
kierownictwo GZK.

Pierwsze  problemy  GZK  w  Rędzinach  zaczęły  się  w  chwi-
li  zamknięcia placówek oświatowych. Kolejne po apelach władz 
państwowych,  które  zalecały  unikanie  komunikacji  publicznej. 
Całości nie pomogło  też wprowadzenie ograniczenia  liczby pa-
sażerów, którzy w jednym czasie mogą przebywać w autobusach. 
W  ciągu  kilku  tygodni,  spadek  wpływów  ze  sprzedaży  biletów 
sięgnął około 80 proc. w porównaniu do analogicznych okresów.

- Odpowiada to ok. 80 tyś. zł straty w przychodach w skali mie-
siąca - mówi Adam Wolski, kierownik Gminnego Zakładu Komu-
nikacyjnego w Rędzinach. - Brak sprzedaży biletów dla uczniów 
i studentów, którzy nie dojeżdżają w tej chwili do szkół i uczelni, 
powoduje również brak dopłat z urzędu marszałkowskiego, a taki 
stan  rzeczy potrwa zapewne  już do końca  roku szkolnego oraz 
akademickiego - dodaje.

Jak podkreśla, najtrudniejszy  jest brak wiedzy na temat najbliż-
szej przyszłości i okresu trwania obowiązujących ograniczeń. Co 
prawda pozytywnym prognostykiem jest zwiększający się powoli 
ruch pasażerów, ale z drugiej strony komplikuje go nadal trwające 
ograniczenie dotyczące ilości ludzi w pojeździe.

- Autobus, który w normalnych warunkach może zabrać na pod-
kład prawie osiemdziesiąt osób, w chwili obecnej zabiera ich tyl-
ko  dwanaście.  Wożenie  powietrza  nie  generuje  dostatecznych 
przychodów,  a  powoduje  stałe,  wysokie  koszty.  Te  wszystkie 
stałe pozostają bez zmian, oprócz kosztów paliwa, które poprzez 
wprowadzenie  tymczasowego  rozkładu  jazdy  udało  się  nieco 
ograniczyć - wyjaśnia.

Adrian Biel, fot. Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Poza minimalnymi przychodami z biletów,  jedynym źródłem fi-
nansowania GZK jest w tej chwili dotacja z budżetu gminy. Jak tłu-
maczy Adam Wolski, kierowana przez niego jednostka nie może 
z satysfakcjonującym skutkiem skorzystać z propozycji przedsta-
wionych przez rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

- W grę wchodzą jedynie zwolnienia ze składek ZUS w wysokości 
50 proc. na trzy miesiące. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku będziemy w stanie zaoszczędzić łącznie ok. 80 tyś. zł, co po-
zwoli pokryć straty za jeden miesiąc funkcjonowania. Ale to tylko 
jeden miesiąc, a nie wiemy przecież jak długo trwać będą obecne 
obostrzenia - nadmienia.

W opinii szefa miejscowego GZK, jeśli obecna sytuacja nie zmieni 
się w najbliższych czasie, przewoźnikowi może grozić likwidacja. 
Dlatego zarówno kierownictwo zakładu, jak i władze gminy ape-
lują o wsparcie finansowe ze strony rządu.

- Wydaje  się  bardzo  zasadne,  aby wśród  pojawiających  się  no-
wych  koncepcji  tarczy  antykryzysowej,  bezpośrednio wesprzeć 
przewoźników  tymi  środkami,  które  znajdują  się  na  przykład 
w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych lub w puli środ-
ków wojewódzkich. Tych, z których do tej pory realizowane były 
dopłaty do biletów ustawowo ulgowych. Taki sposób dofinanso-
wania byłby niezmiernie istotny w celu zabezpieczenia prawidło-
wego funkcjonowania zarówno naszego GZK,  jak  i  innych prze-
woźników na terenie kraju - proponuje Wolski.



W kłobuckim starostwie zrodził się pomysł, by zakupić tamtej-
szym medykom specjalną komorę do dezynfekcji. Sprzęt pozwoli 
na odkażenie kombinezonów ochronnych, by do minimum zre-
dukować ryzyko zakażenia koronawirusem. 28 kwietnia apara-
tura została zamontowana w kłobuckim szpitalu.

Projekt  bramki  dekontaminacyjnej  jest  nowatorskim  pomysłem 
grupy  młodych  naukowców  oraz  absolwentów  Wydziału  Inży-
nierii  Środowiska  i  Energetyki  Politechniki  Śląskiej.  Powstał  we 
współpracy z firmą WAAM, w iście ekspresowym tempie zaledwie 
dwóch tygodni. To jedyna w pełni zautomatyzowana komora de-
zynfekująca w Polsce. Jej premierowy egzemplarz zamontowano 
w szpitalu w Bytomiu. Kłobucki jest więc takim drugim w kraju. 

Starosta Henryk Kiepura nawiązał współpracę z uczelnią w przed-
świątecznym tygodniu. Zamówiono i opłacono sprzęt. Zakup sfi-
nansowano z budżetu powiatu za ponad 30 tys. zł.

- O  tym  temacie  usłyszałem w  jednym  z  programów  telewizyj-
nych, kiedy przedstawiciele uczelni informowali, że rozpoczynają 
prace nad takim urządzeniem. Skontaktowałem się z politechniką 
i zamówiliśmy tę komorę. Za jej pomocą pracownicy szpitala czy 
pogotowia będą mogli odkażać skażone kombinezony i bezpiecz-
nie  je  zdejmować,  chroniąc  zdrowie  swoje  i  innych osób. Urzą-
dzenie  zostało  zakupione,  by maksymalnie  zabezpieczyć  służby 
medyczne - mówi starosta kłobucki.

Niebezpieczeństwo  rozprzestrzeniania  się  wirusa  w  kłobuckim 

Piotr Biernacki, fot. Politechnika Śląska

KOMORA DEKONTAMINACYJNA JUŻ DZIAŁA. 
DOSTARCZYŁA JĄ POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Kłobuckie starostwo podpisało w kwietniu dwie umowy z wyko-
nawcami prac na ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych na 
terenie samorządu.

Spółka Bitum z Lipia Śląskiego zajmie się poziomową moderniza-
cją nawierzchni. Wartość kontraktu to prawie 1,3 mln zł, a zgodnie 
z harmonogramem prace mają zostać zakończone i przedstawio-
ne do odbioru do 17 czerwca.

Z kolei za  remont poboczy  i  rowów, wzdłuż dróg wojewódzkich 
przebiegających  przez  powiat,  odpowiedzialne  będzie  przedsię-
biorstwo Larix z Lublińca. Zgodnie z umową, wartość usługi zo-
stała określona na kwotę 368 tys. zł. W tym przypadku firma ma 
czas do początku wakacji.

Piotr Biernacki

W Opatowie i Pankach są już pierwsze w tym roku problemy 
z wodą. Tamtejsze władze skierowały do mieszkańców apel o jej 
oszczędzanie i używanie życiodajnego płynu tylko do niezbęd-
nych celów socjalno-bytowych.

-  Prosimy  potraktować  ogłoszenie  i  prośbę  bardzo  poważnie 
-  brzmi  zakończenie  treści  apelu  Roberta  Puchały,  kierownika 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Opatowie.  - 
Ze względu na  istniejącą suszę, która każdego dnia staje się co-
raz bardziej niebezpieczna dla zasobów wody, ZGKiM zwraca się 
z prośbą i ostrzeżeniem związanym z oszczędnym gospodarowa-
niem wodą w gospodarstwach domowych. Poziom we wszystkich 
ujęciach  znajdujących  się  w  gminie  Opatów  drastycznie  opada. 
Jeżeli pobór będzie nadal tak wysoki, będziemy zmuszeni podjąć 
kroki związane z możliwym, częściowym wstrzymaniem dostawy 
wody - informuje.

W podobnym tonie płyną obwieszczenia z pankowskiego urzędu. 
Sytuacja jest o tyle napięta, że dostarczający wodę dla gminy z za-
kładowych ujęć Maskpol przewiduje czasowe ograniczenie wydo-
bycia w  sytuacji,  gdy niski  stan poziomów zagrozi nieodwracal-
nym uszkodzeniem pomp.

-  Ograniczenia  nastąpią  w  przypadku  spadku  poziomu  wody 
w ujęciu poniżej stanu krytycznego, zagrażającego uszkodzeniem 
pomp głębinowych - brzmi komunikat firmy.

Problemy z wodą w pankowskim samorządzie nie są niczym no-
wym. Sytuacja powtarzała się każdego roku w czasie wakacyjnych 
upałów. W  tym  jednak  apel  wystosowano  wyjątkowo  wcześnie. 
Czy  to  oznacza,  że mieszkańcom wody  zabraknie,  że  z  dnia  na 
dzień bieżącej wody w kranach będzie coraz mniej?

Niewątpliwie mieszkańcy muszą zacząć ją oszczędzać, nie podle-
wać trawników, nie napełniać ogrodowych basenów, by, wzorem 
chociażby  ubiegłego  roku,  wody  do  picia  nie  nosić w wiadrach 
z punktów poboru, tyle że już od wczesnej wiosny.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

SUSZA WYSUSZA STUDNIE 
W OPATOWIE I PANKACH

ROBOTY DROGOWE IDĄ ZGODNIE 
Z PLANEM. PRZEZNACZONO NA 
NIE PONAD 1,6 MILIONA ZŁOTYCH
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szpitalu znacząco wzrosło w ostatnim czasie. To za sprawą utwo-
rzenia oddziału dedykowanego opiece nad osobami zakażonymi 
koronawirusem.  Komora  pomoże  zminimalizować  potencjalne 
zagrożenie zetknięcia się z patogenem. Sprzęt został zamontowa-
ny w takim miejscu, by swobodnie mogli z niego korzystać i leka-
rze wychodzący z oddziału, i ratownicy po interwencji. Minutowa 
dezynfekcja w niej, według zapewnień naukowców, usuwa ponad 
90 proc. niebezpiecznych drobnoustrojów.

Kupno komory jest kolejnym istotnym działaniem jakie starostwo 
wdrożyło w ostatnich kilku tygodniach przeciwdziałając zagroże-
niu epidemicznemu. Wysiłki zostały zintensyfikowane właśnie po 
informacji o tym, że szpital w Kłobucku ma zostać przystosowany 
do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19. W liczne 
akcje pomocowe zaangażowało się wielu wolontariuszy, jak i pod-
miotów  prywatnych.  Na  ten  moment  działania  władz  powiatu 
wsparło rzeczowo i finansowo kilkadziesiąt firm i instytucji.

- Działamy razem, bo jak do tej pory, w ciągu tych kilku tygodni 
zmagań, tylko na siebie możemy liczyć. Niestety, co bardzo przy-
kre, nie otrzymaliśmy żadnej pomocy z  „góry”  - podkreśla Kie-
pura.

Na stronie internetowej starostwa opublikowano również specjal-
ny numer konta bankowego kłobuckiego ZOZ-u, na który można 
wpłacać pieniądze na walkę z koronawirusem. Podmioty gospo-
darcze, które zdecydują się przekazać darowiznę tym właśnie ty-
tułem, będą mogły odliczyć od podatku dochodowego podwójną 
wartość dokonanego przelewu.



Od 29 kwietnia, znajdujące się w centrum miasta targowisko 
zaczyna funkcjonować w trybie, do którego okoliczni przedsię-
biorcy i mieszkańcy przyzwyczajeni byli w czasie przed ogłosze-
niem stanu epidemii. Odpowiednie zarządzenie w tej sprawie 
wydał burmistrz Kłobucka. 

Stopniowe  uwolnienie  tej ważnej  dla miasta  przestrzeni  gospo-
darczej nastąpiło 22 kwietnia. Pracować tam mogli jednakże tylko 
sprzedawcy żywności, artykułów rolnych czy też chemiczno-sa-
nitarnych. Teraz swoje stragany i punkty będą mogli rozłożyć han-
dlowcy z wszystkich branż. 

Jak podkreślają lokalni urzędnicy, decyzja o przywróceniu pełnej 
funkcjonalności jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców 
oraz mieszkańców postulujących o możliwość zakupów na targo-
wisku. Nie oznacza to równocześnie, że nie należy przestrzegać 
wciąż obowiązujących obostrzeń. Nad  ich egzekwowaniem mają 
czuwać pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku, która 
to instytucja jest równocześnie zarządcą placu targowego. 

- Na targowisku będą znajdować się specjalne punkty do dezyn-
fekcji  rąk.  Handel  będzie możliwy  nadal  tylko  przy  zachowaniu 
obowiązku noszenia rękawiczek, zakrycia twarzy i nosa oraz re-
spektowaniu odległości  dwóch metrów od  innych osób.  Ponad-
to  przy  jednym  punkcie  handlowym  znajdować  się  będą mogły 
maksymalnie cztery osoby - informuje biuro prasowe kłobuckiego 
magistratu.

To  nie  jedyne  z  oznak  przywracania  normalności  w  kłobuckim 
samorządzie. Od poniedziałku 27 kwietnia częściowo wznowiono 
także  bezpośrednią  obsługę mieszkańców w  urzędzie miejskim. 
Jak  na  razie  dotyczy  ona  tylko  zadań  urzędu  stanu  cywilnego, 
ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczenia usług ko-
munalnych i ochrony środowiska. W pozostałym zakresie forma-
mi kontaktu są poczta elektroniczna, ePUAP i fax, telefon czy też 
poczta tradycyjna. Jedynie w pilnych sprawach, spoza wspomnia-
nych wyżej zagadnień, możliwa jest osobista wizyta, poprzedzona 
jednakże wcześniejszym umówieniem terminu. 

Jak wygląda aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie kło-
buckim (stan na dzień złożenia wydania - przyp. red.)? Można rzec, 
że są powody do umiarkowanego optymizmu. Z pośród szesnastu 
potwierdzonych przypadków zakażenia patogenem SARS-CoV-2, 
siedmiu z chorych już ozdrowiała. Jednocześnie w kwarantannie 
nałożonej  decyzjami  Powiatowej  Inspekcji  Sanitarno-Epidemio-
logicznej  w  Kłobucku  przebywa  26  osób.  Ponadto  tę  w  swoim 
miejscu  zamieszkania  odbywają  162  osoby,  które  powróciły  do 
kraju, a pod nadzorem epidemiologicznym sanepidu jest 111 osób. 
W związku z podejrzeniem zakażenia hospitalizowanych jest 3 pa-
cjentów.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

DO CENTRUM KŁOBUCKA 
WRACA HANDEL, A I URZĄD 
CORAZ BARDZIEJ OTWARTY
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Kłobuckie starostwo, we współpracy z firmą Karwala z Szarlej-
ki, uruchomiło 4 kwietnia produkcję przyłbic ochronnych twa-
rzy. Po niespełna miesiącu powstało ich ponad dwa tysiące.

Cały wyprodukowany sprzęt trafił do służb medycznych i ratow-
niczych. Nie tylko w powiecie kłobuckim. Spore partie przekaza-
no również do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czę-
stochowie, jak również w ramach pomocy dla częstochowskiego 
starostwa.

Do  wytworzenia  niezbędnego  i  bardzo  deficytowego  na  rynku 
sprzętu  ochrony  osobistej  służą  maszyny,  w  które  powiat  kło-
bucki zainwestował kilka lat temu tworząc w Zespole Szkół nr 1 
w Kłobucku nowoczesny kompleks CNC. Oddany pod koniec 2017 
roku park składa się z kilku pracowni wyposażonych między inny-
mi w obrabiarki CNC i konwencjonalne, drukarki 3D czy plotery 
wraz z niezbędną aparaturą pomocniczą i oprogramowaniem.

Inwestycja zrealizowana kosztem ponad 3 mln zł na co dzień wy-
korzystywana jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych wy-
chowanków placówki. W czasie kryzysu wspomaga walkę z koro-
nawirusem. Satysfakcji z takiego obrotu sprawy nie kryje starosta 
kłobucki Henryk Kiepura.

-  Pierwsza  partia  liczyła  kilkaset  sztuk. W  pierwszej  kolejności 
trafiła  do  lokalnych  służb  medycznych  i  ratowników.  W  miarę 
postępu prac i możliwości przyłbice udostępnialiśmy także pra-
cownikom  innych podmiotów  i  instytucji  - mówi.  -  Pod koniec 
kwietnia przekazaliśmy nieodpłatnie dwutysięczną przyłbicę dla 
ochrony zdrowia  i  życia. Chciałbym podziękować wszystkim za 
współpracę i wspólne działanie, w szczególności dla dyrekcji i na-
uczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 za pomoc i poświęcenie. Potrzeby 
w dalszym ciągu są ogromne - dodaje.

JUŻ PONAD DWA TYSIĄCE PRZYŁBIC 
TRAFIŁO DO SŁUŻB. PRODUKUJE JE 
STAROSTWO KŁOBUCKIE

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku
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Starostwo kłobuckie zakupiło kolejny sprzęt, który ma zmini-
malizować ryzyko zakażenia się koronawirusem przez miejsco-
we służby medyczne. Systematycznie odkażana jest także prze-
strzeń publiczna wokół placówek zdrowotnych.

Do stacji pogotowia trafiły dwa ozonatory, dzięki którym możliwa 
będzie dekontaminacja pojazdów powracających z wyjazdów do 
chorych,  a  także  kilka  urządzeń  rozpylających. Mają  one  służyć 
pracownikom  pogotowia  oraz  strażakom  do  dezynfekcji  prze-
strzeni publicznej.

Takie zabiegi są zresztą systematycznie wykonywane, przy dużym 
zaangażowaniu  lokalnych  druhów.  Ci  z  ochotniczych  jednostek 
z Krzepic, Kłobucka i Łobodna dezynfekowali przestrzenie wokół 
zarządzanych przez powiat szpitali w Krzepicach i Kłobucku, jak 
również przychodni i ośrodków zdrowia.

- W najbliższym czasie planujemy przekazać kolejnym jednostkom 
OSP sprzęt do odkażania. Dziękuję strażakom ze wszystkich gmin 
naszego powiatu za odpowiedzialną pracę i podobne działania na 
swoim terenie - podkreśla starosta Henryk Kiepura.

Piotr Biernacki

KUPILI SPRZĘT DO OZONOWANIA 
I DEZYNFEKCJI PRZESTRZENI



SYLWIA SZYMAŃSKA: POTRZEBNA JEST KONKRETNA REKOMPENSATA SYLWIA SZYMAŃSKA: POTRZEBNA JEST KONKRETNA REKOMPENSATA 
WYDATKÓW PONOSZONYCH NA WALKĘ Z EPIDEMIĄWYDATKÓW PONOSZONYCH NA WALKĘ Z EPIDEMIĄ

Z burmistrz Blachowni rozmawiamy o tym, jak gmina radzi sobie 
z koronawirusem.

Urząd Miejski w Blachowni jest szeroko chwalony za sprawną 
reakcję i ogół podjętych działań w związku z zagrożeniem epi-
demiologicznym. Co panią kierowało w pierwszym odruchu?

Troska  o  pracowników  samorządowych,  a  tym  samym  ciągłość 
funkcjonowania  gminy.  Jeszcze  w  marcu,  jako  jeden  z  pierw-
szych  samorządowców w  regionie,  podjęłam  decyzję  o  ograni-
czeniu dostępności,  a następnie  zamknięciu Urzędu Miejskiego 
w Blachowni. Od tego czasu pracownicy są dostępni telefonicz-
nie i mailowo, a przed magistratem wystawiona została skrzynka 
podawcza. Osobiście załatwiamy tylko te sprawy, które wynikają 
z  odgórnych  zaleceń.  Jest mi  bardzo  przykro  z  powodu niedo-
godności,  ale  moim  obowiązkiem,  jako  gospodarza  gminy,  jest 
zapewnić  wszystkim  bezpieczeństwo,  a  samorządowi  sprawne 
działanie.

Podejmujecie szereg prewencyjnych działań, by ograniczać roz-
przestrzenianie się koronawirusa. Proszę coś więcej powiedzieć 
o skali waszego zaangażowania w walkę z tym patogenem. 

Zapobiegamy,  wspieramy  i  informujemy.  Staramy  się  robić 
wszystko, by w tym trudnym czasie mieszkańcy naszej gminy czuli 
się bezpiecznie. Jako jedni z pierwszych w regionie częstochow-
skim, bo już 11 marca odwołaliśmy wszystkie imprezy, spotkania 
i  konsultacje,  które mogłyby wpłynąć na  rozprzestrzenianie  się 
wirusa. Początkowo do końca marca, potem bezterminowo. Wy-
łączyliśmy z użytku między  innymi otwarte niedawno Centrum 
Aktywności Obywatelskiej, Halę Sportową OSiR czy Miejski Dom 
Kultury. To oznacza, że nie odbędą się zaplanowane na końców-
kę maja i cieszące się dużą popularnością Dni Blachowni, a tak-
że  ogromna  lipcowa  impreza  Elemental  Triathlon  Series,  która 
w ostatnich  latach przyciągała  do Blachowni  kilka  tysięcy  osób 
z całej Polski. 

Z informacji, które przekazywało pani biuro prasowe wiemy, 
że zrobiliście też trochę zakupów jeśli chodzi o środki ochrony 
osobistej. Gdzie one powędrowały?

Gmina  zakupiła  tysiąc  sztuk maseczek,  które  trafiły  za pośred-
nictwem sołtysów, małych sklepów oraz poczty do mieszkańców. 
Maseczki od gminy dostały także Dom Pomocy Społecznej, przy-
chodnie i miejscowy szpital. Kolejną partię tysiąca maseczek roz-
dajemy codziennie przed urzędem miejskim. Placówkom służby 
zdrowia przekazaliśmy natomiast pół tysiąca jednorazowych far-
tuchów. Sytuacja epidemiologiczna pogarsza się z dnia na dzień, 
a  placówki medyczne mają  coraz większe  potrzeby. Chcieliśmy 
w ten sposób pomóc. Zachęcałam też mieszkańców do szycia ma-
seczek w domu i ofiarowania ich potrzebującym.

Cały czas apelujecie także o pomoc seniorom w ramach akcji 
„Pomocna dłoń sąsiada”.

Oczywiście,  w  końcu  to  osoby  starsze  są  najbardziej  narażone 
i  tym  samym  jesteśmy  zobowiązani  otoczyć  naszych  seniorów 

Adrian Biel, fot. Adrian Biel

szczególną  opieką.  Przeprowadziliśmy  również  akcję  odkażania 
przystanków  autobusowych.  Zgodnie  z  rządowymi wytycznymi 
zabezpieczono  także  przed  korzystającymi  place  zabaw,  park, 
plaże  i  teren wokół  zalewu.  Zachęcając mieszkańców do pozo-
stania w domach gmina zadbała o ofertę kulturalną. Miejski Dom 
Kultury w Blachowni od 1 kwietnia działa w wersji on-line. Propo-
nuje między innymi zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i fo-
tograficzne, a ostatnio cykl koncertów on-line, który zapoczątko-
wał zespół AmperA. Nie zapominamy też o oświacie. Złożyliśmy 
wniosek  o  sfinansowanie  zakupu  dwudziestu  pięciu  laptopów 
w  ramach  konkursu  „Zdalna  Szkoła  –  wsparcie  Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt  jest 
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem 
epidemii. Gmina otrzymała na realizację tego zadania 70 tys. zł. 
Staramy się także na bieżąco informować naszych mieszkańców 
o stanie epidemiologicznym na terenie gminy. Mają aktualne dane 
na temat liczby osób na kwarantannie i zakażonych. Uważam, że 
taka wiedza jest potrzebna, by zapobiegać domysłom i rozprze-
strzenianiu się niepokoju.

Niewątpliwie funkcjonowanie w warunkach sytuacji kryzyso-
wej niesie za sobą konieczność uruchomienia środków pozwala-
jących sfinansować wymienione działania. Ile na chwilę obecną 
was to już kosztowało?

Nie  jestem  w  tej  chwili  w  stanie  oszacować,  ile  pieniędzy  już 
kosztowały i ile jeszcze będą kosztować nas te działania. Na takie 
analizy jest za wcześnie.

Wspominaliśmy na początku o tym, że szybko pani zareagowa-
ła na nadchodzące zagrożenie i wyłączyła urząd miejski z bez-
pośredniego kontaktu z interesantami. Jak zarządza się gminą 
w dobie tak trudnej sytuacji, z jaką niewątpliwie mamy teraz do 
czynienia?

Wraz z ogłoszeniem stanu pandemii samorządowcy stanęli przed 
wielkimi  wyzwaniami.  Każdego  dnia  podejmują  ważne  decyzje 
związane  z  polityką  zdrowotną,  społeczną,  funkcjonowaniem 
urzędów. Mimo iż znaczna część działań dotyczy obecnie proble-
mów wynikających z pandemii koronawirusa, to funkcjonowanie 
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wymaga  także  innych  działań,  które  są  realizowane  na  bieżąco 
i  z  należytą  starannością.  Urząd  mimo  ograniczeń  kadrowych 
i dwuzmianowości funkcjonuje prawidłowo, wszystkie sprawy są 
załatwiane w terminie. Obsługujemy klientów mailowo  i  telefo-
nicznie, urzędnicy stanęli na wysokości zadania dzięki temu funk-
cjonujemy poprawnie. Nie mam także zastrzeżeń do współpracy 
z  radą  miejską.  Jesteśmy  w  stałym  kontakcie,  odbyła  się  także 
nadzwyczajna sesja rady, na której radni podjęli ważną dla przed-
siębiorców uchwałę.

Nie uwierzę, że wszystko przebiega tak wzorcowo. Realizujecie 
cały szereg działań inwestycyjnych. Jak to wygląda na tym polu?

Realizacja  budżetu  na  chwilę  obecną  przebiega  zgodnie  z  pla-
nem,  inwestycje zaplanowane do realizacji w pierwszej połowie 
roku  zostaną wykonane.  Są  to przede wszystkim długo oczeki-
wane przez mieszkańców remonty i budowy dróg łącznika ulicy 
Żeromskiego, ulice Pogodna, Chrobrego i Księżycowa. Realizuje-
my także  inwestycje związane z odmuleniem  i zagospodarowa-
nie zbiornika. W międzyczasie zakupiliśmy też auto typu pickup 
dla OSP Cisie, które obecnie już jest wykorzystywane do działań 
związanych z COVID-19. Z uwagi na sytuację mamy obawy co do 
realizacji inwestycji zaplanowanych na drugie półrocze. Czy uda 
się je zrealizować? Czas pokaże.

Wróćmy do wspomnianej uchwały dla przedsiębiorców? Jakie 
przewidzieliście rozwiązanie dla firm, które ucierpiały w związ-
ku z nałożonymi ograniczeniami?

Szczególną uwagę kierujemy w stronę tych firm, które w związku 
z wprowadzeniem stanu epidemii zawiesiły lub ograniczyły dzia-
łalność. Uchwaliliśmy ulgi w opłatach z tytułu najmu lokali użyt-
kowych oraz dzierżawy gruntów należących do  gminy.  Lokalne 
firmy gastronomiczne, które najbardziej ucierpiały dotychczas na 
epidemii,  wspieramy  poprzez  akcję  „Wspieraj  lokalnych  przed-
siębiorców - zamów jedzenie do domu”. Na stronie internetowej 
gminy znajduje się specjalny serwis, w którym dostępny jest spis 
lokali oferujących jedzenie na wynos lub dowóz.

Ograniczenia w funkcjonowaniu biznesu z pewnością odbiją się 
na wpływach z podatków, a co za tym idzie i dochodów samorzą-
dów. Nie sposób tym samym nie zapytać o kondycję gminnych 
finansów. 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  narodowa  kwarantanna  i  przestój 
w  funkcjonowaniu  wielu  firm  oznaczają  mniejsze  wpływy  do 
budżetu. Samorządy mają także bezpośredni udział we wspiera-
niu przedsiębiorców,  którym grozi  utrata płynności finansowej. 
Z bardzo wstępnych analiz wynika, że gmina z powodu korona-
wirusa straci około 800 tys. zł. Podkreślam jednak, że to bardzo 
wstępne szacowania. Obawiam się, że skutki mogą być znacznie 
większe,  część  pracujących  ma  zmniejszone  pensje,  inni  tracą 
pracę, zatem wpływy z PIT będą z pewnością także mniejsze.

Macie ambicje, by rozwijać się w kierunku turystycznym. Nie 
obawia się pani, że zbliżający się kryzys zrodzi problemy w kon-
tekście realizowanej strategii rozwoju gminy? W jakim kierun-
ku powinna iść pomoc rządu jeśli chodzi o samorządy?

To  prawda,  że  kryzys  spowodowany  koronawirusem  odbija  się 
przede wszystkim na tej branży. Musieliśmy odwołać wspomnia-
ne wcześniej imprezy, które przyciągały do nas setki gości. Cier-
pią przedsiębiorcy branży gastronomicznej. Mam jednak nadzie-
ję, że wkrótce wszystko szybko wróci do normy i nic nie zagrozi 
rozwojowi  gminy. Niemniej  jednak wsparcie  skierowane  do  sa-
morządów w  ramach  rozwiązań  antykryzysowych powinno być 
zdecydowanie większe. Łagodzenie rygorów czy uelastycznienie 
wydatków pozwalają na ustabilizowanie sytuacji, ale jej nie popra-
wiają. Potrzebna  jest konkretna rekompensata wydatków pono-
szonych na walkę z epidemią, wskazane byłoby także zwolnienie 
z konieczności płacenia składek ZUS za pracowników.

A co z wyborami prezydenckimi? Jesteście na nie gotowi?

Według stanu prawnego na dziś, wybory prezydenckie mają się 
odbyć w tradycyjnej formie 10 maja. Formalnie jesteśmy do nich 
przygotowani.  Zgodnie  z wytycznymi  skompletowaliśmy  składy 
komisji wyborczych. Pozostaje jednak pytanie, jak zapewnić mak-
symalne bezpieczeństwo mieszkańcom? Będziemy to rozważać, 
gdy poznamy ostateczną decyzję dotyczącą wyborów. Jak wszy-
scy wiedzą,  ich  losy wciąż  się ważą. Nie  przekazaliśmy  danych 
naszych mieszkańców. Sprawa się sama rozwiązała, gdyż Poczta 
Polska otrzymała te dane z rejestru PESEL od resortu cyfryzacji.

Dziękuję za rozmowę.



KONIEC REMONTU PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO. WKRÓTCE 
WYSTARTUJĄ KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

     FARTUCHY OD GMINY. 
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
TRAFIŁY DO DWÓCH PLACÓWEK

BURMISTRZ MA POMYSŁ NA TYCH CO ZAŚMIECAJĄ LAS. 
CHCE ZAINWESTOWAĆ W FOTOPUŁAPKI

Planowo zakończyła się budowa łącznika ulic Żeromskiego, 
Bankowej oraz Korczaka. Przy przedszkolu powstał także nowy 
parking. Urzędnicy zapowiadają, iż lada chwila ruszy remont 
Pogodnej i Chrobrego.

Jak przekonuje radny Krzysztof Imiołek, na modernizację wspo-
mnianych odcinków Blachownia czekała ponad czterdzieści lat. 

- Tym bardziej się cieszę, że udało się zrealizować tę inwestycję 
- podkreśla z kolei burmistrz Sylwia Szymańska zaznaczając przy 
okazji, że wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnych inwestycji 
w lokalną infrastrukturę. 

Magistrat  wyłonił  w  przetargu  firmę,  która  zadba  o  wymianę 
źródła ciepła w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Blachowni, 
a  także wykonawców ulic  Pogodnej  i  Chrobrego. W  drugi  etap 
wkroczy też budowa chodnika przy ulicy Starowiejskiej. 

-  Rozpoczęliśmy  również  prace  projektowe  dla  ulicy  Herbskiej 
w Cisiu oraz te związane z termomodernizacją budynku bibliote-
ki publicznej przy ulicy Żeromskiego w Blachowni - dodaje Szy-
mańska.

Urząd Miejski w Blachowni kupił służbom medycznym pół ty-
siąca jednorazowych fartuchów. Połowa trafiła do miejscowego 
szpitala, a druga do blachowniańskiej filii pogotowia ratunko-
wego.

- Sytuacja epidemiologiczna pogarsza się z dnia na dzień, a pla-
cówki medyczne mają  coraz większe  potrzeby. Chcemy pomóc 
- tak burmistrz Sylwia Szymańska tłumaczy decyzję o zakupie.

Rozdano też drugą partię z tysiąca zakupionych ochronnych ma-
seczek higienicznych. Te z kolei zostały rozprowadzone po kilku 
osiedlowych sklepach na terenie gminy.

     PRZEDSZKOLA W ŚRODĘ NIE RUSZĄ.
ZOSTANĄ OTWARTE PO KONSULTACJI
Z RODZICAMI I GRONEM PEDAGOGICZNYM

Jak przekonują pracownicy samorządowi, od kilku dni trwają 
prace mające doprowadzić do reaktywacji przedszkoli w Bla-
chowni. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie 
dzieci ich rodziców oraz pracowników placówek - podkreśla 
burmistrz Szymańska. 

Decyzja o tym kiedy przedszkola wznowią swoją działalność za-
padnie najprawdopodobniej do końca tygodnia. Burmistrz Sylwia 
Szymańska chce najpierw zasięgnąć opinii służb epidemiologicz-
nych, nadzoru pedagogicznego oraz lekarzy. 

-  Przede wszystkim  jednak  zapytam,  jakie  zdanie w  tej materii 
mają  rodzice  i  nauczyciele.  Bez  nich  nie  podejmę  decyzji,  któ-
rą  rząd złożył w  ręce  samorządowców. W każdym razie 6 maja 
przedszkola w gminie nie ruszą - deklaruje.

Włodarz Blachowni  stoi na  stanowisku,  iż przede wszystkim  jej 
administracja musi  rozeznać  sytuację pod kątem  tego  ilu opie-
kunów gotowych będzie  posłać  swoje pociechy do przedszkola 
i jak ewentualnie będzie to wpływać na warunki bezpieczeństwa 
i higieny w placówkach? 

- Przede wszystkim czekamy na publikację przepisów prawnych, 
a  także ocenę  stopnia przygotowania naszych placówek na  ten 
krok.  Szczególnie,  że  w  województwie  śląskim  wciąż  przecież 
notujemy wysoki  poziom  zakażeń  koronawirusem.  Tym  samym 
proszę wszystkich zainteresowanych o wyrozumiałość  i cierpli-
wość - mówi. 

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, rodzi-
com do 24 maja włącznie przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni
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Zlokalizowany w sąsiedztwie ogródków działkowych przy uli-
cy Cmentarnej w Blachowni las od jakiegoś czasu przypomina 
śmietnik. Wydaje się, że urząd miejski w końcu znalazł sposób 
na miejscowych troglodytów, którzy z zielonej enklawy zorga-
nizowali sobie dzikie wysypisko. Na drzewach w tym miejscu 
pojawią się kamery leśne. 

Obraz  nędzy  i  rozpaczy.  Tak  można  podsumować  widok  ste-
ry  śmieci porozrzucanych na  sporym obszarze okolicznego za-
gajnika.  Jak  szacują  gminni  urzędnicy,  posprzątanie  tak  dużego 
terenu  zajmie wiele  tygodni. Do  tej  pory,  podczas  kilkudniowej 
akcji,  udało  się  oczyścić  obszar  przylegający  do Domu Pomocy 
Społecznej w Blachowni. Teraz sprzątany jest teren przy dawnych 
zbiornikach przeciwpożarowych. W sumie wywieziono  już pra-
wie dwieście worków pełnych najróżniejszych odpadów. Likwi-
dacja wysypiska pochłonie około 30 tys. zł. 

- Niestety, jeśli mieszkańcy nadal będą prezentować tak skrajnie 
nieodpowiedzialną postawę jak dotychczas, koszty będą większe 
- mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni. - Okazuje się, że 
nasza praca jest syzyfowa, bo na już uprzątniętym terenie służby 

Adrian Biel, fot. Shutterstock
codziennie znajdują nowe odpady. Zwłaszcza dziesiątki foliowych 
rękawiczek używanych obecnie w sklepach. Wyrzucany  jest  też 
kompost,  między  innymi  przycięte  krzewy  i  drzewka  ozdobne, 
wymieszany z odpadami foliowymi - dodaje.

Jak podkreśla szefowa blachowniańskiego samorządu, ciężko  jej 
uwierzyć w to, że to sami mieszkańcy doprowadzili do takiej sy-
tuacji. 

- Nie mam słów  i cienia akceptacji dla  takiego działania. To nie 
tylko brak szacunku dla przyrody i pracy innych, ale i gminnych 
pieniędzy.  Przecież  finansowe  konsekwencje  tego  nieodpowie-
dzialnego postępowania poniesie  gmina  - ubolewa.  - Będziemy 
musieli zamontować fotopułapki i surowo karać tych, którzy nie 
przestrzegają prawa. Co prawda zwiększy to koszty, ale przynaj-
mniej będzie szansa na złapanie sprawców - stwierdza Szymań-
ska.

Czym są fotopułapki? To reagujące na ruch urządzenia, które po 
zamontowaniu na drzewach pozwalają obserwować  to co dzie-
je  się w najbliższej okolicy. Koszt  jednej  takiej kamery  leśnej  to 
konieczność wydania od 200 do 400 zł, w zależności od modelu.

Pomimo trwającej epidemii Miejski Dom Kultury w Blachowni 
wciąż działa. Wirtualnie.

Wspomniana  instytucja  proponuje  szereg  różnorodnych  zajęć. 
Najnowszy projekt to cykl koncertów, które można śledzić jedy-
nie on-line na YouTube’owym kanale MDK Blachownia.

29  kwietnia  zadebiutował  w  ten  sposób  częstochowski  zespół 
AmperA. Organizatorzy przedsięwzięcia  zapowiadają, że pojawią 
się kolejne zespoły. Szczegóły o następnych koncertach wkrótce.

Adrian Biel

MDK ZAPRASZA NA CYKL 
KONCERTÓW ON-LINE



WYMIENIAJĄ WODOCIĄGI W OSINACH. 
TO KOLEJNY Z ETAPÓW DUŻEGO PROJEKTU

MIESZKAŃCY WYPOSAŻENI 
W MASECZKI. GMINA
SFINANSOWAŁA RÓWNIEŻ 
DEZYNFEKCJĘ

9W KAMIENICY POLSKIEJ

Z początkiem kwietnia ruszyła wymiana sieci wodociągowej 
przy ulicy Częstochowskiej w Osinach. To kolejna z części reali-
zacji kluczowych inwestycji w infrastrukturę wodną i kanaliza-
cyjną na terenie gminy.

Pod  koniec  lipca  2018  roku  urząd  rozstrzygnął  postępowanie 
przetargowe na  realizację  tegoż właśnie projektu. Gmina pozy-
skała  kilkumilionowe  wsparcie  z  programów  Unii  Europejskiej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w  Katowicach.  Prace  ruszyły  półtora  roku  temu.  Na 
sfinansowanie całego przedsięwzięcia przeznaczono około 15 mln 
zł.
 
Największa część z tej puli środków poszła na kanalizację. W Wa-
natach  nowa  sieć  obejmuje  cztery  ulice:  Warszawską,  Boczną, 
Klonową  i  Osińską.  W  Koloni  Klepaczce  natomiast  ulice  Polną 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
i Zieloną. Całość zadania dopełniły roboty budowlane w miejsco-
wości Zawisna. Ułożenie niemal dziesięciu kilometrów kolekto-
rów grawitacyjnych, siedmiuset metrów tłocznych i pięciu siecio-
wych przepompowni ścieków to koszt 9,7 mln zł. 

Druga z części zadania odnosi się do wymiany wodociągów w Ka-
mienicy Polskiej na ulicy Magazynowej oraz na  łączniku do uli-
cy Konopnickiej, Osinach na ulicy Częstochowskiej i w Zawadzie 
w ciągu Botanicznej. Łącznie powstanie trzy kilometry nowej in-
frastruktury oraz 194 przyłącza. Koszt sięgnie 2,9 mln zł.

Ostatni z elementów obejmuje gruntowną modernizację budynku 
Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim oraz budowy stalo-
wego zbiornika retencyjnego o pojemności 187,6 m3, wraz z nie-
zbędną aparaturą towarzyszącą. Ma on wyrównywać nierówno-
mierności rozbiorów wody pitnej. Modernizacja stacji to wydatek 
kolejnych 1,7 mln zł.

Władze gminy z Kamienicy Polskiej zadbały o bezpieczeństwo 
sanitarne w przestrzeni publicznej, jak i wsparły mieszkańców, 
wyposażając wszystkich w maseczki ochronne wielokrotnego 
użytku.

Dezynfekcja miejsc, z których korzysta spora część mieszkańców 
wspomnianego  samorządu  została  przeprowadzona  10  kwiet-
nia.  W  trosce  o  konieczność  zapobiegania  rozprzestrzeniania 
się koronawirusa dekontaminacji poddano między  innymi wiaty 
przystankowe.  Po ogłoszeniu przez  rząd obowiązku  zasłaniania 
ust i nosa w przestrzeni publicznej, miejscowi urzędnicy zakupili 
i rozdystrybuowali z kolei maseczki ochronne.

- To tylko niektóre z działań profilaktycznych wdrożonych przez 
nasz samorząd - przekonuje wójt Adam Tajber. - Maseczki zosta-
ły przygotowane przez gminę przy ogromnym, bezinteresownym 
zaangażowaniu wielu osób, którym składam serdecznie podzię-
kowanie za poświęcony czas i uszycie maseczek. Gmina zakupiła 
jedynie tzw. „formatki” z tkaniny do ich szycia. Dziękuję również 
wszystkim osobom, w tym sołtysom, radnym i  jednostkom OSP 
za pomoc w ich dystrybucji. Dzięki tej inicjatywie będziemy mogli 
czuć się bezpieczniej w przypadku konieczności wyjścia z domu. 
To trudny czas, dlatego tym bardziej dbajmy o siebie i ludzi wokół 
nas. Bądźmy dla  siebie nawzajem życzliwi  -  informuje  i  apeluje 
włodarz.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

DWADZIEŚCIA LAPTOPÓW DLA 
POTRZEBUJĄCYCH UCZNIÓW

Do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy 
Polskiej trafiło dwadzieścia przenośnych komputerów. Placów-
ka przekazała je najbardziej potrzebującym uczniom.

Program „Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji umożliwił pol-
skim samorządom pozyskanie dotacji na sprzęt komputerowy, ta-
blety, oprogramowanie  i urządzenia peryferyjne. Służą uczniom 
i nauczycielom w czasie stanu epidemii i konieczności zdalnej na-

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska uki. Resort wyasygnował na ten cel 186 mln zł. Większość z gmin 
w Polsce skorzystało z takiej możliwości wsparcia, w tym również 
miejscowa.

-  Gmina  pozyskała  niemal  60  tys.  zł.  Zakupiliśmy  dwadzieścia 
laptopów,  wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem.  Zostały  one 
przekazane  przez  szkołę  najbardziej  potrzebującym  uczniom, 
a po powrocie do edukacji stacjonarnej, powiększą ofertę pomo-
cy dydaktycznych placówki - informuje Żaneta Matusiak z urzędu 
gminy.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

BĘDĄ OGROMNE KARY FINANSOWE ZA WYPALANIE TRAW I NIEUŻYTKÓW

Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami w prawie, któ-
re w drastyczny sposób mają podnieść kary dla osób wypalają-
cych trawy oraz nieużytki rolne. To skutek tragicznego w skut-
kach dla środowiska naturalnego i bioróżnorodności pożaru 
w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Bezpośrednią przyczyną pożaru w unikatowym na skalę światową 
obszarze natury miało być właśnie wypalanie traw. Ogień tak się 
rozprzestrzenił, że finalnie strawił 5,3 tys. hektarów parku, pra-
wie 10 proc. jego całkowitej powierzchni.

- Z pierwszych ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną poża-
rów mogło być wypalenie  traw, ale badany  też  jest wątek pod-
palenia. Celowe podkładanie ognia jest działaniem przestępczym, 
które zwłaszcza na terenach parków narodowych, ostoi zwierząt 
zagrożonych wyginięciem, jest przykładem skrajnej nieodpowie-
dzialności. Skutkiem takich pożarów może być wymarcie całych 
gatunków  zwierząt,  naszego  dziedzictwa  narodowego  -  mówił 
podczas jednej z konferencji prasowych minister środowiska Mi-
chał Woś.

Jak podaje  resort, w wyniku pożaru  zagrożone wyginięciem są, 

Piotr Biernacki

będące pod ścisłą ochroną, cietrzew i orlik grubodzioby. Na tere-
nie parku żyło ich zaledwie po kilka sztuk.

- Przyrodnicy są szczególnie zaniepokojeni cietrzewiem. W 2019 
roku  liczebność  jego  populacji  w  parku  oceniono  zaledwie  na 
dziesięć-trzynaście  samców.  Zagrożonym  gatunkiem  jest  także 
orlik  grubodzioby.  Zostały  wypalone  tereny,  gdzie  gatunek  ten 
zakłada gniazda. Ogień przetrzebił także jego bazę żerowiskową, 
w konsekwencji  czego zginęły  tysiące płazów, gadów  i  gryzoni. 
Przed pożarem liczebność orlika wynosiła tylko pięć par. Spaliły 
się ich tereny lęgowe i żerowiska. Jeśli nie przeżyły ognia, będzie 
to  katastrofa dla  zasobów przyrodniczych  -  stwierdzają  przed-
stawiciele resortu. 

W  opanowanie  katastrofy  ekologicznej  zaangażowanych  zosta-
ło półtora tysiąca strażaków, a także ponad trzystu ratowników 
i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykorzystano sześć sa-
molotów gaśniczych i dwa śmigłowce, a cała operacja pochłonęła 
ponad  8 mln  zł. W  jej  następstwie ministerstwo  zapowiedziało 
zaostrzenie  przepisów  i  drastyczne  podniesienie  kar  za  wypa-
lanie  traw.  Pomimo  obowiązującego  zakazu  takiego  procederu, 
dotychczasowa grzywna w wysokości 5 tys. zł w niedostateczny 

sposób odstraszała sprawców. Po zmianie ma się ona kształtować 
na poziomie 30 tys. zł. 

- Dodatkowo sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł na-
łożyć prace  społecznie użyteczne polegające między  innymi na 
pracach  przy  zalesianiu  -  nakreśla  szczegóły  przygotowywanej 
regulacji ministerstwo.

Problem wypalania  traw w  sposób  szczególny  dotyczy  również 
regionu  częstochowskiego.  Niechlubny  prym  pierwszeństwa 
w  tej  statystyce  dzierży  powiat  częstochowski.  Dwa  tygodnie 
temu przez kilka dni kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochot-
niczych straży pożarnych walczyło z ogniem w okolicach miej-
scowości Konstantynów i Teodorów na terenie gminy Janów. Po-
żar rozprzestrzenił się na terenie niemal dwudziestu hektarów. 

W  całym  województwie  śląskim  do  połowy  kwietnia  Komen-
da  Wojewódzka  Państwowej  Straży  Pożarnej  odnotowała  tylko 
w tym roku niemal 3,2 tys. pożarów traw i nieużytków rolnych. 
Najwięcej właśnie w powiecie częstochowskim, bo prawie sześć-
set  zdarzeń,  a  kolejne prawie dwieście pięćdziesiąt w powiecie 
kłobuckim.

EKOLOGIA W POWIECIE10

Uproszczone procedury, oświadczenia zamiast zaświadczeń, 
wnioski przyjmowane online, szybsze ich rozpatrywanie, a tak-
że nowe poziomy dofinansowania oraz większe zaangażowanie 
samorządów i banków komercyjnych. To główne cechy charak-
teryzujące zmiany wprowadzone do programu dofinansowania 
termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany źródeł 
ciepła. „Czyste Powietrze” na nowych zasadach zacznie funk-
cjonować od 15 maja.

Całkowity  budżet  programu  przewidzianego  do  2029  roku  ma 
wynosić 103 mld zł. W dotychczasowej edycji, trwającej od wrze-
śnia 2018 roku, złożono przeszło 131 tys. wniosków o dofinanso-
wanie o łącznej wartości ponad 2,8 mld zł.

- Wypracowaliśmy  uproszczenia  w  „Czystym  Powietrzu”,  które 
otwierają  Polakom  drzwi  do  łatwiejszego  dofinansowania  wy-
miany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów 
jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów 
w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli między innymi przed-
stawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe - wyjaśnia Piotr 
Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” 
i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest forma dofi-
nansowania.  Zrezygnowano  z  preferencyjnych  pożyczek  udzie-
lanych bezpośrednio przez wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej. Nowe zasady przewidują wyłącznie 
wsparcie  w  formie  dotacji,  również  tych  z  przeznaczeniem  na 
częściowa  spłatę  kapitału  kredytu  bankowego.  To  właśnie  do 
współuczestniczących w programie banków będzie można zgło-
sić  się  po  kredyt  na  sfinansowanie  planowanej  inwestycji  oraz 
uzyskać dotację na częściową jego spłatę. 

Same aplikacje mają być rozpatrywane przez oddziały Funduszu 
w  terminie  trzydziestu  dni  od  dnia wpływu wniosku o  dotację, 
a te przewidujące wsparcie do kredytu - w terminie czternastu 
dni od dnia wpływu wniosku. 

- 30 kwietnia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Związek Banków Polskich podpisały porozu-
mienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie 
przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału 
kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jesz-
cze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych pro-
cedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofi-
nansowanie i kredytów - informuje Ministerstwo Klimatu.

Ponadto,  co  istotne,  będzie można  finansować  przedsięwzięcia 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W POŁOWIE MAJA RUSZA NOWA WERSJA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcze-
śniejsza niż 15 maja. Zmieniona wersja programu umożliwia także 
wsparcie inwestycji już zakończonych. 

Novum  będzie  również  możliwość  elektronicznego  złożenia 
wniosku  zarówno na  internetowych platformach wojewódzkich 
funduszy, a nieco później również poprzez ogólnopolski formu-
larz zamieszczony na rządowej stronie gov.pl.

- W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru na nowych zasa-
dach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedyko-
wana programowi. W pierwszej  fazie wnioskodawcy znajdą tam 
linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska, a następnie - z końcem maja - planuje się ogólnopolską od-
słonę e-wniosków na gov.pl - podaje resort.

Czyste Powietrze 2.0 ma w większym stopniu wspierać inwesty-
cje,  które  zakładają  osiągnięcie  lepszego  efektu  ekologicznego. 
Beneficjenci  uprawnieni  do  podstawowego  poziomu  dofinan-
sowania,  czyli  ci,  których  dochód  roczny  w  gospodarstwie  nie 
przekracza 100 tys. zł, mogą liczyć na dotacje do kwoty 20 tys. zł. 

Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, 
czyli pompę ciepła - wtedy można dostać do 25 tys. zł.  Jeśli do 
tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata się-
gnie nawet 30 tys. zł.

Przygotowano jednakże również założenia, które mają umożliwić 
wsparcie dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Do pod-
wyższonego poziomu dofinansowania, do 37  tys.  zł, uprawnieni 
będą  ci  o  przeciętnym dochodzie  na  jedną  osobę w  gospodar-
stwie domowym nieprzekraczającym 1,4 tys. zł w przypadku go-
spodarstw wieloosobowych lub 1,96 tys. zł przy gospodarstwach 
jednoosobowych. 

-  Komisja Wspólna  Rządu  i  Samorządu  otrzymała  do  zaopinio-
wania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy 
gminne  zaświadczeń  potwierdzających  prawo  gorzej  sytuowa-
nych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofi-
nansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego 
rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu - brzmi komuni-
kat ministerstwa.

Wzmocnienie współpracy z samorządami przewidziano także na 
innym poziomie. Zmiana programu przewiduje możliwość łącze-
nia dofinansowania oferowanego przez program „Czyste Powie-
trze”  z  dofinansowaniem  z  gminnych  programów  ograniczania 
niskiej emisji. 

- W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianow-
nikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy 
uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełnia-
jących finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza” - wy-
jaśnia ministerstwo.

Strategicznym  partnerem  programu  będzie  także  Polskie  Gór-
nictwo  Naftowe  i  Gazownictwo,  z  którym  NFOŚiGW  podpisał 
w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Spółka ma au-
tomatycznie weryfikować dostępność  sieci  gazowej u wniosko-
dawcy. W  przypadku możliwości montażu  pieca  gazowego,  nie 
będzie możliwości  uzyskania  dotacji  na  kotły  opalane  paliwami 
stałymi. 

-  Dzięki  temu  szybciej  będzie  można  weryfikować  dostępność 
sieci  gazowej  dla  konkretnej  nieruchomości,  której  właściciel 
składa wniosek o dofinansowanie w „Czystym Powietrzu”. Zgod-
nie z danymi PGNiG około 400 tys. polskich domów jednorodzin-
nych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla 
potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewa-
nia. To powoduje, że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi 
partnerami  we wdrażaniu  programu  „Czyste  Powietrze”  i  będą 
wspólnie  działać  na  rzecz wymiany przestarzałych  kopciuchów 
zainstalowanych w wielu z  tych domów - podsumowują urzęd-
nicy.



SĄ PIENIĄDZE NA WAPNOWANIE GLEB. NABÓR POTRWA DO KOŃCA 
PRZYSZŁEGO ROKU

PONAD TRZY MILIONY NA WALKĘ Z WIRUSEM. PIENIĄDZE PÓJDĄ 
NA USUWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI. 50 MILIONÓW ZŁOTYCH NA BUDYNKI MIESZKALNE

Rolnicy mogą otrzymać pieniądze do zakupu wapna nawozo-
wego lub środka wapnującego. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór 
wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu regeneracji gleb.

Zgodnie z unijnymi regulacjami dotyczącymi nawozów, o wspar-
cie finansowe mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych o pH 
gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni areału nie przekracza-
jącej łącznie 75 hektarów.

Przy składaniu aplikacji należy pamiętać, że kosztem, który zo-
stanie  uwzględniony,  jest  wyłącznie  ten  związany  z  nabyciem 
zasadotwórczego minerału. Bez transportu czy też samej usługi 
rozsiewania nawozu.

Do wniosku należy załączyć również kilka dokumentów. Chodzi 
o potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinię Okręgowej Sta-
cji Chemiczno-Rolniczej odnośnie zalecanej dawki wapna nawo-
zowego lub środka wapnującego, oryginał faktury zakupu, a także 
formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie. Niezbęd-
ne jest również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie danych przez OSChR.

Całą powyższą dokumentację należy złożyć w gliwickim oddziale 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach z końcem kwietnia zacznie przyjmować wnioski 
na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkal-
nych.

Działanie realizowane jest w ramach osi priorytetowej, której jed-
nym z celów jest kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie 
województwa. Budżet konkursu współfinansowanego ze środków 
Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infra-
struktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 50 mln zł.

-  Przedmiotem  konkursu  jest  dofinansowanie  projektów,  do-
tyczących  wspierania  efektywności  energetycznej  w  sektorze 
mieszkaniowym,  to  jest  głębokiej,  kompleksowej  modernizacji 
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - in-
formuje biuro prasowe Funduszu.

O wsparcie nie będą się więc mogły ubiegać osoby fizyczne. Kata-

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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tej  instytucji,  a  elektroniczną wersję przesłać  również na adres 
mailowy: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.

Dofinansowaniem objęte będą wnioski przyjęte przez Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze  do  końca  grudnia  2021  roku,  chyba 
że wcześniej  skończy się alokacja środków. W takim przypadku 
decydować ma data wpływu wniosku do OSChR.

Szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z terenu całego kraju przekaże placówkom 
medycznym łącznie ponad 3,2 mln zł. Milion z tej kwoty pocho-
dzić będzie z budżetu WFOŚiGW w Katowicach.

Środki posłużą sfinansowaniu zagospodarowania zużytych ubrań, 
które w  swej  pracy wykorzystują  lekarze,  ratownicy  i  personel 
medyczny  podczas  opieki  nad  chorymi  zmagającymi  się  z  CO-
VID-19. Pieniądze pozwolą zorganizować zbiórkę, transport oraz 
unieszkodliwianie  odpadów  medycznych  o  właściwościach  za-
kaźnych.

-  Wszyscy  jesteśmy  bardzo  wdzięczni  medykom,  którzy  co-
dziennie wykonują  ogromną  pracę,  opiekując  się  chorymi,  nie-
jednokrotnie  narażając  własne  zdrowie  i  życie.  Bezpieczne 
zagospodarowanie zużytych ubrań ochronnych i maseczek, wy-

Adrian Biel, fot. Pixabay korzystywanych przez personel medyczny, jest bardzo istotnym 
zadaniem, którego bieżąca  realizacja wymaga wsparcia  -  infor-
mują urzędnicy. 

Z całej puli, sięgającej ponad 3 mln zł, aż jedną trzecią przekaże na 
ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

- To trudny czas dla nas wszystkich. Służba zdrowia, która wal-
czy z pandemią koronawirusa, sama musi być teraz szczególnie 
chroniona. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu 1 mln zł na 
pomoc szpitalom w województwie śląskim, walczącym ze skutka-
mi COVID-19 - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Pieniądze  otrzymają  placówki medyczne, w  których  zorganizo-
wano oddziały  zakaźne  i obserwacyjno-zakaźne z  terenu woje-
wództwa śląskiego.

log uprawnionych podmiotów jest ściśle określony. Środki adre-
sowane są przede wszystkim do wspólnot i porozumień wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów i ich 
związków  oraz  TBS-ów.  Skorzystać  z  niego  będą  mogły  także 
spółki  prawa  handlowego  z  udziałem  Skarbu  Państwa,  prowa-
dzący działalność mieszkaniową i podmioty będące dostawcami 
usług energetycznych, które działają na rzecz spółdzielni i wspól-
not mieszkaniowych oraz samorządów na terenie województwa.

Z planowanej puli 50 mln zł gros pieniędzy przypadnie do podzia-
łu beneficjentom z grona jednostek publicznych, bo aż 45 mln zł. 
Na spółdzielnie przeznaczono 3 mln zł, a wspólnoty mieszkanio-
we i ich porozumienia - 2 mln zł. Co istotne, regulamin konkursu 
nie przewiduje minimalnej, jak i maksymalnej, wartości zgłoszo-
nego projektu, który będzie kwalifikował się do dofinansowania. 
A to może wynieść do 85 proc. wartości planowanej inwestycji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lipca. Władze 
Funduszu  prognozują,  że  wiążące  rozstrzygnięcia  będą  znane 
w lutym przyszłego roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc do OSChR pod 
numery telefonów: 32 231 74 19 wew. 22 lub 660 436 281, oraz do 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pod numery: 32 60 32 341 i 32 60 32 386.

Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony Funduszu.
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PIOTR JUSZCZYK: KAŻDA FORMA 
POMOCY DLA SAMORZĄDÓW JEST 
TERAZ BARDZO ISTOTNA

KŁOMNICE STARTUJĄ Z MOBILNĄ 
INFORMACJĄ. KTO CHCE Z NIEJ 
KORZYSTAĆ MUSI ŚCIĄGNĄĆ APLIKACJĘ

Jak gmina radzi sobie z trwającą epidemią i związanymi z nią 
ograniczeniami? O realizacji zadań budżetowych i działaniach po-
dejmowanych przez lokalną administrację rozmawiamy z Piotrem 
Juszczykiem, wójtem Kłomnic. 

Panie wójcie, jak funkcjonuje urząd gminy w tym trudnym 
i specyficznym czasie?

Działa  nieprzerwanie.  Co  prawda,  z  oczywistych  względów, 
mieszkańcy nie mogą przemieszczać się po całym budynku, ale 
mogą załatwić wszystkie sprawy w punkcie obsługi klienta. Po-
nadto, gdy zachodzi taka potrzeba, to odpowiadający za określo-
ną  specyfikę  sprawy pracownik  schodzi  na dół  i  służy pomocą. 
Oczywiście przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeń-
stwa. Nie działa jedynie kasa.

Pojawiły się jakieś problemy jeśli chodzi o zarządzanie gminą?

Nie mamy, na szczęście, żadnych większych problemów w tej ma-
terii. Oczywiście z pomocą przychodzi nowoczesna technologia. 
Jesteśmy w  stałym  kontakcie  z  radnymi.  Przejściowe  problemy 
możemy napotkać  natomiast  przy  organizacji  ewentualnej  sesji 
rady,  ale  pracujemy  nad  pewnym  rozwiązaniem,  które  pozwoli 
usprawnić pracę także i w tym zakresie.

Realizacja budżetu nie spędza panu snu z powiek? Chodzi mi 
głównie o tegoroczne plany inwestycyjne.

Z jednej strony  jestem spokojny o budżet, z drugiej zaczyna się 
pojawiać widmo ewentualnych niedoborów ze względu na spo-
wolnienie przychodów z tytułu podatków. Fakt, o którym mówi-
łem już wcześniej, czyli zamknięcie kasy, może mieć na to duży 
wpływ. Kolejną kwestią jest redukcja zatrudnienia w dużych kon-
cernach. Dotyka to również naszych mieszkańców. Bez wpływów 
ciężko byłoby obsługiwać zobowiązania. A  ich suma na ten rok, 
w przypadku naszej  gminy,  sięga  blisko  2,4 mln  zł.  To  jest  naj-
ważniejsze. Czy starczy na planowane inwestycje? Trudno mi jest 
w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Chyba  jest  jeszcze za wcze-
śnie, aby mówić o odgórnym trendzie. Na bardzo niewiele rzeczy, 
jako samorząd, mamy wpływ w gospodarce. Takie decyzje zapa-
dają wyżej.

Gmina wdraża nowy projekt dla mieszkańców. To aplikacja My 
Local News. Dzięki niej każdy użytkownik będzie otrzymywał 
najważniejsze informacje na swój telefon.

Dzisiaj  aplikacja  zadebiutowała  w  gminie.  Jak  wyjaśnia  Adam 
Worwąg,  kierownik  referatu  rozwoju  i  promocji w miejscowym 
urzędzie i jednocześnie pomysłodawca zaimplementowania tego 
rozwiązania na rodzimym gruncie, Kłomnice są pierwszym samo-
rządem w województwie śląskim, który na taki krok się zdecydo-
wał.

- Celem My Local News  jest  informowanie mieszkańców o naj-
ważniejszych  sprawach  dotyczących  gminy.  Dzięki  całkowicie 
bezpłatnej  aplikacji  każdy  będzie  mógł  otrzymywać  informacje 
o ważnych wydarzeniach, które się u nas dzieją. To nowe narzę-
dzie, obok strony internetowej gminy oraz naszym profilu na fa-
cebook’u,  stało  się  trzecim  kanałem  informacyjnym  trafiającym 
bezpośrednio na telefony użytkowników - dodaje.

Aplikacja  poinformuje między  innymi  o wydarzeniach  kultural-
nych  i  innych  ważnych  spotkaniach,  sprawach  podatkowych, 
a także przypomni dzień wcześniej o wywozie odpadów z pose-
sji. Mieszkańcy dowiedzą się z niej również o zbliżających się za-
grożeniach i niedogodnościach, takich jak chociażby wyłączenie 
prądu czy wody. Poinformuje też o utrudnienia komunikacyjnych.

- Dzięki  temu  rozwiązaniu wszyscy mieszkańcy  i  odwiedzający 
gminę goście mogą na bieżąco zapoznać się z działaniami lokalnej 
administracji - podkreśla Worwąg.

By móc swobodnie korzystać z My Local News konieczne jest po-
siadanie smartfona z systemem Android lub iOS.

Adrian Biel, fot. Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Pixabay

JEST PRZETARG NA „PASTERNIK”. 
CENTRALNY PLAC W KŁOMNICACH 
IDZIE DO REMONTU

Rozpoczęły się poszukiwania firmy, która zrealizuje przebu-
dowę placu w centrum Kłomnic. Zdegradowany „Pasternik” 
w końcu doczeka się modernizacji.

Inwestycja, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy miejscowo-
ści sfinalizuje się dzięki pozyskaniu na ten cel w ubiegłym roku 
ponad 3,5 mln zł dotacji z unijnych funduszy. Celem, który przy-
świeca przedsięwzięciu  jest  stworzenie  reprezentatywnej prze-
strzeni publicznej na cele integracji  i aktywizacji społeczno-go-
spodarczej. 

Nawierzchnia  placu  zostanie  utwardzona  płytami  betonowymi 
o zróżnicowanej strukturze, a ciągi piesze, drogi i parkingi będą 
z  kostki.  Łącznie  kilka  tysięcy metrów  kwadratowych.  Ponadto 
powstanie duża altana, prawie 35m2, oraz fontanna z wraz z ilu-
minacją i niezbędną infrastrukturą wodociągową do jej zasilenia 
w wodę. Nad chodnikami wzniosą się latarnie, częściowo solarne, 
zarówno te uliczne oraz parkowe i ogrodowe. Plac otoczy ogro-
dzenie, a dodatkowo bezpieczeństwo zapewni monitoring. 

To nie  jedyna  inwestycja, którą na ten rok ma w zanadrzu wójt 
Piotr Juszczyk. Szykuje się remont dróg w Adamowie i Zdrowej. 
Dofinansowanie  dla  powiatu  służy  już  przebudowie  szlaków od 
Kłomnic do Kruszyny. Ponadto kilka tygodni temu do urzędu tra-
fiła  informacja  o  przyznanych  środkach  na  termomodernizację 
budynków ośrodka zdrowia w Kłomnicach, Garnku oraz budynku 
gminnego,  gdzie  znajduje  się  poczta  i  biblioteka.  Tę  inwestycję 
wykona z kolei firma Szymbud.

Piotr Biernacki

Nie obawia się pan, że nadchodzący kryzys odbije się na rozwoju 
gminy?

Tak jak wspomniałem, jeśli będą pieniądze na założone inwesty-
cje, nie będzie  spowolnienia w  rozwoju gminy. Realizacja planu 
w krótszej perspektywie wydaję się być niezagrożona. Co do zda-
rzeń długoterminowych nie sposób teraz prognozować.

Mimo wszystko warto przygotowywać się na różne warianty. 
Także taki, który zakłada głęboką, kilkuletnią recesję. Bez sys-
temowego wsparcia samorządy po prostu sobie nie poradzą. 
Mam na myśli realizację nałożonych na nie przez rząd zadań.

Oczywiście.  Każda  forma  pomocy  dla  samorządów  jest  bardzo 
istotna.  Pod  koniec marca  zwróciłem  się  do premiera  z  prośbą 
o uwzględnienie sytuacji samorządów i wprowadzenie niezbęd-
nych rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego w stanie 
kryzysu  związanego  z  epidemią. W  szczególności  o  rekompen-
satę finansową dochodów utraconych na skutek  istniejącej epi-
demii. Gminy podejmują w obecnej chwili wiele działań związa-
nych z zaistniałą  sytuacją, na którą finansowo żadna z nich nie 
była przygotowana. Poza tym musimy uwzględnić także mniejsze 
wpływy z udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT, które sta-
nowiły sporą część budżetu gminy. W trudnej sytuacji są gminy, 
które posiadają zobowiązania spłaty długoterminowych kredytów 
zaciągniętych na realizację zadań własnych. 

Obok trwającej epidemii kolejnym nośnym medialnie tematem 
są wybory prezydenckie. Czy w obecnej sytuacji i wiedzy od-
nośnie tego, jak mają one przebiegać, jesteście w stanie zorga-
nizować głosowanie? Udostępnił pan Poczcie Polskiej spis wy-
borców?

Póki co przygotowujemy wybory na podstawie dotychczasowych 
przepisów. Udało nam się  skompletować  składy komisji wybor-
czych. Natomiast jeśli chodzi o planowane rozwiązania dotyczące 
wyborów korespondencyjnych, to czekamy na konkretne rozwią-
zania prawne. Aby gmina mogła udostępnić spis wyborców, który 
zawiera dane osobowe, wniosek o ich udostępnienie musi speł-
niać  określone wymogi.  Dlatego wystąpiłem  do  Poczty  Polskiej 
o  uzupełnienie  wniosku  o  brakujące  informacje,  które  dopiero 
pozwolą na podjęcie merytorycznej decyzji w sprawie udostęp-
nienia danych. 

Dziękuję za rozmowę.
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CO Z WODOCIĄGIEM W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY? 
WŁADZE ZAPEWNIAJĄ, ŻE O NIEGO ZABIEGAJĄ

TARGOWISKO JUŻ DZIAŁA, 
ALE ZASADY DYSTANSU WCIĄŻ 
OBOWIĄZUJĄ

Koniecpolscy urzędnicy podkreślają, że wybudowana do tej 
pory sieć wodociągowa liczy ponad 31 kilometrów i posiada bli-
sko czterysta przyłączy. - Ogółem w tym krótkim okresie czasu 
wydano na ten cel około 8 mln zł. Budowa brakującego odcinka 
jest sprawą priorytetową dla gminy - mówi burmistrz Ryszard 
Suliga.

Jak przekonuje samorządowiec, kierowany przez niego urząd sta-
ra się doprowadzić do sytuacji, w której finalnie sieć wodociągów 
będzie w całej gminie.

- Zdajemy sobie sprawę z trudnego życia mieszkańców bez bie-
żącej wody. Jednocześnie musimy przy tym pamiętać, że bardzo 
ciężko w  cztery  czy  pięć  lat  zrealizować wszystkie  zaplanowa-
ne etapy, bo jest to technicznie i formalnie niemożliwe. Niemniej 
jednak jest to dla nas priorytet - dodaje.

Według  Ryszarda  Suligi  nadrobienie  rozwojowych  opóźnień 
z czasów, kiedy w gminie nie inwestowano w infrastrukturę tego 
typu, wymaga obecnie większego wysiłku finansowego.

- Poprzednie władze samorządowe miały możliwości pozyskania 
dotacji również  i na wodociągi.  I  to zarówno ze środków krajo-
wych,  jak  i  unijnych.  Mało  tego,  w  wielu  przypadkach  dotacje 
wynosiły  sto procent  kosztów kwalifikowanych.  Jednak  zamiast 
w  pierwszej  kolejności  dostarczyć  bieżącą wodę mieszkańcom, 
inwestowano w rzeczy, które mogły poczekać - ubolewa.

Adrian Biel, fot. Fotolia
Za  taki  spektakularny przykład  chybionej  inwestycji  podaje po-
rzuconą  budowę  remizy  przy  ulicy  Szkolnej.  Chodzi  o  to  samo 
miejsce, gdzie dziś znajduje się zrewitalizowane w ostatnich la-
tach ze środków unijnych Centrum Społeczno-Kulturalne.

- Po co ktoś rozpoczynał taką budowę skoro nie było pieniędzy 
w  budżecie?  W  tamtym  czasie  należało  budować  wodociągi, 
kanalizację,  drogi,  chodniki,  oświetlenie.  Kiedy  były  możliwo-
ści, które dawały szansę otrzymania dotacji na nieporównywal-
nie  istotniejszy  cel,  inwestowano w budynki,  które  dzisiaj  stoją 
w części puste. W obecnej rzeczywistości nie ma  już specjalnie 
dedykowanych pieniędzy na same wodociągi - podsumowuje.

Gmina nie jest w stanie sama wygospodarować wystarczających 
kwot na pokrycie  inwestycji. Tym samym zmuszona  jest czekać 
na ostateczne podjęcie decyzji przez te instytucje, które w ciągu 
ostatnich czterech lat sukcesywnie przekazywały środki.

-  Zresztą  poprzez  pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  udaje 
nam się utrzymać stabilny budżet. Praktycznie każda nasza inwe-
stycja ma jakieś dofinansowanie - twierdzi burmistrz. - Staramy 
się jak możemy, aby nadgonić wszystkie zaległości infrastruktu-
ralne. Czasu jednak nie okłamiemy. Poprzednie władze pozosta-
wiły gminę z ogromnym zadłużeniem i programem naprawczym, 
z jakim przyszło nam się mierzyć prawie całą poprzednią kaden-
cję. Kolejna kwestia dotyczy konieczności oddania pieniędzy za 
źle  realizowaną przez poprzedników  inwestycję w  zakresie  go-
spodarki odpadami. Musieliśmy oddać około 2,5 mln zł i tym sa-
mym teraz znowu sami musimy wypracować pieniądze na inwe-
stycje w segregację odpadów - tłumaczy.

23 kwietnia wznowiło pracę targowisko miejskie. Taką decyzję 
podjął jego zarządca, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunal-
ne w Koniecpolu.

Zarówno handlujący, jak i nabywcy towarów muszą stosować się 
do określonych przez  rząd  zasad dystansu  społecznego  i  ściśle 
przestrzegać obowiązków sanitarnych. Przede wszystkim punk-
ty handlowe muszą być rozmieszczone od siebie w odległości co 
najmniej dwóch metrów. Podobna przestrzeń musi być zachowa-
na pomiędzy samymi kupującymi,  jak w relacji klienta ze sprze-
dawcą.

Każdy z handlowców powinien być ponadto wyposażony w środ-
ki  dezynfekujące,  a  przy  punkcie  handlowym mogą  przebywać 
maksymalnie  trzy osoby. Należy  również przestrzegać wymogu 
posiadania maseczek zasłaniających usta i nos, a także jednorazo-
wych rękawiczek przez wszystkich sprzedających i kupujących.

- Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością 
o  zdrowie  kupujących  oraz  handlujących  i  będą  weryfikowane 
przez  naszych  pracowników  -  informuje  prezes  spółki  Tomasz 
Góra.  -  Ponadto  przedsiębiorcy  muszą  stosować  restrykcyjne 
normy higieniczne określone przez Głównego  Inspektora Sani-
tarnego,  których celem  jest  zapobieganie  zanieczyszczeniu mi-
krobiologicznemu  żywności.  W  okresie  aktualnego  zagrożenia 
epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, 
aby  zapobiec  nie  tylko  zakażeniu  koronawirusem,  ale  przede 
wszystkim  również  innym  zanieczyszczeniom  mikrobiologicz-
nym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą pro-
wadzić do zatruć pokarmowych - dodaje.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

STRAŻACY Z KONIECPOLA POMAGA-
JĄ RÓWNIEŻ SĄSIADOM. NAJPIERW 
Z WŁOSZCZOWY, TERAZ Z LELOWA

Druhowie z OSP Koniecpol II pomagają w odkażaniu miejsc pu-
blicznych w sąsiednim samorządzie. To pokłosie prośby wysto-
sowanej przez wójta Lelowa.

Główne ciągi komunikacyjne, przystanki autobusowe, urządzenia 
małej infrastruktury, jak ławki czy kosze na śmieci dezynfekowa-
no  bezpiecznymi  dla  ludzi  i  środowiska  środkami  biobójczymi. 
W całej akcji ochotników wspiera już wysłużony, ponad trzydzie-
stoletni wóz bojowy.

To kolejne takie zadanie, które stanęło przed strażakami. W po-
łowie  kwietnia  podobne  działania  przeprowadzili  na  terenie 
własnego samorządu. Pomagali im w tym koledzy z OSP Załęże. 
Gmina dostała przy tym mocne wsparcie od miejscowego przed-
siębiorstwa. Grupa INCO przekazała nieodpłatnie środek do de-
zynfekcji.

- W  tak  ciężkiej  sytuacji  współpraca,  wrażliwość  i  wsparcie  są 
nieodzowne. Na początku kwietnia jednostka przekazała również 
sporą  ilość  środków ochrony osobistej,  żywności  i wody mine-
ralnej  dla  szpitala we Włoszczowie.  Pomagając  sobie  nawzajem 
dbamy wspólnie o bezpieczeństwo w całym regionie. Na naszych 
druhach możemy zawsze polegać, choć pracy jest obecnie sporo 
więcej i jest ona trudniejsza - mówi burmistrz Ryszard Suliga.

Piotr Biernacki

PRZYSZEDŁ CZEK NA PONAD 750 TYSIĘCY. RUSZAJĄ KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

Burmistrz Ryszard Suliga odebrał od wicewojewody śląskiego 
symboliczny czek na kwotę 754 tys. zł. Władze województwa, 
z uwagi na stan epidemii, przekazały go wirtualnie podczas de-
dykowanej wideokonferencji. Ruszyły także miejskie przetargi 
na inwestycje w Teodorowie i Stanisławowicach.

Pieniądze pozyskane przez urząd z Funduszu Dróg Samorządo-
wych przeznaczone zostaną na przebudowę ulicy Wąskiej w Ko-
niecpolu.  Zadanie  ma  kosztować  nieco  ponad  1  mln  zł,  dzięki 
czemu kompleksowy remont obejmie prawie 650 metrów drogi 

Piotr Biernacki i  poboczy,  przebudowę  dwóch  skrzyżowań,  a  ponadto  budowę 
chodnika  i  zjazdów na posesje,  od  skrzyżowania  z ulicą Klono-
wą do skrzyżowania z ulicą Górną. Jezdnia zostanie odwodniona, 
a dodatkowo rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne. Całość 
zwieńczy nowe jej oznakowanie.

Nieco bardziej zaawansowane są prace nad inwestycjami w Teo-
dorowie i Stanisławowicach. Trwa właśnie wyłanianie firm, które 
je zrealizują. W pierwszej z miejscowości zmodernizowany będzie 
720-metrowy odcinek drogi gminnej, natomiast w drugiej - dwie 
ulice. Chodzi o Północną  i Stawową. Łącznie to ponad pół kilo-
metra szlaków.

TRAGICZNY WYPADEK PRZY ARMII KRAJOWEJ

W wyniku odniesionych obrażeń zmarł młody kierowca hondy. 
Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt.

4 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowe-
go. Przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu, na prostym odcinku 
drogi, 24-letni kierujący hondą utracił panowanie nad pojazdem, 
wjechał  do  przydrożnego  rowu,  a  następnie  dachując  uderzył 

Adrian Biel w betonowy słup. 

Kierowca  niestety  poniósł  śmierć  na  miejscu.  Jak  ustalili  poli-
cjanci,  pojazd,  którym  kierował  24-latek,  nie  posiadał  ważnego 
przeglądu technicznego ani ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. 

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia proszone są o kon-
takt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.



REFERENDARZE NIE ZŁOŻYLI WNIOSKU,
REFERENDUM SIĘ NIE ODBĘDZIE

OSOBNO, A JEDNAK RAZEM.
CHWYCILI ZA INSTRUMENTY
I SMARTFONAMI NAGRALI KAWAŁEK

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

W połowie lutego zawiązała się w gminie grupa, która zamie-
rzała przeprowadzić referendum odwołujące Jerzego Żurka ze 
stanowiska wójta. Z tych planów nic nie wyszło.

Pełnomocnikiem  piątki  inicjatorów  referendum  został  Robert 
Wielgosz,  kontrkandydat  Jerzego  Żurka  w  ostatnich  wyborach 
samorządowych.  Przegrał  uzyskując  poparcie  jedynie  od  173 
mieszkańców.  Obecnego  wójta  wskazało  w  tym  samym  czasie 
2229 osób.

W  drugiej  turze  Żurek  wygrał  zdecydowanie  z  Jerzym  Sochą, 
swoim poprzednikiem na urzędzie wójta, którego kilka lat temu 
uznano za kłamcę  lustracyjnego. Okazało się, że w czasach PR-
L-u  donosił  funkcjonariuszom  komunistycznej  bezpieki,  a  fakt 
współpracy Socha zataił w oświadczeniu lustracyjnym.
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Powodzenie  inicjatywy  referendalnej  zależało  od  jej  poparcia 
wśród mieszkańców. Grupa miała sześćdziesiąt dni na to, by ze-
brać wymagane prawem 10 proc. podpisów osób, które są upraw-
nione do głosowania w gminie i złożyć odpowiedni wniosek o za-
rządzenie referendum do komisarza wyborczego.

Powyższy dokument, jak również listy poparcia mieszkańców ini-
cjatywy referendum do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Częstochowie jednak nie wpłynęły. Jak poinformował redakcję 
Tomasz Doruchowski, jej dyrektor, ze strony pełnomocnika grupy 
nie było żadnego kontaktu.

- Wniosek o przeprowadzenie referendum nie wpłynął. Sam ter-
min na jego złożenie już zresztą upłynął, więc nie ma już możli-
wości, by referendum w Konopiskach się odbyło - mówi Tomasz 
Doruchowski.

Adrian Biel, fot. YouTube screen

Artyści z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach poka-
zali, że wspólne muzykowanie możliwe jest pomimo ograniczeń 
nałożonych w związku z trwającą epidemią.

To, że nie można spotkać się osobiście, by pograć całą ekipą, nie 
oznacza, iż nie da się realizować ciekawych projektów. Członko-
wie miejscowej orkiestry dętej udowodnili właśnie, że jak tylko się 
chce, to wszystko można.

- Dzięki wspólnemu zaangażowaniu powstało wirtualne nagranie 
znanego utworu muzycznego. Jego poszczególne sekwencje zo-
stały nagrane w domowym zaciszu każdego z muzyków, a później 
połączone w całość w programie komputerowym do obróbki fil-
mów - informuje Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekre-
acji w Konopiskach.

Jak wyszło? Najlepiej posłuchać i przekonać się samemu. Wystar-
czy  odnaleźć  niniejszy  artykuł  na  stronie  serwisu wPowiecie.pl 
i kliknąć na umieszczony pod nim materiał wideo.



GMINA DOCENIONA ZA ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 
I PODEJMOWANE DZIAŁANIA 
ZDROWOTNE
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Adrian Biel, fot. Pixabay

Konopiska zostały laureatem konkursu „Samorząd Promujący 
Zdrowie”. Gminę doceniono między innymi za skuteczne działa-
nia w dziedzinie profilaktyki zdrowego stylu życia.
 
Wspomniany  konkurs  jest  częścią  ogólnopolskiego  programu, 
który ma na celu wyróżnianie osób i instytucji publicznych dzia-
łających na rzecz promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia. 

-  Jury w swojej ocenie wzięło pod uwagę  takie kryteria  jak do-
tychczasowe działania gminy w zakresie budowy i rozwoju zaple-
cza sportowo-rekreacyjnego i to zarówno istniejącej infrastruk-
tury jak i działań związanych z jej dalszą rozbudową, aktywność 
fizyczną mieszkańców korzystających z szerokiej bazy sportowej 
oraz promocję zdrowego stylu życia. Między innymi pośród naj-
młodszych  mieszkańców  naszej  gminy  -  informuje  Olga  Muc, 
która odpowiada za promocję gminy.
 
Z kolei  jej władze przekonują,  iż posiadana  infrastruktura spor-
towa jest doceniana nie tylko przez mieszkańców, ale także wielu 
odwiedzających. 

- Mowa tu nie tylko o „Orlikach”, hali, stadionie czy nowo powsta-
jącej hali w Aleksandrii, ale także o malowniczych, bezpiecznych 
szlakach rowerowych czy siłowniach outdoorowych - mówi wójt 
Jerzy Żurek. 

Jak podkreśla włodarz Konopisk, nie bez znaczenia pozostaje też 
realizacja  szeregu  programów  szkolnych  promujących  zdrowy 
tryb życia wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

- Wspaniałe sukcesy naszych młodych sportowców to także za-
sługa wpajanych od dawna idei zdrowego stylu życia i miłości do 
sportu oraz aktywności. Cieszę się, że doceniono nasze starania, 
gdyż utwierdza nas to w przekonaniu o dobrze dobranej drodze 
- dodaje.

MASKI, PRZYŁBICE, KOMBINEZONY. WŁĄCZYLI SIĘ 
W WALKĘ Z KORONAWIRUSEM
Adrian Biel, fot. Pixabay

Miejscowe władze przekazały pogotowiu w Blachowni sprzęt 
ochrony osobistej. Skorzystali także podopieczni miejscowego 
GOPS-u. Sięgający kilku tysięcy złotych zakup sfinansowano ze 
środków urzędu gminy. 

Kilka  dni  temu  do  filii  stacji  pogotowia  w  Blachowni  pojechał 
sprzęt, który niewątpliwie przyda się pracownikom tej instytucji 
w ich codziennej pracy. Specjalistyczne maseczki z filtrami, przy-
łbice i kombinezony medykom przekazał wójt Jerzy Żurek. 

- W tym trudnym dla pracowników służby zdrowia czasie, wspar-

cie w postaci podstawowych środków ochronnych jest nieocenio-
ne, gdyż dzięki takim darom zarówno pracownicy opieki zdrowia 
jak i pacjenci mają poczucie większej pewności i bezpieczeństwa. 
Pomoc w postaci kolejnych zakupów środków ochronnych będzie 
przez urząd gminy kontynuowana - mówi Olga Muc.

Jak  dodają  urzędnicy, włodarz  podjął  również  decyzję  o wypo-
sażeniu w maseczki  ochronne  tych mieszkańców,  którzy  na  co 
dzień  korzystają  ze wsparcia Gminnego Ośrodka  Pomocy  Spo-
łecznej w Konopiskach. Wykonane z czterowarstwowej włókniny 
medycznej maseczki trafiły do skrzynek pocztowych. Ich dystry-
bucją zajęli się pracownicy GOPS-u. 
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Z wójtem Mstowa rozmawiamy o problemach i wyzwaniach, z jaki-
mi mierzy się gmina w dobie epidemii koronawirusa.

Od półtora miesiąca wszyscy funkcjonujemy w nowej rzeczy-
wistości. Jak kierowany przez pana samorząd radzi sobie z za-
chowaniem ciągłości usług publicznych przy jednoczesnym za-
chowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa względem 
mieszkańców?

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, jak zmieni się 
nasze życie w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Zarówno przy-
zwyczajenia, jak i sposób spędzania czasu wolnego nagle musie-
liśmy zmienić o sto osiemdziesiąt stopni. Choć muszę przyznać, 
że jestem mile zaskoczony, jak odpowiedzialni są Polacy i jak po-
ważnie podeszli do  licznych obostrzeń, wprowadzonych na po-
ziomie krajowym. Faktycznie, aktualnym priorytetem samorządu 
lokalnego  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa mieszkańców,  przy 
ciągłości zachowania usług publicznych. Nie jest to łatwe, ale nie 
można załamywać rąk. Pracujemy, stosując odpowiednie proce-
dury i zalecenia.

Od samego początku, jak tylko zaistniał ten problem, podejmu-
jecie szereg działań prewencyjnych. Ile pieniędzy przeznaczy-
liście na te działania z budżetu gminy i gdzie ta pomoc została 
skierowana? 

Dostosowaliśmy nasze działania do nowych nakazów i zakazów. 
Aspekt finansowy jest tu mniej ważny, kluczowe jest zdrowie na-
szych mieszkańców. Od 16 kwietnia musimy zakrywać nos i usta 
w miejscach publicznych. Wychodząc  temu naprzeciw, na moją 
prośbę Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie przeprowadził  ak-
cję  szycia  i  rozdawania  bezpłatnych maseczek  ochronnych  dla 
mieszkańców. W to samo przedsięwzięcie zaangażowały się pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich w Brzyszowie, Małusach Małych, 
Kobyłczycach oraz mieszkanki Krasic. Również w trosce o bez-
pieczeństwo naszych strażaków z jednostek OSP z terenu gminy 
zakupiliśmy środki ochrony indywidualnej.

Co dokładnie udało się zakupić?

Kombinezony, maski i gogle ochronne, płyny dezynfekujące oraz 
rękawice nitrylowe. Ponadto wykonaliśmy dezynfekcję wiat przy-
stankowych  i miejsc  przestrzeni  publicznej  zlokalizowanych  na 
terenie  gminy.  Stosujemy  też  szeroką  politykę  informacyjną  na 
temat  COVID-19,  zarówno  na  naszej  stronie  internetowej  i  fa-
cebook’u,  będąc w  stałym  kontakcie  z władzami wojewódzkimi 
i powiatowymi.

Pomimo trudnej sytuacji trzeba podejmować ważne decyzje. Jak 
w tej chwili zarządza się gminą i współpracuje z radą gminy? 

Przede wszystkim na bieżąco prowadzimy obsługę interesantów 
w urzędzie gminy. To, że mamy czas epidemii, nie zwalnia nas od 
realizowania obowiązków i budżetu gminy na 2020 rok. Zarządza 
się troszkę trudniej, gdyż kontakt osobisty ograniczamy do nie-

zbędnego minimum.  Częściej  wykorzystujemy  też  bardziej  no-
woczesne formy zdalnego kontaktu, jak wideokonferencje, maile 
czy rozmowy telefoniczne. 28 kwietnia rada gminy miała krótką 
sesję nadzwyczajną, oczywiście z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności. Najbardziej pilne decyzje są więc podejmowane 
na bieżąco.

Jak na chwilę obecną wygląda realizacja budżetu, w szczególno-
ści planów inwestycyjnych na ten rok? 

Nie  zmienialiśmy  jeszcze  założeń  inwestycyjnych  tegorocznego 
budżetu gminy, który został podjęty w grudniu 2019 roku. Oczy-
wiście  zdaję  sobie  sprawę,  że  nasze  ambitne  plany wydatkowe 
mogą  zostać  skorygowane  przez mniejsze wpływy  dochodowe, 
związane  z  koronawirusem.  Kilka  przetargów  już  ogłosiliśmy, 
część finansowania może  zostać  rozłożona na  kolejny  rok. Do-
brze  się  gospodarzyliśmy  do  tej  pory,  schodząc  z  zadłużenia, 
także  mamy  możliwości  prowadzenia  odpowiedzialnej  polityki 
finansowej. Bez uszczerbku dla stabilności budżetu gminy.

Czy ze swojej strony przygotowujecie rozwiązania dla lokalnych 
firm w celu ochrony miejsc pracy? Czy są takie oczekiwania? 

Oczekiwania są naturalnie bardzo duże, co jest tendencją ogólno-
polską, gdyż faktycznie sytuacja mocno uderzyła w polskie firmy. 
Cały czas spływają do nas podania o umorzenia podatków czy też 
przełożenie terminu płatności raty. Podkreślam, że nikogo nie zo-
stawimy bez pomocy,  każdy wniosek  rozpatrując  indywidualnie 
i bardzo szczegółowo. Zachęcamy również do korzystania z form 
wsparcia,  które  proponuje  rząd  w  ramach  tarczy  antykryzyso-
wej. Oprócz tego Rada Gminy Mstów podjęła uchwałę w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa po-
gorszeniu z powodu COVID-19. 

Czy obecna sytuacja odbija się już na finansach samorządu? 

Tak naprawdę pokażą to najbliższe miesiące. Bardzo ważną czę-
ścią dochodów gminy są wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT), które wracają do nas z Ministerstwa Finansów. 
Już widzimy, że są znacznie mniejsze niż te prognozowane wcze-
śniej przez ministerstwo, a założone w budżecie. Także jeżeli do 
naszego budżetu wpłynie kilka milionów złotych mniej po stronie 
dochodów, to automatycznie przełoży się to na wydatki, przede 
wszystkim inwestycyjne. Przed tym problemem staną wszystkie 
gminy w Polsce.

Kryzys może zagrozić długofalowemu rozwojowi gminy? Czy to 
jeszcze za wcześnie, by cokolwiek prognozować? 

Jest chyba za wcześnie na taką prognozę. Ale już trzeba powie-
dzieć, że aktualna sytuacja nie jest łatwa i nie przyspieszy rozwo-
ju żadnego samorządu. Tak jak wspominałem, gmina ma stabilną 
sytuację finansową, także spokojnie będziemy realizować po kolei 
nasze plany. Nie możemy stanąć w miejscu  i nic nie  robić - bo 
wtedy się cofamy. Podkreślam ogromną rolę samorządu lokalne-
go,  każdej  gminy w Polsce,  gdyż  tylko  inwestycje mogą  pomóc 
rozkręcić gospodarkę krajową i utrzymać miejsca pracy. To bar-
dzo ważne. Jeżeli nam się to uda, to o długofalowy rozwój kraju 
i gminy jestem spokojny.  

Jak pana zdaniem powinna wyglądać pomoc rządu dla samorzą-
dów, swoista antycovidowa tarcza samorządowa? Czy jest po-
trzebna i w jakiej formie ta pomoc byłaby najwłaściwsza? Mówi 
się o złagodzeniu rygorów fiskalnych, uelastycznieniu pewnych 
wydatków, na przykład z funduszu korkowego.

Doceniam opracowanie przez  rząd projektu  trzeciej wersji  tar-
czy antykryzysowej, dedykowanej w szczególności samorządom. 
Z  pracami  nad  tym  dokumentem wiążę  spore  nadzieje.  Kryzys 
wywołany pandemią koronawirusa dotyka nie tylko firmy, przed-
siębiorców i mieszkańców, ale również jednostki samorządu tery-
torialnego. Gwałtownie spadają dochody samorządów, co odbije 
się  na  i  tak  niełatwej  sytuacji  budżetów  poszczególnych  gmin. 
Może rozwiązaniem byłoby okresowe zwiększenie udziałów gmin 
we wpływach z podatków dochodowych, jak PIT i CIT? Liczę na 
mądre pomysły rządu, bowiem bez tego ciężko będzie samorzą-
dom spiąć budżety na kolejne lata.

Czy jesteście w stanie zorganizować lokalne głosowanie w wy-
borach prezydenckich, przy obecnej wiedzy jaką mamy o jego 
formie?

Decyzja nie należy do nas, jest podejmowania na poziomie cen-
tralnym. Jeżeli zapadną takie ustalenia i będą one zgodne z obo-
wiązującym prawem, to jako jednostka samorządu terytorialnego 
zrealizujemy krajowe wytyczne. Dla mnie jako wójta bardzo waż-
ne jest również zdrowie i bezpieczeństwo moich mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ. KOLEJNE KAMERY W PIĘCIU SOŁECTWACH
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Po centrum Mstowa i terenach rekreacyjnych przy Zalewie 
„Tasarki” urzędnicy uznali, że przyszedł czas na wyposażenie 
w monitoring wizyjny następnych miejscowości.

Przed  paroma  tygodniami  informowaliśmy  o  trwającej  rozbu-
dowie monitoringu na  terenie gminy. Okazuje  się,  że niedawno 
zakupiono  i  zamontowano  kolejne  elementy  tego  systemu.  Ka-
mery pojawiły się Jaskrowie, Krasicach, Kucharach, Kuśmierkach 
i Małusach Małych. W sumie chodzi o jedenaście urządzeń wraz 
z niezbędnymi peryferiami.

Jak tłumaczą lokalne władze, chodzi o poprawę bezpieczeństwa 
i ochronę mienia mieszkańców. Zarówno zakup sprzętu, jak i jego 
montaż sfinansowany został z pieniędzy pochodzących z fundu-
szu sołeckiego.

- Kolejne miejsca w naszych sołectwach będą monitorowane. To 
bardzo ważne, gdyż szczególnie na placach zabaw czy skwerach 
komunalnych często dochodzi do aktów wandalizmu i zniszczeń. 
Teraz służbom łatwiej będzie znaleźć sprawców i wyegzekwować 

odpowiednie kary - przekonuje wójt Tomasz Gęsiarz.

W  Jaskrowie  uzupełniono  istniejący monitoring  o  sprzęt,  który 
daje podgląd na skwer przy tamtejszej podstawówce oraz teren 
przy altankach na ulicy Starowiejskiej. Monitoring zamontowano 

także na terenie szkół w Krasicach i Kucharach. W Kuśmierkach 
monitorowany będzie z kolei
plac  zabaw.  To  tam  w  ubiegłym  roku  wandale  poczynili  liczne 
zniszczenia. Bezpieczniej będzie również na placu zabaw koło re-
mizy w Małusach Małych.



MIESZKANKI KOBYŁCZYC SZYJĄ 
MASECZKI. CZĘŚĆ TRAFIŁA JUŻ 
DO SZPITALI

DO KOŃCA CZERWCA MAJĄ PRZEBUDOWAĆ ULICĘ KOPERNIKA. 
WŁAŚNIE WYŁONIONO WYKONAWCĘ

Adrian Biel

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kobyłczycach nie tracą cza-
su. Podczas izolacji szyją maseczki ochronne.

- To taki nasz wkład w walkę z wirusem - mówią.

W minioną sobotę przekazano pierwszą,  liczącą sześćset sztuk, 
partię.  Finalnie maseczki mają  trafić do personelu medycznego 
częstochowskich szpitali. Panie zamierzają także uszyć maseczki 
materiałowe wielokrotnego użytku. Te z kolei otrzymają miesz-
kańcy gminy. Inicjatywę finansowo wsparł wójt Tomasz Gęsiarz, 
chętnie angażują się także inne osoby.

- Umożliwi to nam zakup materiałów, niezbędnych do wykona-
nia maseczek, tym samym uzupełniając luki w naszych zapasach. 
Serdeczne podziękowania dla naszego wójta - podkreślają człon-
kinie KGW z Kobyłczyc.

ZAKTUALIZOWALI PRZEWODNIK PO GMINIE. MA SŁUŻYĆ W JEJ 
SKUTECZNEJ PROMOCJI

DALI WSPARCIE W TRUDNYCH CHWILACH. LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ NIE ZAPOMNIAŁA O SĄSIADACH W POTRZEBIE

Adrian Biel

„Przewodnik Turystyczny po Gminie Mstów” właśnie doczekał 
się drugiej edycji. Wydawnictwo, które po raz pierwszy ukazało 
się dwa lata temu, w nowej odsłonie jeszcze obszerniej prezen-
tuje tutejsze jurajskie walory.

Zanim przewodnik  przyjął  formę  zaprezentowaną w  2018  roku, 
lokalni  urzędnicy  wydali  trzy  dwudziestostronicowe  foldery. 
Obowiązująca  wersja  liczy  tych  stron  już  dwukrotnie  więcej. 
Zwiększenie objętości pozwoliło lepiej zobrazować bogatą pale-
tę miejscowych atrakcji i stworzyć kompleksowy przewodnik dla 
szerokiego odbiorcy. 

- Tych atrakcji  nasza gmina oferuje przecież bardzo wiele.  I  to 
zarówno  dla  miłośników  turystyki  pieszej,  rowerowej,  nordic 
walkingu, kajakarzy, wędkarzy czy wspinaczy skałkowych - mówi 
wójt Tomasz Gęsiarz.           

Kilka tygodni temu na posesji w jednej z miejscowości na tere-
nie gminy Poczesna doszło do pożaru, który zamieszkującą tam 
rodzinę niemalże pozbawił całego majątku. Dramatyczna sytu-
acja, która przytrafiła się małżeństwu Majorów, wyzwoliła jed-
nocześnie pokłady sąsiedzkiej solidarności. Dziś poszkodowani 
dziękują za okazaną pomoc.

Pod koniec  lutego w Korwinowie wybucha pożar. Przy ulicy Je-
siennej  płoną  pomieszczenia  budynku mieszkalnego,  w wyniku 
czego zniszczeniu ulega konstrukcja dachu. Na szczęście nikt nie 
odnosi  obrażeń,  ale  tragedia,  która  dotyka  rodzinę  sprawia,  że 
Elżbieta i Jacek Major w jednej chwili tracą niemal cały życiowy 
dobytek.
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Spośród dziewięciu firm, które wzięły udział w przetargu, naj-
lepszą ofertę zaproponowała spółka OLS z Lublińca. Koszt mo-
dernizacji sięgnie 145 tys. zł.

Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy drogi łączącej ulice 
Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie w Mstowie. Ta obecnie ist-
niejąca  łączy  tę drugą z ulicą Partyzantów  i  stanowi dojazd za-
równo do posesji, jak i do gruntów rolnych. 

- Liczymy, że docelowo ułatwi komunikację w rejonie cmentarza 
parafialnego  i  okolicznej  szkoły  -  informują pracownicy urzędu 
gminy. 

Tym bardziej, że jej aktualny stan jest daleki od zadowalającego. 
Nie ma rowów i poboczy, a sama ziemna, żużlowa oraz mieszana 
rumoszem skalnym nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. 
Po przebudowie odcinka o długości 315 metrów ma to się zmienić. 

- Zadanie obejmuje wykonanie robót pomiarowych i rozbiórko-
wych, korytowania drogi wraz z rozbiórką istniejącej podbudowy, 
a  także wykonanie  ekostabilizacji.  Nowa  podbudowa wykonana 
zostanie z kruszywa kamiennego. Całości dopełni położenie dwu-
warstwowej nawierzchni z asfaltobetonu - wymieniają urzędnicy.

Projekt  przewiduje  także  realizację  szeregu  robót  towarzyszą-
cych. Od regulacji uzbrojenia począwszy, a skończywszy na zago-
spodarowaniu  przyległego  terenu poprzez  jego  ukształtowanie, 
plantowanie, uzupełnienie ziemią i obsianie trawą.

ĆWIERĆ MILIONA DLA PARAFII. 
PIENIĄDZE POZWOLĄ 
DOKOŃCZYĆ REMONT

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Wszystko wskazuje na to, że kościół w Mstowie doczeka się kon-
tynuacji prac remontowo-konserwatorskich. Pieniądze na ko-
lejny etap modernizacji obiektu przekazało Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Urzędnicy resortu kultury przychylili się do wniosku złożonego 
przez Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, dzięki czemu
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii  Panny  otrzymała  250 
tys. zł.

Program ministerstwa ma na celu ochronę rodzimych zabytków, 
wspiera ich konserwację, rewaloryzację, a następnie udostępnia-
nie na cele publiczne.

W wydawnictwie znalazło  się miejsce dla wielu przyrodniczych 
perełek. To między innymi Przełom Warty koło Mstowa, ciepło-
lubne łąki na Górze Wał i Góra Trzech Jaskiń koło Srocka. Poja-
wia się w  nim także wątek sadów owocowych, jako strategicznie 
istotny  z  punktu widzenia  gospodarczych  interesów  gminy,  ale 
i ważny dla  jej promocji na zewnątrz. Przewodnik obfituje rów-
nież w ciekawe opisy zabytków sakralnych, z Klasztorem Kanoni-
ków Laterańskich w Mstowie na czele.

- Postawiliśmy na ciekawą szatę graficzną i dużo zdjęć. Wierzy-
my, że wspomniane wydawnictwo będzie dobrze popularyzować 
nasza gminę i zachęcać do jej odwiedzenia - przekonuje wójt Gę-
siarz. 

Jak informuje włodarz Mstowa, przewodnik kolportowany będzie 
głównie  na  targach  turystycznych,  jak  i  podczas  różnego  typu 
wydarzeń. Można go sobie też ściągnąć ze strony urzędu gminy.

Z  jednej  strony  otrzymują  olbrzymi  cios,  ale  z  drugiej  okazuje 
się, że nie zostają zostawieni z tym wszystkim samym sobie. Bły-
skawicznie  reagują okoliczni  sąsiedzi. Organizowana  jest  zbiór-
ka i pomoc dla poszkodowanych. Oprócz tej typowo technicznej 
i specjalistycznej w zakresie dotyczącym remontu budynku, po-
moc finansową uruchamiają także władze gminy.

- Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wrażliwość, oka-
zaną dobroć  i udzielone wsparcie. Po tragedii  jaka nas spotkała 
otrzymaliśmy wiele pomocy. Ważne, że wśród nas są takie osoby, 
którym los drugiego człowieka nie jest obojętny - mówi dziś ro-
dzina Majorów.

Dziękują strażakom z miejscowej OSP za walkę z żywiołem, są-
siadom za wrażliwość i okazaną pomoc, a mieszkańcom gminy za 
okazane wsparcie  duchowe  i  finansowe.  Jak  podkreśla małżeń-
stwo, wyrazy wdzięczności należą się także sołtysowi Marcinowi 
Puchale,  radnemu Piotrowi Brzozowskiemu  i ks.    Jackowi Koło-
dziejczykowi, proboszczowi parafii we Wrzosowej.

- Ksiądz nie tylko zorganizował zbiórkę w kościele, ale również 
okazał  nieocenione wsparcie  duchowe w  tych  ciężkich  dla  nas 
chwilach  -  podkreślają.  -  Wyrazy  ogromnego  podziękowania 
kierujemy w stronę wójta Krzysztofa Ujmy, który sprawił, że nie-
możliwe stało się możliwe. Dziękujemy za zaangażowanie, troskę, 
bezinteresowność oraz wszelką pomoc - dodają.

Adrian Biel
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WIERZBOWA W BARGŁACH 
JUŻ GOTOWA. SZYKUJĄ SIĘ 
KOLEJNE ULICE

POMÓŻ NATALII KUPIĆ SPECJALISTYCZNY WÓZEK 
I WESPRZEĆ JĄ W REALIZOWANIU SPORTOWEJ PASJI

Na ukończeniu są prace przy modernizacji ulicy Wierzbowej 
w Bargłach. To pierwszy ze szlaków, który powstał z pozyskanej 
przez urząd w 2019 roku dotacji z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Samorząd Poczesnej zdobył wówczas ponad 430 tys. zł na prze-
budowę dwóch dróg. Niemal 300 tys. zł na tę w Bargłach, a pozo-
stałą kwotę z przeznaczeniem na ulicę Ceramiczną w Korwinowie. 
Szlaki te modernizuje właśnie spółka Bitum, która w listopadzie 
minionego roku zaoferowała najkorzystniejsze warunki realizacji 
przedsięwzięcia.

Funduszowe  środki  wesprą  i  w  tym  roku  modernizację  ulicy 
Jodłowej w Brzezinach Kolonii. Wójtowi Krzysztofowi Ujmie uda-
ło  się  zdobyć na  ten  cel  113  tys.  zł,  czyli  połowę niezbędnej  do 
realizacji przebudowy kwoty.

Ze wspomnianego działania trafią również pieniądze do często-
chowskiego starostwa. Prawie 4,2 mln zł tegorocznego dofinan-
sowania pozwoli dokończyć rozpoczęte  już kilka miesięcy temu 
modernizacje dróg powiatowych znajdujących się na terenie gmi-
ny. Chodzi o te na odcinkach od Huty Starej A do Poczesnej i od 
miejscowości Mazury do Młynka. Koszt sięgnie 7,6 mln zł, a wkład 
miejscowego budżetu to około 25 proc. ogólnej sumy.

W przypadku drogi  od Huty Starej A do Poczesnej,  obejmującą 
ulice Pszenną, Tkacką i Lipową zadanie zakłada wykonanie nowej 
jezdni na ponad trzykilometrowym odcinku o szerokości sześciu 
metrów. W tym rejonie pojawią się również szerokie na dwa me-
try  chodniki  o długości  1,83  kilometra.  Inwestycja obejmuje  też 
przebudowę  skrzyżowań,  budowę  zatok  autobusowych  i  pero-
nów przystankowych. Wykonane zostaną także oznakowania pio-
nowe i poziome oraz wyznaczone przejścia dla pieszych.

W  ramach  drugiego  odcinka,  relacji  Mazury-Młynek,  projekt 
przewiduje modernizację  jezdni na długości 970 metrów o sze-
rokości sześciu metrów i - podobnie jak w pierwszym przypadku 
- przebudowę skrzyżowań. W planach  jest  także budowa pero-
nów  przystankowych  i  wykonanie  pionowego  oraz  poziomego 
oznakowania.

Z jednej strony boryka się z niepełnosprawnością, a z drugiej 
jest utytułowaną zawodniczką para-badmintona. Natalia Grzyb 
zbiera fundusze na wózek sportowy. 

Mieszkającej na terenie gminy zawodniczce nowy sprzęt pozwo-
li wejść na wyższy poziom gry oraz pomoże uzyskać licencję na 
udział w turniejach międzynarodowych o wyższej randze. Dziew-
czyna, choć trenuje zaledwie od trzech lat, ma już na swoim kon-
cie wiele sukcesów. I to zarówno na gruncie krajowym, jak i za-
granicznym.

Swoją przygodę z para-badmintonem rozpoczęła gdy została za-
wodniczką Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedyn-
ka” Częstochowa/ABRM Poczesna. To filia warszawskiej Akade-
mii Badmintona Roberta Mateusiaka, jednego z najwybitniejszych 

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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polskich zawodników tej dyscypliny. Mistrza Europy w grze mie-
szanej oraz olimpijczyka z Sydney, Aten, Pekinu, Londynu oraz Rio 
de Janeiro.

-  Oczywiście  działalność  sportowa  wymaga  nakładów  finanso-
wych  - mówi  Paweł Wiśniewski,  trener  Natalii.  -  Udział  w  za-
wodach  to  przede  wszystkim  transport,  ale  i  opłaty  startowe, 
wyżywienie,  noclegi  oraz  codzienne  treningi.  Bardzo  dużym 
wsparciem dla działań klubu i jednocześnie dla sukcesów Natalii 
jest gmina Poczesna - podkreśla trener.

By jednak sfinansować zakup wózka konieczne było uruchomie-
nie  zbiórki.  Każdy,  kto  chciałby  wesprzeć  sportowe  aspiracje 
dziewczyny, może dokonać dowolnej wpłaty darowizny na konto 
Fundacji Polsat o numerze: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555. 
W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać: Natalia Grzyb 2337.
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ROBERT NOWAK: ZASTANAWIAMY SIĘ CZY IŚĆ Z INWESTYCJAMI 
TAK SZEROKO JAK PIERWOTNIE PLANOWALIŚMY

Z wójtem gminy Przyrów rozmawiamy o tym czy i jakie potencjalne 
skutki dla samorządu może wywołać trwający kryzys zdrowotny 
oraz zamknięcie gospodarki przez rząd?

Panie wójcie, znajdujemy się w punkcie kulminacyjnym kryzy-
su zdrowia publicznego. Jak mieszkańcy gminy znoszą trwają-
ce ograniczenia, również w zakresie usług świadczonych przez 
samorząd?

Tak jak inne gminy podjęliśmy szereg działań prewencyjnych. Na 
początku  część pracy  realizowana była w  systemie  rotacyjnym. 
Teraz  od  świąt  pracujemy  już  normalnie.  Drzwi  do  urzędu  są 
oczywiście zamknięte, trzeba skorzystać z dzwonka. W momen-
cie gdy ktoś pojawia się z  jakąś potrzebą, dzwoni,  schodzi pra-
cownik  i w zależności od rodzaju sprawy do załatwienia podej-
mujemy  określone  czynności. Mieszkańcy  przyzwyczaili  się  już 
do  takiego  trybu pracy. Wykazują  pełne  zrozumienie.  Z drugiej 
strony, w momencie gdy nie ma interesantów w urzędzie, to mo-
żemy wrócić do trochę starszych spraw, które były mniej ważne 
i teraz je nadrobić.

Wiele gmin z regionu wyszło z aktywną inicjatywą zabezpiecze-
nia mieszkańców czy też pomocy dla służb medycznych. Przy-
rów również?

Tak, dla naszych mieszkańców zakupiliśmy ponad 3,5 tys. mase-
czek wielokrotnego użytku. Ich dystrybucją zajęli się sołtysi wraz 
z radnymi wieszając je w zrywkach na ogrodzeniach posesji. Je-
steśmy  też  przygotowani  na wypadek  konieczności  dezynfekcji 
przestrzeni  publicznej.  Póki  co  nie  było  konieczności,  by  tego 
używać. Na szczęście na terenie gminy nie mieliśmy przypadku 
zakażenia koronawirusem. Oczywiście od samego początku tego 
kryzysu  respektujemy wszelkie  zakazy  i  zalecenia.  Udzieliliśmy 
pomocy rzeczowej pogotowiu z Dąbrowy Zielonej oraz ośrodkowi 
zdrowia z Przyrowa, przekazując sprzęt ochronny pracownikom 
tych instytucji.

A jak pracują kolegialne organy rady gminy? Czy były problemy 
z przestawieniem się na zdalne posiedzenia?

Sesję rady gminy pierwotnie mieliśmy zaplanowaną na końcówkę 
marca, ale z racji, iż to był okres gdy zagrożenie epidemiologiczne 
zaczynało przybierać na sile, zdecydowaliśmy się ją odwołać. Póź-
niej natomiast odbyliśmy sesję zdalną, którą poprzedziły również 
zdalnie zorganizowane posiedzenia poszczególnych komisji rady 
gminy. Mieliśmy tym samym okazję do przetestowania systemu, 
ale odbyło się bez większych wpadek. Tym samym, jeśli ta trud-
na sytuacja miałaby się utrzymywać, to z powodzeniem jesteśmy 
w stanie sobie z tym poradzić i pracować w takim właśnie trybie. 
Z kolei jeśli chodzi o pracę urzędu, to na bieżąco realizowane są 
wszelkie  obowiązki.  Ja  też  jestem  codziennie  obecny.  Decyzje, 
które musimy podjąć są podejmowane.

Czy także zaplanowane na ten rok inwestycje realizowane są 
bez przeszkód? Wiele samorządów już robi symulacje poten-
cjalnego spadku wpływów budżetowych, a co się z tym wiąże 
i ścinania wydatków.

Nie ukrywam, jest obawa co do wpływów do budżetu. O skutkach 
finansowych  zamknięcia  krajowej  gospodarki  dla  naszej  gminy 
trudno na tym etapie rozmawiać. Przezornie musimy się jednak 

Adrian Biel, fot. Adrian Biel
poważnie zastanowić czy iść z inwestycjami tak szeroko jak pier-
wotnie planowaliśmy.  Jaki będzie  tego wszystkiego skutek  i czy 
z  czegoś  będziemy  musieli  zrezygnować?  To  będzie  wiadomo 
w drugiej połowie  roku, bliżej września. Na pewno  realizowane 
będzie zadanie związane z odnawialnymi źródłami energii. Jeste-
śmy w tym momencie w trakcie ukończenia przetargu.

No właśnie, pozyskaliście na ten cel kilka milionów złotych. 
Może pan szerzej przedstawić, co konkretnie zamierzacie zro-
bić?

Planujemy montaż siedemdziesięciu instalacji na obiektach nale-
żących do naszych mieszkańców. Chodzi o fotowoltaikę, panele 
solarne i piece centralnego ogrzewania. Inwestycja obejmie także 
montaż instalacji na obiektach użyteczności publicznej, będących 
własnością gminy, czyli na budynku zespołu szkolno-przedszkol-
nego,  szkoły  i  urzędu  gminy,  na  ujęciach wody  oraz  przepom-
powniach  ścieków.  Tutaj  obciążenie  finansowe  gminy  nie  jest 
na szczęście duże, bo 85 proc. pochodzi z pozyskanej przez nas 
dotacji unijnej. Pozostałe 15 proc. jeśli chodzi o budynki należące 
do gminy pokryjemy z budżetu, a w przypadku prywatnych nie-
ruchomości - każdy z poszczególnych mieszkańców, których to 
zadanie dotyczy.

A co z programem budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków?

To także uda nam się bez przeszkód przeprowadzić. Mamy dwa-
dzieścia osiem instalacji do wykonania i podpisaną już stosowną 
umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Go-
spodarki  Wodnej  w  Katowicach.  Pod  znakiem  zapytania  stają 
natomiast kwestie związane z planowanymi drogami. W ramach 
funduszu  rekultywacji  dróg  polnych  zgłosiliśmy  dwa  wnioski. 
W tej kwestii musimy poczekać z decyzjami do czasu, aż dowiemy 
się jak będzie wyglądała sytuacja wpływów do budżetu. Dopiero 
wtedy będziemy podejmować decyzję w tym zakresie.

Udało się również rozstrzygnąć ostatnio przetarg na rewitali-
zację terenów rekreacyjnych przy zbiorniku retencyjnym. Czy 
te prace ruszyły?

To jest ta nieszczęśliwa inwestycja, która nam przez długi czas nie 
wychodziła. Musieliśmy każdorazowo unieważniać przetargi. Te-
mat ruszył od momentu kiedy podzieliliśmy go na etapy. I w zasa-
dzie pierwszy z nich mamy już zlecony i tydzień temu rozpoczęły 
się  prace.  Także  ten  pierwszy  etap  na  pewno  będziemy  chcieli 
zakończyć  i  rozliczyć,  a  co do pozostałych,  to decyzje  zapadną 
w późniejszym czasie.

Samorządy większość swoich dochodów czerpią z udziału we 
wpływach z podatku dochodowego. A ten płacą pracownicy 
i przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. Jak ten rynek obecnie 
wygląda, po ponad miesięcznym zamknięciu gospodarki?

Jeżeli chodzi o sytuację naszych przedsiębiorców to w najgorszej 
są ci działający w branży gastronomicznej i tej związanej z szero-
ko pojętą urodą, jak zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne. Mamy 
przypadki firm, które zmuszone były zawiesić swoją działalność, 
aczkolwiek w przypadku naszej gminy osób prowadzących swoje 
biznesy nie jest dużo.

Dziękuję za rozmowę.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI TYM 
RAZEM ZASTAŁ ZAMKNIĘTE DRZWI 
BIBLIOTEKI. PLACÓWKA SZYKUJE 
SIĘ NA NOWE OTWARCIE

23 kwietnia w gminie obchodzony był Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich. To ustanowione przez UNESCO symboliczne 
święto promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności 
intelektualnej. 

- To wyjątkowe  święto dla wszystkich miłośników książek  i  bi-
bliofilów - przekonuje Iwona Skorupa, szefowa Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Poczesnej. - Obchodzone już od dwudziestu pięciu 
lat  i  z  tej  okazji  składamy  wszystkim  osobom  zaangażowanym 
w pracę nad książkami oraz oczywiście samym czytelnikom naj-
lepsze  życzenia. UNESCO w  tegorocznym przesłaniu wskazuje, 
że moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją 
- dodaje. 

Miejscowa placówka, podobnie jak inne biblioteki w kraju, z po-
wodu trwającej epidemii zmuszona była zamknąć swoje podwoje. 
Niemniej jednak jej pracownicy przygotowują się do jej reaktywa-
cji i wyczekują powrotu czytelników z terenu gminy.

- Nasi bibliotekarze wykorzystują ten moment na zakup nowości 
wydawniczych, które zostaną włączone do księgozbioru. Zgodnie 
z zaleceniami opracowujemy także strategię bezpiecznego zwro-
tu książek i innych materiałów bibliotecznych - wyjaśnia dyrektor 
Skorupa.

Wszystkie  egzemplarze,  które powrócą do biblioteki,  będą mu-
siały przejść  swoistą  kwarantannę. Zostaną czasowo wyłączone 
z użytkowania. 

- Oczywiście z zapewnieniem zarówno czytelnikom, jak i biblio-
tekarzom, pełni bezpieczeństwa - deklaruje kierownictwa biblio-
teki.

Adrian Biel

Pięćdziesiąt trzy prace wpłynęły na tegoroczną edycję Wielka-
nocnego Konkursu Plastycznego „Moja Wielkanoc”. Wydarze-
nie, które organizowane jest przez animatorów lokalnej kultury 
i starostwo powiatowe, co roku cieszy się sporym zaintereso-
waniem przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

Konkurs ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży róż-
nych  technik  plastycznych  jako  środka  wypowiedzi,  rozwijanie 
otwartego i twórczego myślenia, pobudzanie wyobraźni, a także 
pielęgnowanie  dorobku  kulturowego  i  tradycji.  Oceną  nadesła-
nych prac zajęło się trzyosobowe grono pracowników Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

- Tegoroczny konkurs miał szczególny charakter - informuje Ja-
nusz Koniecki, jeden z jurorów. - Po raz pierwszy warunki uczest-
nictwa w nim uległy zmianie, tuż po jego rozpoczęciu. Wykonane 
w domu prace należało  sfotografować,  a  następnie  przesłać na 
adres mailowy organizatora. Szczególne warunki nie wpłynęły na 
chęć wzięcia udziału w konkursie. Przysłano łącznie pięćdziesiąt 
trzy prace - wyjaśnia.

Ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią, oce-
na  wspomnianych  prac  również  realizowana  była  na  odległość 
z  wykorzystaniem  komunikacji  internetowej.  Jurorzy  przyznali 
nagrody  aż  dwudziestu  czterem  osobom w  podziale  na  cztery 
różne kategorie. Jak podkreśla Janusz Koniecki, będzie można je 
odebrać przed wakacjami. O szczegółach organizatorzy konkursu 
będą informować na facebook’owym profilu GCKIiR.

Adrian Biel, fot. GCKIiR w Poczesnej

SPORE ZAINTERESOWANIE 
POWIATOWYM KONKURSEM 
PLASTYCZNYM
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 

WÓJT GMINY PRZYRÓW

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Przyrów:

1. Oznaczenie nieruchomości: 
  I. działka ewidencyjna nr 1948 o pow. 0,5408 ha, gmina Przyrów, obręb Wiercica, księga wieczysta nr CZ1M/00054387/1
  Cena wywoławcza: 35 360,00 zł netto. 
  Wysokość wadium: 3 536,00 zł.

Do wylicytowanej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin i miejsce przetargu:  08.06.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przyrów
(Przyrów, ul. Częstochowska 7) – pokój nr 14  (I  piętro).

Wpłata wadium do dnia 03.06.2020 r. do godz. 14:00.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu  wadium na konto sprzedającego. 

2. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów ul. 
Częstochowska 7 oraz stronie internetowej www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl 

3. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: 
Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami pokój nr 14, tel. (034) 35-54-120 w. 40

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak
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