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STABILNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 
W CZĘSTOCHOWIE I POWIECIE ZIEMSKIM. 
W KŁOBUCKIM NIECO GORZEJ

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Dobre informacje płyną z częstochowskiego sanepidu. Trans-
misja koronawirusa znacząco wyhamowała w samym mieście 
i powiecie częstochowskim. Niestety, w kłobuckim chorych 
przybywa, a głównym ogniskiem zakażeń jest gmina Przystajń.

Od początku prowadzenia statystyk, na Covid-19 w Częstocho-
wie i powiecie zachorowały 134 osoby, z czego 80 w stolicy regio-
nu. Na dzień zamknięcia wydania chorych jest już tylko 15 osób, 
z czego 10 w powiecie częstochowskim. To pięciu mieszkańców 
gminy Kamienica Polska, trzech ze Starczy i dwóch z terenu sa-
morządu Rędzin. Ozdrowiało łącznie 109 zakażonych. Niestety 
wirus zabrał z tego świata siedmiu mieszkańców Częstochowy.

Systematycznie spada również liczba tych, którzy muszą pozo-
stawać w przymusowej izolacji domowej. W mieście są to 4 osoby, 
w Poczesnej - 5, w Rędzinach - 4, a w Kamienicy Polskiej - 2. Pod 
nadzorem epidemiologicznym częstochowskiego sanepidu w so-

botnie popołudnie pozostawało 20 osób, a w szpitalach z podej-
rzeniem zakażenia - 6.

Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w powiecie kłobuckim. 
A właściwie na terenie samorządu Przystajni, gdzie obecnie za-
rażenie potwierdzono u 15 osób, podczas gdy w całym powiecie 
aktywnych przypadków jest 21. W Przystajni odnotowano nieste-
ty również jeden zgon.

Spośród wszystkich mieszkańców powiatu, u których stwier-
dzono patogen, 12 z nich ozdrowiało. Obecności wirusa nie za-
rejestrowano natomiast na terenie gmin Popów, Panki, Wręczyca 
Wielka i Lipie.

Z uwagi na wykrywanie coraz to nowych przypadków zetknięcia 
się z patogenem spora jest liczba osób przebywających na kwa-
rantannie. Z ogólnej liczby 29, aż 20 to mieszkańcy gminy Przy-
stajń. Ponadto 3 osoby hospitalizowane są z powodu podejrzenia 
SARS-Cov-2, a pod nadzorem służb jest ponad 200 mieszkańców 
powiatu.
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PO 150 TYSIĘCY ZŁOTYCH PREMII DLA MŁODYCH 
ROLNIKÓW. WŁAŚNIE RUSZYŁ NABÓR

Rolnicy, którzy mają nie więcej niż czterdzieści lat, będą mogli 
ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie samodzielne-
go gospodarowania. 3 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa uruchamiła nabór wniosków.

- O pieniądze może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia 
wniosku ma nie więcej niż czterdzieści lat i posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je 
w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu po-
mocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co 
najmniej jednego hektara i rozpocząć prowadzenie w nim dzia-
łalności rolniczej nie wcześniej niż dwa lata przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy - wyjaśnia Katarzyna Kapica z czę-
stochowskiego oddziału ARiMR. 

Jednym z warunków przyznania sięgającej 150 tys. zł. premii jest 
utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej od 

Adrian Biel, fot. Pixabay 13 do 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użyt-
ków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej. Z kolei maksymalna powierzchnia nie może być 
większa niż trzysta hektarów. 

Premia wypłacana będzie w dwóch ratach. Zgodnie z przepi-
sami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje 
dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co 
najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje 
w środki trwałe. 

- Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu, z wyjątkiem pro-
dukcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na 
cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjal-
nych produkcji rolnej - podkreśla Kapica.

Nabór startuje 3 czerwca. Na złożenie wniosków rolnicy mają 
czas do 1 sierpnia.

15 maja na czele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie stanął st. kpt. Tomasz Bąk (na zdjęciu z pra-
wej), dotychczasowy zastępca komendanta miejskiego.

Bąk posiada bogate doświadczenie taktyczne i operacyjne w do-
wodzeniu działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Od lat współpra-
cuje także ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu powiatu częstochowskiego.

Swoją służbę zaczął w 1997 roku od stanowiska dowódcy zastępu 
zaraz po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu. w 1997 roku i rozpoczął służbę w Komendzie 
Rejonowej PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. 
Zajmował kolejno stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy 
zmiany oraz zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. 
Zastępcą komendanta częstochowskiej PSP został w lipcu 2018 
roku.

Wraz z rozwojem swoje kariery zawodowej stale podnosił swoje 
kwalifikacje kończąc Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach, Wyż-
szą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, Szkołę Główną Służby 
Pożarniczej oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Adrian Biel, fot. Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach

W międzyczasie został odznaczony Brązowym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej”, a także Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa.

KONWENT BURMISTRZÓW 
I WÓJTÓW. SAMORZĄDOWCY 
TYM RAZEM SPOTKALI SIĘ ONLINE

BĘDĄ MONITOROWAĆ SUSZĘ
ROLNICZĄ. BUDUJĄ STACJĘ
METEOROLOGICZNĄ

AWANS ZASTĘPCY KOMENDANTA. CZĘSTOCHOWSKA 
STRAŻ MA NOWEGO SZEFA
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Włodarze skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów nie 
mają wątpliwości, jak niezbędna jest dalsza współpraca samo-
rządów lokalnych w walce z koronawirusem. O problemach 
swoich gmin w dobie epidemii rozmawiali podczas wideokonfe-
rencji, do której doszło 19 maja. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad osiemdziesięciu samorządow-
ców z terenu województwa śląskiego. W głównej mierze dysku-
sja skupiła się na możliwościach otwarcia publicznych żłobków 
i przedszkoli, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków 
bezpieczeństwa. Poruszono także kwestię wsparcia służby zdro-
wia w zakresie zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu 
diagnostycznego. 

Sporo uwagi poświęcono też pogarszającej się w ostatnim czasie 
kondycji gminnych budżetów oraz 
wątpliwościach prawnych związanych z przekazywaniem danych 
osobowych osób przebywających w kwarantannie. Poruszono 
również prawne i organizacyjne aspekty wykorzystania funduszy 
unijnych w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Uczestnicy wirtualnego konwentu uzgodnili, iż będą kontynu-
ować bieżącą wymianę doświadczeń płynących z frontu walki 
z patogenem. Jednocześnie wyrazili chęć współpracy ze wszyst-
kimi instytucjami samorządowymi oraz organami administracji 
rządowej. Jak podkreślali priorytetem wspólnych działań ma być 
skuteczny i bezpieczny powrót do sytuacji sprzed wybuchu epi-
demii.

Starostwo oraz gminy z regionu kłobuckiego zdecydowały się 
na zakup automatycznej stacji meteorologicznej. Jej zadaniem 
będzie monitorowanie bieżącej sytuacji hydrologicznej.

Aparatura umiejscowiona zostanie w centralnej części powiatu 
kłobuckiego, w Iwanowicach Małych na działce udostępnionej 
przez gminę Opatów. Dane przez nią gromadzone mają pomóc 
szczególnie rolnikom dotkniętym suszą. Niedobory opadów i wią-
żące się z tym duże straty w uprawach dotykają ich najmocniej.

– Budowa stacji meteorologicznej przyczyni się do dokładniejsze-
go i szybszego przewidywania zagrożenia suszą rolniczą oraz wy-
typowania terenów, gdzie niedobór wody może być największy. 
Dane pomiarowe będą podstawą do określenia zasięgu suszy, co 
w efekcie będzie stanowiło podstawę do ubiegania się rolników 
o odszkodowania – tłumaczą urzędnicy z Opatowa.

Dostawą i montażem sprzętu zajmie się spółka A-STER z Krako-
wa. Inwestycja ma kosztować niecałe 48 tys. zł, a środki na nią 
wyłożą zarówno starostwo, jak i okoliczne gminy. Termin zakoń-
czenia prac określono na koniec czerwca.

– Stacja będzie zdalnie połączona z Systemem Monitoringu Suszy 
Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław. 
Bieżące i ciągłe badanie warunków hydrologicznych dla lokal-
nego rolnictwa ma kluczowe znaczenie dla decyzji oraz działań, 
podejmowanych zarówno przez rolników jak i instytucji z otocze-
nia rolnictwa, związanych ze zjawiskiem suszy rolniczej, w tym 
z uzyskaniem ewentualnych odszkodowań dla rolników. W mi-
nionym roku rolnicy mieli z tymi odszkodowaniami duże proble-
my – informują z kolei służby prasowe kłobuckiego starostwa.

Adrian Biel

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku
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39-letni mieszkaniec Kłobucka wjechał w ogrodzenie, po czym 
o zdarzeniu poinformował funkcjonariuszy. Okazało się, że sa-
mochód prowadził pomimo orzeczonego zakazu, a w organizmie 
miał dwa promile alkoholu. 

W miniony wtorek w godzinach późnowieczornych oficer dyżurny 
kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, 
do którego doszło na ulicy Podleśnej w Kłobucku. Z przekazanych 
informacji wynikało, że kierowca wjechał swoim audi w ogrodze-
nie jednej z posesji. 

Po tym jak sam na siebie doniósł, na miejscu pojawił się patrol po-
licji. Jakież było zdumienie funkcjonariuszy kiedy okazało się, iż 
kierowca miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu i obo-
wiązujący od lutego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Mężczyźnie grozi wysoka grzywna, dożywotnia utrata prawa jaz-
dy, a nawet pobyt w zakładzie karnym.

Adrian Biel, fot. Fotolia

NAJPIERW WYPIŁ, PÓŹNIEJ SPO-
WODOWAŁ KOLIZJĘ, A NASTĘPNIE 
SAM SIĘ ZGŁOSIŁ NA POLICJĘ

Zarzut gróźb karalnych usłyszał 47-letni mieszkaniec gminy 
Miedźno, który groził śmiercią swojemu szwagrowi. Wobec po-
dejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny. Mężczyzna 
ma także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Oficera dyżurnego kłobuckiej komendy policji o całym zdarzeniu 
poinformował telefonicznie sam poszkodowany. Z relacji mężczy-
zny wynikało, iż będący pod wpływem alkoholu członek rodziny 
mierzy do niego z przedmiotu przypominającego broń palną.

Na miejsce skierowano policyjny patrol, do którego po chwili do-
łączyli kryminalni z Kłobucka. W trakcie rozmowy z potencjalną 
ofiarą funkcjonariusze ustalili, że agresywny 47-latek ukrył sporny 
przedmiot, którym chwilę wcześniej kierował w stronę swojego 
szwagra.

W trakcie wykonywanych czynności na miejscu mundurowi zna-
leźli cztery przedmioty przypominające broń, opakowania śrutu 
i metalowych kulek oraz amunicji. Z kolei w organizmie agresora, 
jak wykazało badanie trzeźwości, znajdowały się dwa promile al-
koholu.

Zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie usłyszał zarzut kie-
rowania gróźb karalnych przy użyciu przedmiotu przypominają-
cego broń palną. Prokurator, na wniosek śledczych, zastosował 
policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Zabez-
pieczone rzeczy poddane zostaną specjalistycznym badaniom, 
a o dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd.a

Adrian Biel, fot. Fotolia

ZA GROŻENIE BRONIĄ SZWAGROWI 
MOŻE TRAFIĆ ZA KRATY
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40-letni mieszkaniec Kłobucka usłyszał zarzut zabicia zwierzę-
cia ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźnie, wobec którego 
prokurator zastosował dozór policyjny, za bestialski czyn grozi 
kilkuletni pobyt w więzieniu. 

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

BESTIALSKO ZABIŁ PSA. UŻYŁ NOŻA I SIEKIERY
W połowie maja oficer dyżurny kłobuckiej komendy odebrał zgło-
szenie od właściciela czworonoga, z którego wynikało, iż jego 
znajomy zabił mu psa. Na miejsce skierowano policjantów z ogni-
wa patrolowego i śledczych wraz z technikiem kryminalistyki. 

Jak się okazało, mężczyzna poderżnął zwierzęciu gardło, a na-
stępnie kilka razy uderzył obuchem siekiery w głowę. Bestialskie-
go czynu miał dokonać w zamieszkiwanej przez niego przyczepie. 
Pokrzywdzony wskazał policjantom miejsce ze świeżym nasypem 
ziemi, gdzie zakopany był pies.

Funkcjonariusze znaleźli oprawcę w pobliskim pustostanie. Miał 
zakrwawione ubranie i 3,5 promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 40-latek natychmiast trafił do policyjnego aresztu, a kie-
dy wytrzeźwiał usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okru-
cieństwem. 

Podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa, a następnie 
został objęty dozorem policyjnym. O jego dalszym losie zdecyduje 
sąd.

Trzy przypadkowe osoby uniemożliwiły kontynuowanie podró-
ży kierowcy volkswagena, którego zachowanie na drodze wska-
zywało, iż może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przybyli 
na miejsce policjanci stwierdzili w jego organizmie prawie dwa 
promile.

24 maja w godzinach wieczornych policjanci z Kłobucka otrzymali 
zgłoszenie, w którym dzwoniący poinformował o ujęciu w Wąso-
szu Górnym kierowcy znajdującego się pod wyraźnym wpływem 
substancji wyskokowej. Z relacji mieszkańca gminy Popów wyni-
kało, iż zatrzymany mężczyzna poruszał się całą szerokością jezd-
ni. 

Świadkowie wyprzedzili jego samochód, uniemożliwiając mu tym 
samym dalszą jazdę. Chwilę później okazało się, że za kierownicą 
siedzi kompletnie pijany człowiek. Patrol, który przybył na miejsce 
potwierdził, że niedyspozycja zamieszkałego w gminie Miedźno 

Adrian Biel, fot. Freepik

ŚWIADKOWIE UJĘLI NIETRZEŹWEGO 
KIEROWCĘ Z OKOLIC MIEDŹNA

49-letniego obywatela Ukrainy spowodowana jest blisko dwoma 
promilami alkoholu.

O dalszym losie lokalnego atamana zadecyduje wymiar sprawie-
dliwości.



Policjanci patrolujący Kuźnicę Starą zauważyli dwóch rowe-
rzystów, których chybotliwy styl jazdy stanowił przesłankę do 
skontrolowania trzeźwości cyklistów. Jak się chwilę później oka-
zało, nim obaj siedli na swe dwukołowce, zdążyli wcześniej spo-
żyć sporą dawkę alkoholu.

Krzepiccy stróże prawa słusznie podejrzewali, że zatrzymani do 
kontroli 36-latek i jego 27-letni kompan na przejażdżkę wybrali 
się pod wpływem procentów. Badanie stanu trzeźwości starsze-
go z nich wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie dwa 
promile alkoholu. Młodszy z kolei nieco ponad promil. 

Zgodnie z przepisami, za podobne wykroczenie rowerzysta może 
zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W tym przypadku 
funkcjonariusze nie mieli wątpliwości i obu miłośników jazdy na 
rowerze w stanie nietrzeźwości spotkały wysokie kary finansowe. 
Dalszą część trasy mężczyźni musieli pokonać na piechotę.

Adrian Biel

17 maja przed remizą w Opatowie odbyła się akcja krwiodaw-
stwa. Epidemia nie przeszkodziła.

Wspólne przedsięwzięcie lokalnych druhów oraz Stowarzysze-
nia KS Meteor Opatów zachęciło sporą grupę tych, którzy chcie-
li podzielić się życiodajnym płynem z potrzebującymi. Specjalny 
krwiobus, który zawitał do miejscowości, zaczął przyjmować daw-
ców w niedzielne przedpołudnie. Przez kolejne cztery godziny ob-
służono w sumie trzydzieści dziewięć osób.

– Wszystkim ludziom, którzy zdecydowali się oddać krew w tym 
trudnym okresie bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za dwa mie-
siące – podsumowali druhowie na profilu facebook’owym jednost-
ki, zapraszając jednocześnie na kolejną akcję.

Wszystko odbyło się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków 
ostrożności. Uczestnicy, przechodząc wstępną kwalifikację, mu-
sieli wypełnić specjalną ankietę, zadbać o dezynfekcję rąk, jak 
również mieli mierzoną temperaturę ciała. Dawcy zobowiązani 
byli także do zachowania dystansu, a ponadto wszystkich zaopa-
trzono w maseczki i jednorazowe rękawiczki.

– Krew mogła oddać osoba, która między innymi w ciągu ostat-
nich czternastu dni nie przebywała poza granicami kraju, której 
temperatura ciała nie przekraczała 37.3 °C, nie miała objawów 
infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicz-
nym i w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miała kontaktu z osobą 
z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – zaznaczają orga-
nizatorzy.

Strażacy odwdzięczyli się uczestnikom skromnymi upominkami. 
Otrzymali oni sylikonowe opaski ze swoją grupą krwi.

Piotr Biernacki, fot. OSP Opatów

JECHALI ROWEREM NA BANI.
PO INTERWENCJI POLICJI RESZTĘ 
TRASY MUSIELI POKONAĆ PIESZO

ODDALI KREW. SUKCES 
AKCJI OPATOWSKICH 
STRAŻAKÓW
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Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem 
osobowym 74-letni wrocławianin nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu kierowcy ciężarowego mana. Starszy mężczyzna po-
niósł śmierć na miejscu.

Do wypadku doszło dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na 
drodze krajowej nr 43 w Krzepicach. Według policjantów z kło-
buckiej drogówki, kierowca forda, wyjeżdżając ulicą Dąbrowskie-
go z drogi podporządkowanej nie udzielił pierwszeństwa jadące-
mu w kierunku Częstochowy pojazdowi ciężarowemu marki man. 
Na skutek tego tragicznego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 
74-letni kierowca forda, mieszkaniec Wrocławia.

23-letni kierowca mana i jednocześnie mieszkaniec Piotrkowa 
Trybunalskiego, nie odniósł żadnych obrażeń. W chwili zdarzenia 
był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano krew w celu wykonania ba-
dań na obecność środków psychoaktywnych.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą wyjaśnione 
w toczącym się postępowaniu, w trakcie którego śledczy skorzy-
stają z opinii biegłych z zakresu między innymi stanu techniczne-
go pojazdów oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Dodatkowo 
miejsce zdarzenia zbada zespół policjantów oraz przedstawicieli 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami wy-
padku.

TRAGICZNY WYPADEK 
NA OBWODNICY KRZEPIC.
W ZDARZENIU ZGINĄŁ 
KIEROWCA FORDA

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
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Od 15 czerwca uczniowie, którzy zamierzają kontynuować na-
ukę w nowym roku szkolnym w placówkach ponadpodstawo-
wych prowadzonych przez powiat kłobucki, będą mogli zgłosić 
swój akces do nich za pośrednictwem kanałów elektronicznej 
rekrutacji.

Nabór prowadzony będzie za pośrednictwem platformy do nabo-
ru elektronicznego, którą można znaleźć na stronie slaskie.edu.
com.pl. Najpierw trzeba zarejestrować konto, wybrać trzy prefe-
rowane szkoły i klasy, a do 10 lipca przesłać podpisane, również 
przez opiekunów prawnych, podanie o przyjęcie do jednostki. 
Tej, która będzie pierwsza na liście preferencji. Do wspomnianej 
daty należy również dostarczyć do powyższej szkoły świadectwo 
ukończenia podstawówki, a do 4 sierpnia - zaświadczenie o wy-
nikach egzaminu ośmioklasisty. Ogłoszenie list kandydatów ma 
nastąpić 12 sierpnia.

- Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekruta-
cji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na 
sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandy-
datury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dosto-
sowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów. Absolwenci 
szkół podstawowych mają szeroki wybór oddziałów z rozszerzo-
nymi programami nauczania z różnych przedmiotów, zarówno 
w technikach, liceach ogólnokształcących jak i branżowych szko-
łach pierwszego stopnia – informują urzędnicy starostwa.

Piotr Biernacki

W POŁOWIE CZERWCA 
STARTUJE NABÓR DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH



BOISKO DLA CISIA, A EKOPRACOWNIA 
DLA UCZNIÓW Z BLACHOWNI

     GTV BUS URUCHOMIŁ 
DODATKOWE KURSY

7W BLACHOWNI

Przy szkole podstawowej w Cisiu ma powstać boisko, a w bla-
chowniańskiej „trójce” nowoczesna pracownia do nauk przy-
rodniczych. O realizację tych dwóch inwestycji zabiega urząd 
miejski, który złożył do wojewódzkich instytucji wnioski o dofi-
nansowanie przedsięwzięć.

Za pomysłem budowy przestrzeni sportowej w Cisiu aktywnie lo-
bbowało szerokie grono miejscowych społeczników, skupionych 
wokół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie, ale również radny Ta-
deusz Borek, wspierany przez sołtys Joannę Hepner.

Pieniądze na finalizację projektu mają pochodzić z konkursu 
„Inicjatywa Sołecka”, który rokrocznie organizuje śląski urząd 
marszałkowski, wpierając tym samym rozwój infrastruktury re-
kreacyjnej i sportowej, jak również lokalnych organizacji. Każda 
z gmin województwa może w jego ramach otrzymać do 60 tys. zł. 
Jeżeli uda się pozyskać wsparcie, pieniądze te pozwolą w 80 proc. 
pokryć koszty budowy boiska.

Z kolei powstawanie w placówkach oświatowych sal do nauk 
przyrodniczych dotuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgłoszona aplikacja na 
utworzenie takowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni ma być już trze-
cią zieloną pracownią na terenie gminy. W 2018 roku pierwsza 
powstała w PSP nr 1, a przed rokiem w Łojkach.

Obsługujący gminną komunikację przewoźnik wdrożył zmiany, 
które zakładają, iż autobusy kursować będą jak w dni robocze 
w miesiącach wakacyjnych. 

Oferta nie dotyczy tych połączeń, które mają oznaczenie typu S. 
Do odwołania nie będą realizowane natomiast kursy w dni ro-
bocze o godz. 7.23 i 11.28 z Częstochowy do Blachowni oraz te 
w drugą stronę odchodzące o godz. 7.53 i 11.58.

- Podobnie nie będzie wykonywany sobotni kurs o godz. 11.28 
z Częstochowy do Blachowni i ten z godz. 11.58 z Blachowni do 
Częstochowy. Pozostałe kursy sobotnie będą realizowane zgod-
nie z rozkładem jazdy - informują pracownicy GTV Bus.

Zarówno niedzielne kursy, jak i pozostałe w dni robocze, odbywać 
się będą zgodnie z założonym rozkładem jazdy. Każdy kto chciał-
by uzyskać bliższe informacje, może to zrobić dzwoniąc pod nu-
mer 882 366 949.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Tzw. „grzybek”, zlokalizowany przy prowadzącej w kierunku 
Opola drodze, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza, cie-
szy oczy nową kolorystyką.

Solidnie nadgryziony zębem czasu obiekt do niedawna straszył 
mało atrakcyjnym designem, a swą obecnością uporczywie przy-
pominał okres słusznie minionej epoki. Okazuje się, że wystar-
czyło trochę wizji, farby i zaangażowania, by socrealistyczny re-
likt zmienić w atrakcyjną dla oka formę. 

Prace przy renowacji przystanku trwały blisko tydzień. „Grzybek” 
zwraca teraz uwagę niebiesko-żółtą kolorystyką.

- Nie chcieliśmy go wymieniać, ale właśnie odnowić - tłumaczy 
burmistrz Sylwia Szymańska. - Dawniej przystanków tego typu 
było w naszej gminie dużo, jednak sukcesywnie zostały wymie-
nione na nowsze. Ten z pewnością pamiętają starsze pokolenia 
blachownian - dodaje.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Projekt przygotowany przez szkolnych pedagogów, pod kierow-
nictwem dyrektor Beaty Kaczmarek zakłada, poza samym urzą-
dzeniem i doposażeniem sali, szereg proekologicznych inicjatyw 
edukacyjnych. Nie tylko w formie stacjonarnych zajęć lekcyjnych, 
ale przewidziano także warsztaty i wycieczki terenowe, na któ-
rych wychowankowie będą mogli doświadczalnie badać, odkry-
wać i pielęgnować otaczającą ich naturę.

     STARY PRZYSTANEK W STYLU 
RETRO PRZESZEDŁ WŁAŚNIE 
GRUNTOWNĄ RENOWACJĘ

ŚMIECI BYŁO TYLE, ŻE ICH POSPRZĄTANIE ZAJĘŁO PONAD MIESIĄC

TEREN NAD ZALEWEM JEST JUŻ MONITOROWANY. 
MA ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO I UKRÓCIĆ WANDALIZM

Dzikie wysypisko, które powstało w lesie komunalnym przy 
ulicy Cmentarnej w Blachowni, już nie straszy porozrzucanymi 
odpadami. Koszt jego posprzątania sięgnął blisko 30 tys. zł.

Znajdujący się naprzeciwko ogródków działkowych las od 22 
kwietnia porządkowali pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Blachowni.

- Wywieźliśmy już ponad siedemset worków odpadów - relacjo-
nuje Jacek Chudy, prezes OSiR-u.

Jak szacują lokalni urzędnicy, likwidacja wysypiska pochłonie 

Zakończono montaż kamer monitoringu w północnej części 
zalewu w Blachowni. Trzynaście urządzeń obejmuje zasięgiem 
wizyjnym niemalże całe otoczenie akwenu. To kolejny etap re-
alizowanego od kilku lat projektu.

Jak przekonują pracownicy urzędu miejskiego, zakupiony za kwo-
tę sięgającą nieco ponad 120 tys. zł sprzęt charakteryzuje wysoka 
jakość. 

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Freepik

- Kamery zostały zamontowane, by zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim korzystającym z uroków naszego pięknego zalewu, 
a także by powstrzymać akty wandalizmu, z którymi, niestety, 
mamy do czynienia w ostatnim czasie. Rewitalizacja zbiornika 
pochłonęła ogromne środki. Musimy dbać, by inwestycja jak naj-
dłużej służyła mieszkańcom oraz odwiedzającym nas gościom - 
mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

Rekultywacja wspomnianego obszaru zaczęła się w 2017 roku 
po tym, jak władze Blachowni pozyskały 12 mln zł unijnej dotacji 
stanowiącej 85 proc. całego budżetu wspomnianego przedsię-
wzięcia. Projekt przewidywał między innymi odmulenie i oczysz-
czenie zbiornika za pomocą refulera, utworzenie plaży, ścieżki 
pieszo-rowerowej czy wieży widokowej.

Z informacji przekazanych przez urzędników wynika, iż zamy-
kający realizację całego projektu proces odmulania zakończy się 
w tym roku. Do wykonania pozostanie kilka dodatkowych zadań, 
które pojawiły się w międzyczasie. Chodzi o przeniesienie i mo-
dernizację stanicy wodnej oraz wypożyczalni sprzętu. W planach 
jest jeszcze zagospodarowanie północnej części zbiornika z prze-
znaczeniem na pole caravaningowe. Środki na ten cel zabezpie-
czono wcześniej w tegorocznym budżecie.

- Zalew od kilkudziesięciu lat był miejscem wypoczynku i rekre-
acji zarówno mieszkańców gminy, jak i powiatu oraz wojewódz-
twa. Jego rewitalizacja była marzeniem kilku pokoleń - dodaje 
burmistrz Szymańska licząc, że zrewitalizowany obszar stanie się 
kołem napędowym do rozwoju gminy i lokalnej turystyki.

około 30 tys. zł budżetowych pieniędzy. Oczywiście pod warun-
kiem, że śmieci nie będzie lawinowo przybywać. Niestety, jak 
wynika z informacji przekazywanych przez pracowników urzędu 
miejskiego, wciąż w tym rejonie pojawiają się nowe śmieci. 

Na początku maja informowaliśmy, iż burmistrz Blachowni pod-
jęła decyzję odnośnie zamontowania w lesie tzw. fotopułapek. To 
reagujące na ruch urządzenia, które po instalacji na drzewach po-
zwalają obserwować to co dzieje się w najbliższej okolicy. Sylwia 
Szymańska liczy, że pozwoli to zapobiec procederowi nielegalne-
go wyrzucania odpadów.

- Będziemy surowo karać tych, którzy nie przestrzegają prawa. 
Co prawda zwiększy to koszty, ale przynajmniej będzie szansa na 
złapanie sprawców - podkreślała wówczas.



UCZNIOWIE MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z LAPTOPÓW KUPIONYCH 
Z POZYSKANEGO GRANTU

UKRYŁ NARKOTYKI W LESIE. NIE TRAFIĄ NA RYNEK, 
GDYŻ WYNIUCHAŁ JE PIES

DWA MILIONY NA CISIE

URUCHOMIĄ KOLEJNĄ ZERÓWKĘ. 
NA MALUCHÓW CZEKA JUŻ
WYREMONTOWANA SALA

WANDALE ZNÓW DEWASTUJĄ. 
TYM RAZEM ZNISZCZYLI ŁAWKI

Urząd Miejski w Blachowni wystarał się o warty 70 tys. zł unijny 
grant na zakup laptopów i zestawów słuchawkowych. Zakupio-
ny za te pieniądze sprzęt właśnie trafił do placówek na terenie 
gminy.

Zestawy otrzymały wszystkie cztery miejscowe podstawów-
ki. Dziewięć sztuk powędrowało do blachowniańskiej „jedynki”, 
a siedem do „trójki”. Sześć egzemplarzy otrzymali uczniowie z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Łojkach, a kolejne trzy dzieci 
z podstawówki w Cisiu. 

W sumie sprzęt przekazany dyrektorom przez burmistrz Sylwię 
Szymańską, użyczony został dwudziestu jeden uczniom oraz 
czwórce pedagogów. 

32-latkowi z Częstochowy postawiono zarzut handlu sub-
stancjami psychoaktywnymi. Wpadł na gorącym uczynku, gdy 
w jednej z miejscowości leżącej na terenie gminy Blachownia 
próbował sprzedać haszysz. Narkotyki znaleziono także w jego 
domu i w… lesie.

Policjanci zatrzymali dilera w momencie jego spotkania z dwoma 
mężczyznami, którym miał sprzedać niedozwolone substancje. 
Podczas przeszukania jego samochodu śledczy znaleźli haszysz, 
marihuanę i PCP. Jak się okazało, policjanci odkryli narkotyki tak-
że w jego mieszkaniu i w lesie. Na trop zagajnikowego znaleziska 

Od września w blachowniańskiej „jedynce” działać będą dwie 
klasy zerowe. To konieczność, gdyż naukę w szkole przy ulicy 
Bankowej podejmie prawie dwa razy tyle uczniów niż jest teraz.

W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje jedna klasa, która w zu-
pełności zaspokaja zapotrzebowanie organizacyjne placówki. 
Zapisanych jest do niej dwadzieścioro pięcioro dzieci. Wkrótce 
jednak sytuacja ulegnie zmianie, gdyż swoją edukację rozpocznie 
tam czterdziestu pięciu uczniów.

Jak podkreślają miejscy urzędnicy, decyzja o uruchomieniu do-
datkowej klasy to pokłosie ogromnego zainteresowania głównie 
tych rodziców, których dzieci uczęszczają do mieszczącego się 
przy ulicy Żeromskiego przedszkola. Na nowych uczniów już cze-
ka tyle co wyremontowana sala.

W ubiegłym miesiącu ucierpiały wiaty przystankowe w Bla-
chowni oraz w Łojkach. 26 maja lokalni wandale zdewastowali 
dwie ławki w sąsiedztwie zalewu.

Zniszczenia odkryli pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bla-
chowni, którzy w tym czasie odnawiali elementy małej architek-
tury na terenie gminy. Dwie ławki po południowej stronie zalewu  
zostały uszkodzone ostrym narzędziem. Tak, że konieczna będzie 
wymiana całych elementów drewnianych. O całej sprawie została 
poinformowana policja.

- Od kilku lat staramy się, by gmina była coraz piękniejsza. Szcze-
gólnie jeśli chodzi o otoczenie zalewu, który jest naszą wizytów-
ką. Niestety, wandale działają nie tylko na szkodę finansów gminy, 
ale także wszystkich tych, którzy chcą korzystać z uroków Bla-
chowni - ubolewa burmistrz Sylwia Szymańska.

Gmina pozyskała właśnie 2 mln zł na pierwszy etap budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Cisiu. Pieniądze pochodzić będą z unijne-
go Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki są pewne i powinny szybko wpłynąć na konto samorządu. 
Przygotowany wniosek znalazł się bowiem na czele listy projek-
tów rekomendowanych do dofinansowania przez urząd marszał-
kowski.

- Mamy gotową dokumentację projektową, więc inwestycję bę-
dzie można rozpocząć tuż po otrzymaniu środków i wyłonieniu 
wykonawcy. Kwota ta pozwoli na wybudowanie kilkudziesięciu 
przyłączy począwszy od ulicy Cisiańskiej wraz z przejściem pod 
rzeką Stradomką i wykonaniem przepompowni – mówi burmistrz 
Sylwia Szymańska.

Budowa sieci sanitarnej to główny priorytet włodarz Blachowni 
na najbliższe lata. Obecnie bowiem podłączonych do kanalizacji 
jest tylko około 30 proc. gminy. Jak podkreślała Szymańska w jed-
nym z niedawnych wywiadów na naszych łamach, w poprzedniej 
perspektywie unijnej Blachownia była wykluczana z możliwości 
pozyskiwania środków na ten cel ze względu na wartość RLM-ów. 
Chodzi o liczbę określającą wielokrotność ładunku zanieczysz-
czeń zawartych w ściekach w stosunku do ładunku zanieczysz-
czeń w ściekach z gospodarstw domowych.

- Jesteśmy aglomeracją powyżej dziesięciu tysięcy jednostek RL-
M-ów i nie mogliśmy tym samym skorzystać z pieniędzy z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Mogliśmy z kolei skorzystać ze 
środków krajowych, czyli z puli Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale gdy w 2015 roku Minister-
stwo Środowiska ogłaszało konkurs, nie mieliśmy dokumenta-
cji. Już na starcie przez to byliśmy całkowicie dyskwalifikowani 
z możliwości ubiegania się o te fundusze, gdyż gmina Blachownia 
nie była obecna w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. 
Przez cztery lata mojej pierwszej kadencji nadrobiliśmy te zale-
głości. Na chwilę obecną mamy dokumentację projektową, po-
zwolenia na budowę, czekamy na możliwość pozyskania środków 
– tłumaczyła Sylwia Szymańska.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Adrian Biel

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W BLACHOWNI8

- Obecnie burmistrz Blachowni we współpracy z dyrektorami 
szkół podstawowych przygotowuje wniosek do kolejnego kon-
kursu Zdalna Szkoła+, aby wesprzeć w zdalnej edukacji uczniów 
z wielodzietnych rodzin. Na ten cel nasza gmina będzie mogła 
pozyskać do 55 tys. zł - informują urzędnicy.

OD CZWARTKU BĘDZIE MOŻNA 
WYPOŻYCZAĆ ROWERY WODNE 
I KAJAKI

Lada chwila Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni udostępni 
miłośnikom rekreacji na wodzie sprzęt pływający. 

Godzina wypożyczenia roweru wodnego lub dwuosobowego 
kajaka to koszt 20 zł. W przypadku chęci skorzystania z rowe-
ru wodnego przewidzianego dla większej liczby osób (do pięciu 
użytkowników) koszt rośnie o 5 zł. 

W momencie gdy nie zdążymy zwrócić sprzętu na czas, koniecz-
na będzie dopłata. Została ona uzależniona od czasu opóźnienia. 
Odpowiednio za piętnaście, trzydzieści i czterdzieści pięć minut 
poślizgu, trzeba będzie uiścić 10, 15 lub 20 zł. Drożej o 5 zł kształ-
tuje się opłata za przedłużenie wynajmu większego roweru.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

wpadł policyjny pies. Były ukryte w zakopanej pod ziemią beczce.

W sumie zabezpieczono prawie kilogram substancji odurzają-
cych. Sąd zadecydował, że najbliższe dwa miesiące mężczyzna 
spędzi w areszcie. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wol-
ności. Jak przekonuje biuro prasowe częstochowskiej komendy, 
policjanci dotarli też do kolejnych osób, które na terenie powiatu 
częstochowskiego dystrybuowały pozyskane od 32-latka środki 
odurzające.

- Kryminalni zatrzymali mężczyzn, którzy wymieniali się towa-
rem w jednym z mieszkań w Częstochowie. W wyniku przeszu-
kania znaleziono ponad dwieście działek dilerskich marihuany, 
haszyszu, fencyklidyny oraz wagę elektroniczną. Sprawa jest na-
dal rozwojowa i nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - informuje 
oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Władze chcą w najbliższych latach wykonać inwestycje w Ostro-
wach, Łojkach i Cisiu. Do wybudowania jest łącznie około siedem-
dziesięciu kilometrów sieci.

- To są ogromne nakłady i sam budżet gminy nigdy tego nie 
udźwignie. Cieszę się więc, że udaje nam się pozyskiwać fundusze 
zewnętrzne na te cele – mówi burmistrz Blachowni.



WÓJT TAJBER: SAMORZĄDY POWINNY 
OTRZYMAĆ REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU 
UTRACONYCH DOCHODÓW

ZALEDWIE TRZECH UCZNIÓW 
WRÓCIŁO DO SZKOŁY. RESZTA 
WOLI LEKCJE ONLINE

URZĄD PRZYWRACA BEZPOŚREDNIĄ 
OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

SFINALIZOWANO CZĘŚĆ KLUCZOWEJ 
GMINNEJ INWESTYCJI

9W KAMIENICY POLSKIEJ

Rozmowa z Adamem Tajberem, włodarzem Kamienicy Polskiej.

Proszę opowiedzieć o działaniach prewencyjnych podejmowa-
nych przez urząd gminy w związku z zaistniałym problemem 
epidemicznym. Ile pieniędzy przeznaczyliście na te działania 
z budżetu gminy i gdzie ewentualna pomoc została skierowana?

W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców, od połowy marca został zamknięty urząd 
gminy dla bezpośredniej obsługi interesantów. Wszystkie spra-
wy można było załatwić telefonicznie, mailowo lub skorzystać 
ze skrzynki zainstalowanej na budynku urzędu gminy. Zostały 
zamknięte placówki oświatowe i instytucje kultury, hala sporto-
wa i świetlice środowiskowe. Zaplanowane wcześniej spotkania, 
zawody i inne wydarzenia zostały odwołane. Zaapelowałem do 
mieszkańców gminy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. Moim obowiązkiem, jako wójta, jest zapew-
nienie wszystkim bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania 
gminy. Zostały zakupione środki dezynfekcyjne, środki ochrony 
osobistej. Część została skierowana do jednostek OSP, będących 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Mieszkańcy zo-
stali zaopatrzeni w maseczki ochronne. W ich uszycie włączyła 
się spora grupa i zostało przygotowanych ponad pięć tysięcy ma-
seczek wielokrotnego użytku. Chciałby serdecznie podziękować 
tym osobom, które włączyły się w tę akcję pomocy dla drugiego 
człowieka. Została przeprowadzona również dezynfekcja miejsc 
publicznych, w tym przystanków autobusowych. W chwili obec-
nej trudno szacować wydatki związane z akcją przeciwdziałania 
koronawirusowi, z uwagi na to, iż nie została ona jeszcze zakoń-
czona.                 

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

Urząd na bieżąco rozwiązuje problemy związane z polityką 
społeczną, zdrowotną i wydawane są decyzje dotyczące finan-
sów gminy. Zachowany jest kontakt telefoniczny i elektroniczny 
z urzędem. Utrzymywany jest również kontakt z radnymi.

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

Przebiega planowo. Kontynuowana jest inwestycja związana 
z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowoścach Wanaty, 

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
Zawisna i Kolonia Klepaczka, a także wymiana wodociągu w Osi-
nach, Kamienicy Polskiej oraz przebudowa stacji uzdatniania 
wody w Rudniku Wielkim wraz z budową zbiornika retencyjnego. 
Zakończenie całej inwestycji planowane jest w przyszłym roku. 
W bieżącym roku zakończona została budowa zbiornika retencyj-
nego w Rudniku Wielkim.

Czy gmina ze swojej strony przygotowuje rozwiązania dla lokal-
nych firm, by te utrzymały miejsca pracy? Czy są takie oczeki-
wania? Ile podmiotów zawiesiło lub wyrejestrowało działalność 
gospodarczą?

Do urzędu gminy wpływają wnioski w sprawie umorzenia podat-
ków, a także o zmiany terminów płatności. Wiele firm musiało 
czasowo ograniczyć swoją działalność. Każdy wniosek rozpa-
trywany jest indywidualnie. Na podstawie uchwały rady gminy 
zamierzamy do końca września przedłużyć termin płatności rat 
podatków tym przedsiębiorcom, których płynność uległa pogor-
szeniu w związku z COVID-19.

Jak obecna sytuacja odbija się na finansach samorządu?

Nie sposób zaprzeczyć, iż kryzys związany z koronawirusem do-
tyka również samorządy. Zmniejszyły się dochody, co może mieć 
wpływ na przyszłe inwestycje. Zmniejszony jest udział gminy 
w podatku PIT i CIT. Samorządy powinny otrzymać rekompensa-
tę z tytułu utraconych dochodów.

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

Myślę, że w chwili obecnej jest za wcześnie, aby prognozować czy 
kryzys będzie miał wpływ na rozwój gminy, ale nie można tego 
wykluczyć.

Jak pana zdaniem powinna wyglądać pomoc rządu dla samorzą-
dów w świetle tego kryzysu? Czy jest potrzebna i w jakiej formie 
ta pomoc byłaby najwłaściwsza?

Działania rządu podejmowane w kierunku łagodzenia rygorów fi-
skalnych i uelastycznienie niektórych wydatków to krok we wła-
ściwym kierunku. Zobaczymy, jaki będzie ich ostateczny kształt. 
Dla samorządów potrzebna jest rekompensata utraconych do-
chodów, by gminy mogły planować nowe inwestycje.

Dziękuję za rozmowę.

Od 25 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Kamienicy Polskiej odbywają się zajęcia rewalidacyjne. Na ko-
rzystanie z nich zdecydowali się rodzice jedynie trójki uczniów.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i stopniowym 
uruchamianiem pracy szkół, dyrekcja placówki poinformowała 
zainteresowanych o możliwości prowadzenia zajęć. 

- Chodzi o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 
I-III, rewalidacyjnych oraz możliwość skorzystania na terenie 
szkoły z konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas VIII - infor-
muje Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Rodzice klas I-III nie zgłosili chęci udziału swoich podopiecznych 
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. 
W ich przypadku nauka w dalszym ciągu odbywać się będzie 
z wykorzystaniem zdalnego nauczania.

Adrian Biel

Od 25 maja gminni urzędnicy mogą już bez przeszkód obsługi-
wać mieszkańców. Pracownicy urzędu proszą jednak, by odwie-
dzające go osoby zachowywały odpowiednie zasady sanitarne.

Każdy potrzebujący załatwić jakąkolwiek sprawę, wchodząc 
do budynku urzędu gminy, zobowiązany jest do zasłaniania ust 
i nosa, a także do dezynfekcji rąk. Pojemnik z antybakteryjnym 
płynem znajduje się na parterze budynku przy drzwiach wejścio-
wych.
                                                                               
Jak podkreślają urzędnicy, w danym pokoju, w tym samym czasie, 
może przebywać tylko jeden interesant. Nadal oczywiście można 
wysyłać korespondencję oraz składać wszelkie wnioski z wyko-
rzystaniem platformy ePUAP, drogą mailową czy z wykorzysta-
niem tradycyjnej poczty.

- Sprawy można zgłaszać również telefonicznie lub po prostu 
dokumenty wrzucić do znajdującej się przy wejściu do urzędu 
skrzynki - zachęcają.

Adrian Biel

Właśnie zakończyła się realizacja zadania związanego z prze-
budową stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim. Powstał 
także nowy zbiornik retencyjny. 

Współfinansowana ze środków europejskich inwestycja prowa-
dzona była w ramach szerszego projektu, związanego z rozbudo-
wą kanalizacji sanitarnej w Wanatach, Zawisnej i Kolonii Klepaczce. 
Poza budową samego zbiornika wraz z niezbędną infrastrukturą, 
zakres prac objął modernizację studni ujęcia oraz przebudowę 
układu uzdatniania wody.    

- Ta inwestycja podyktowana było względami eksploatacyjnymi 
dla zapewnienia mieszkańcom ciągłych dostaw wody o najlepszej 
jakości - wyjaśnia wójt Adam Tajber.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska
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KONKURS DLA MIAST ZAANGAŻOWANYCH W ADAPTACJĘ 
PRZESTRZENI DO ZMIAN KLIMATU

DUŻE PIENIĄDZE NA RETENCJĘ DLA MIAST.
NABÓR RUSZY 29 CZERWCA

Samorządy miejskie do 100 tys. mieszkańców, i te powyżej tego 
progu, będą mogły skorzystać wkrótce z nowych możliwości 
pozyskania funduszy przeznaczonych na adaptację do zmian 
klimatu.

To element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”, 
a nowy konkurs koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochro-

Piotr Biernacki
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ruszyć już w czerwcu. 
Jego głównym celem jest upowszechnianie nowoczesnych, efek-
tywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących popra-
wie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność 
miast na skutki zmian klimatu.

 - Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przy-
gotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej 
infrastruktury. Nagradzane będą mogły być przedsięwzięcia po-
legające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w za-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pod koniec czerwca uruchomi możliwość aplikowania samorzą-
dom miejskim o unijne pieniądze na retencję. W budżecie pro-
gramu jest 60 mln zł.

O fundusze na budowę systemów gospodarowania deszczówką 
będą mogły występować gminy powyżej 100 tys. mieszkańców 
lub ich związki, ale również spółki komunalne, które wykonują 
w ramach swoich obowiązków zadania własne jednostek samo-
rządu terytorialnego.

- Konkurs skierowany jest do miast ujętych w projekcie, polega-
jącym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian 
klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, lub których 
gęstość zaludnienia jest wyższa niż tysiąc dwustu mieszkańców 
na kilometr kwadratowy, albo jeśli projekt dotyczący zagospoda-
rowania wód opadowych ujęty jest w kontrakcie terytorialnym 
dla danego województwa według stanu na koniec października 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay 2016 roku - precyzują przedstawiciele Funduszu.

Na co konkretnie będzie można przeznaczyć sięgające 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dofinansowanie? 
Przede wszystkim na projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub 
remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towa-
rzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, 
retencjonowania, wykorzystania i oczyszczania wód opadowych. 
Podobnie - na zbiorniki wód opadowych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, jak i przedsięwzięcia służące likwidacji zasklepienia 
lub uszczelnienia gruntu przez stosowanie wzmocnień przepusz-
czalnych dla wody.

– Zagospodarowanie deszczówki w miejscu opadu to kluczowy 
element przeciwdziałania skutkom suszy oraz obniżania ryzy-
ka powodziowego. Dofinansujemy do 85 proc. kosztów projek-
tów komunalnych, które zmniejszają ryzyko nagłych podtopień, 
a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgro-
madzonej wody opadowej – podkreślał na konferencji prasowej 
wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

kresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni 
miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja 
powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania 
wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach – informują 
przedstawiciele Funduszu.

Potencjalni beneficjenci będą mogli pozyskać do 50 proc. kosz-
tów inwestycji, jednak nie więcej niż 1 mln zł. Pilotażowy budżet 
konkursu, który ma być kontynuowany w kolejnych latach, wyno-
si 10 mln zł. Nabór wniosków ma się rozpocząć w czerwcu.

EKOLOGIA W POWIECIE10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach od 18 maja przyjmuje wnioski, które mają służyć 
istotnemu wsparciu potencjału jednostek strażackich, poprzez 
modernizację posiadanego przez nie wyposażenia. W tym przy-
padku pojazdów.

Nabór realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu fi-
nansowania służb ratowniczych. Do rozdysponowania jest 7,3 
mln zł, na które składają się pieniądze z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszu wo-
jewódzkiego. Sama dotacja może pokryć do 50 proc. kosztów 
przedsięwzięcia.

- Beneficjentami środków są podmioty, z wykluczeniem pań-
stwowych jednostek budżetowych, znajdujące się na liście za-
akceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumie-
nia resortów spraw wewnętrznych oraz środowiska w sprawie 
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska 
i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków do 
WFOŚiGW w Katowicach – informują urzędnicy.

Dokumenty aplikacyjne, zawierające oprócz wniosku również 
wszystkie niezbędne załączniki, będą przyjmowane aż do końca 
roku lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

- Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zalecamy nadanie 
wniosku pocztą lub przesyłką kurierską. O terminie wpływu de-
cyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu – zastrzegają pra-
cownicy instytucji.

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

PONAD 7 MILIONÓW NA POJAZDY DLA STRAŻAKÓW
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TO JUŻ KOLEJNY WZROST OPŁAT ZA ŚMIECI. 
JUSZCZYK APELUJE DO PARLAMENTARZYSTÓW

     POZYSKANE DOFINANSOWANIE 
POZWOLI KOMPLEKSOWO ZMO-
DERNIZOWAĆ KILKA BUDYNKÓW 
W GMINIE

Wójt Kłomnic zwrócił się do częstochowskich posłów z prośbą 
o dokonanie analizy i podjęcie skutecznych działań, które do-
prowadzą do zmiany istniejących przepisów dotyczących go-
spodarowania odpadami komunalnymi. - W taki sposób, aby 
nowy i lepszy system aż tak bardzo nie obciążał finansowo oby-
wateli - zaznacza Piotr Juszczyk.

- Po raz kolejny zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej 
uwagi na problem ciągłego wzrostu opłat za odbiór odpadów ko-
munalnych. Mają one znaczący wpływ na funkcjonowanie gospo-
darstw domowych, a ich kolejny wzrost spotyka się z niezado-
woleniem, niezrozumieniem i buntem miejscowej społeczności, 
która broni się przed nieuniknionymi zmianami - napisał do par-
lamentarzystów włodarz Kłomnic.

Jak podkreśla w swojej korespondencji Juszczyk, rosnące za od-
biór odpadów ceny, które dyktują firmy zajmujące się ich prze-
twarzaniem, pociągają za sobą podwyżki opłat pobieranych od 
mieszkańców. To konsekwencja obecnych przepisów, zgodnie 
z którymi gminy nie mogą dofinansowywać z własnych środków 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Adrian Biel, fot. Adrian Biel - Istotny czynnik wpływający na te wzrosty to opłaty za korzysta-
nie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie od-
padów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej. Jej wysokość usta-
lana jest w drodze rządowego rozporządzenia i waloryzowana 
poprzez obwieszczenia ministra środowiska - argumentuje wójt.

Chodzi o opłatę za składowanie każdej tony niesegregowanych 
odpadów zmieszanych na składowisku. Co roku ta kwota syste-
matycznie rośnie. O ile w 2013 roku jej wysokość wynosiła około 
115 zł, to w 2019 roku było to już 170 zł. W bieżącym, odnotowano 
lawinowy skok w porównaniu do ubiegłego roku. Teraz kształtuje 
się ona na poziomie sięgającym aż 270 zł.

Jak podkreśla Piotr Juszczyk, samorządy pozostawione są samym 
sobie i prócz obowiązkowego systemu gospodarki odpadami, jaki 
w myśl ustawy śmieciowej musiał zostać zorganizowany od lipca 
2013 roku, gminy muszą wywiązywać się z obowiązkowego osią-
gnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, które w roku 2020 
mają wynosić aż 50 proc.

- Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkuje bowiem olbrzy-
mimi karami nakładanymi na gminy, co w perspektywie czasu 
przełoży się na kolejny wzrost cen - ubolewa wójt.

Urząd Gminy w Kłomnicach pozyskał środki na zakup kompute-
rów dla uczniów szkół podstawowych.

Opiewający na kwotę 70 tys. zł grant pozwolił na zakup dwudzie-
stu czterech komputerów wraz z zestawami słuchawkowymi do 
nauki zdalnej. Wszystko to w ramach projektu, który stanowi od-
powiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadze-
niem na obszarze kraju stanu epidemii. 

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie za-
miast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami kompute-
rów. Sprzęt zostały już przekazany do szkół.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice

PONAD DWADZIEŚCIA KOMPUTERÓW DLA UCZNIÓW. DYREKTORZY SZKÓŁ 
JUŻ JE ROZDYSPONOWALI

Trzy obiekty użyteczności publicznej poddane zostaną grun-
townej termomodernizacji. Chodzi o środek zdrowia oraz bu-
dynek poczty i biblioteki w Kłomnicach, a także o przychodnię 
lekarską w Garnku. Całość inwestycji pochłonie prawie 1,38 mln 
zł. Miejscowi urzędnicy pozyskali na jej realizację blisko 970 tys. 
zł.

Jak argumentują władze gminy, konieczność wykonania tego pro-
jektu wynika z niedostatecznego stanu energetycznego wspo-
mnianych budynków.

- Zły stan budynku przekłada się na złe warunki bytowe miesz-
kańców, pacjentów, pracowników, a z kolei niska efektywność 
energetyczna budynków powoduje wysoką emisję do atmosfery 
dwutlenku węgla - mówi Piotr Juszczyk, wójt Kłomnic.

Prace obejmą ocieplenie ścian, stropodachu i stropu nad piwnicą, 
a także wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Za-
montowane zostaną zawory termostatyczne, system zarządzania 
energią oraz kocioł na pelet. Przebudowany zostanie cały system 
grzewczy. Projekt zakłada również instalację paneli fotowoltaicz-
nych. Łącznie na wszystkich trzech budynkach zostaną zamonto-
wane 122 urządzenia. 

- Termomodernizacja tych budynków pomoże nie tylko efek-
tywniej wykorzystywać energię cieplną i elektryczną, ale w dużej 
mierze pozwoli też obniżyć koszty ogrzewania - dodaje włodarz.

Lokalne władze nie ukrywają, iż oprócz obniżenia kosztów eks-
ploatacji, ważnym aspektem jest dla nich także zahamowanie de-
gradacji środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zachorowal-
ności mieszkańców na choroby układu krążenia, oddechowego 
i nowotwory.

Adrian Biel, fot. Fotolia
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MIEJSKA SPÓŁKA CHCE PRZEJĄĆ TERENY PO UPADŁEJ 
FABRYCE. POZWOLI TO ŚCIĄGNĄĆ INWESTORÓW

OSIEM FIRM ZŁOŻYŁO OFERTY
NA PRZEBUDOWĘ ULICY WĄSKIEJ

PRZEDSZKOLA CZYNNE OD 11 MAJA. DZIAŁAJĄ W REŻIMIE SANITARNYM

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu złożyło do 
Sądu Rejonowego w Myszkowie oraz komornika dysponującego 
majątkiem po Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych ofer-
tę nabycia tejże nieruchomości. Miasto ma względem niej dłu-
gofalowe plany inwestycyjne.

Tereny po upadłej fabryce straszą, niszczeją, są niezabezpieczone 
i stwarzają niejednokrotnie niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 
W szczególności w kontekście pojawiających się tam co jakiś czas 
pożarów. Władze gminy oraz miejskiego przedsiębiorstwa posta-
nowiły wziąć sprawę w swoje ręce i rozwiązać narastające z tego 
tytułu problemy. Tym bardziej, że nieruchomość stanowi dużą 
wartość pod kątem inwestycyjnym.

Działania związane z przejęciem majątku KZPP na rzecz miesz-
kańców przez ostatnie lata były mocno utrudnione. Było to zwią-
zane oczywiście z trudną sytuacją finansową koniecpolskiego 
samorządu. Obecnie po kłopotach nie ma już śladu, a stabilny bu-
dżet pozwala władzom podejmować decyzje, które jeszcze moc-
niej przyczynią się do rozwoju gminy. Jedną z nich ma być właśnie 
gospodarcza rewitalizacja terenów po zakładach, przeprowadzo-
na przez lokalne MPK.

Jak zaznacza Tomasz Góra, prezes miejskiej spółki, firma posia-
da wstępną koncepcję zagospodarowania tego terenu, podziału 
i przygotowania pod działalność gospodarczą. Chce również sko-
rzystać z funduszy i programów, które w istotny sposób wspo-

Piotr Biernacki, fot. Wikipedia

magają tworzenie przestrzeni sprzyjających rozwojowi przedsię-
biorstw.

- O planach zagospodarowania można było myśleć już wcześniej 
i przystąpić do licytacji, jednak posiadane zadłużenie gminy, jak 
i MPK, nie pozwalało na korzystanie z specjalnych środków fi-
nansowych na tereny inwestycyjne. W chwili obecnej sytuacja 
finansowa gminy i spółki jest stabilna i są możliwości pozyskiwa-
nia środków na rozwój przedsiębiorczości – podkreśla Góra.

Na pilne i przede wszystkim pomyślne dla samorządu rozpa-
trzenie sprawy liczy również burmistrz Ryszard Suliga. Włodarz 
twierdzi, że gmina wielokrotnie reagowała i zwracała się do dys-
ponujących majątkiem organów sądowych, jednakże jak na razie 
nie było konkretnego odzewu w postaci właściwego zabezpiecze-
nia terenów, które znajdują się przecież w bliskiej odległości od 
zabudowań mieszkalnych.

- W celu ratowania sytuacji, MPK w Koniecpolu, którego gmina 
jest jedynym właścicielem, wystąpiło do sądu w Myszkowie z pro-
pozycją pilnego nabycia tego terenu w celu jego zagospodarowa-
nia pod względem przemysłowym, a przede wszystkim zabezpie-
czenia pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Wysłaliśmy 
pismo również do wojewody śląskiego o wnikliwe rozpatrzenie 
naszego wniosku związanego z przejęciem tego terenu – podkre-
śla burmistrz. -  Jeżeli sami będziemy gospodarzami, to będziemy 
mogli udostępnić ten teren pod przemysł, który będzie nieuciąż-
liwy dla mieszkańców i zgodny z planem zagospodarowania prze-
strzennego. Tym bardziej, że część terenu objęta jest strefą eko-
nomiczną, co może być ułatwieniem w pozyskaniu inwestorów 
i zachętą do prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje.

Urzędnicy zebrali propozycje cenowe od przedsiębiorców za-
interesowanych realizacją kolejnego samorządowego projektu. 
Tym razem chodzi o ulicę Wąską w Koniecpolu.

Na to zadanie gmina pozyskała w ostatnim czasie ponad 750 tys. 
zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pisaliśmy 
o tym szerzej przed miesiącem. To sporo, tym bardziej, że całe 
przedsięwzięcie wyceniono na prawie 1 mln zł. Z lokalnego bu-
dżetu trzeba będzie więc dołożyć niewiele, około 25 proc. kosz-
tów inwestycji. A tę podzielono z kolei na dwa zadania.

Pierwsze obejmuje stricte budowę 650 metrów nawierzchni dro-
gi 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 całość zwieńczy nowe jej oznakowanie. Na tę część przeznaczo-
no 886 tys. zł. Kilka z ofert jest znacząco niższych od pierwotnego 
kosztorysu, więc jest szansa, że gmina sporo zaoszczędzi.

Drugie natomiast to budowa w ciągu drogi oświetlenia ulicznego. 
W tym przypadku, koszt oszacowano na 125 tys. zł.

Gmina Koniecpol, jako jedna z pierwszych w regionie często-
chowskim, zdecydowała się na otwarcie przedszkoli.

Placówki zapewniają jedynie usługi opiekuńczo-wychowawcze, 
a cała procedura odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym, okre-
ślonym między innymi przez wytyczne Głównego Inspektora Sa-
nitarnego.

Według tych wskazań w sali może przebywać maksymalnie dwa-
naścioro dzieci, a tylko w uzasadnionych przypadkach czter-
naścioro. Przestrzeń dla dziecka do wypoczynku i zabawy to 4 
m2. Ponadto podopieczny musi być zdrowy, nie może przynosić 

Piotr Biernacki

POZYSKALI MINISTERIALNY GRANT 
NA SPRZĘT KOMPUTEROWY

Gmina Koniecpol, podobnie jak pozostałe samorządy z powiatu 
częstochowskiego, zadbała o to, aby skorzystać z ministerialne-
go programu zapewniającego możliwość zakupu sprzętu kom-
puterowego dla uczniów i nauczycieli.

Konieczność nauki i zdalnego nauczania w czasie epidemii uru-
chomiła pokłady prawie 190 mln zł w resorcie cyfryzacji, które 
w trybie natychmiastowym przeznaczono na zminimalizowanie 
skutków cyfrowego wykluczenia. O granty sięgające od 40 do nie-
mal 100 tys. zł mogły się ubiegać wszystkie samorządy w kraju.

O wielkości dotacji decydowała wielkość gminy. Koniecpol mógł 
wystarać się o 60 tys. zł i tyleż zostało przyznane. Kwota ta po-
zwoliła na zakup dwudziestu laptopów wraz z zestawami słu-
chawkowymi. W połowie maja aparatura trafiła do szesnastu naj-
bardziej potrzebujących uczniów i czterech pedagogów.

- Po osiem zestawów otrzymały Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Koniecpolu. Dwa zestawy przekazaliśmy do 
Szkoły Podstawowej w Rudnikach i Szkoły Podstawowej w Łysi-
nach, gdzie po jednym laptopie otrzymali nauczyciele, a pozosta-
łe trafiły do uczniów – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Piotr Biernacki
swoich zabawek, a personel, podobnie jak i rodzice przebywający 
w częściach wspólnych zobligowani są do zachowania zasad dy-
stansu społecznego.

- Zdecydowaliśmy się na ten krok tak szybko, ponieważ było 
duże zainteresowanie rodziców, by posłać ponownie pociechy 
do przedszkoli. Ponadto dobra sytuacja epidemiologiczna na na-
szym terenie, czyli brak przypadków zakażenia w naszej gminie 
i najbliższej okolicy piętnastu kilometrów, przemawiał za tym, że 
powrót dzieciaków będzie bezpieczny – mówi Gwidon Jelonek 
z koniecpolskiego urzędu miasta.

Każdy z dyrektorów miejskich przedszkoli został zobligowany do 
opracowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie 

podległej jednostki. Ponadto zaopatrzone one zostały w niezbęd-
ne środki higieniczne, indywidualne środki ochrony osobistej, 
jak jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice czy fartuchy 
ochronne.

- Dzieci początkowo przyszło mniej niż mieliśmy samych dekla-
racji, ale liczymy iż z czasem, jak sytuacja będzie się stabilizować, 
ta pewność wśród rodziców powróci. Tym bardziej, że dokłada-
my wszelkich starań, by było w placówkach naprawdę bezpiecz-
nie – zapewnia dyrektor biura urzędu. - Każde z dzieci ma przed 
wejściem mierzoną temperaturę. Ponadto dbamy o to, by dezyn-
fekowały ręce, a o dekontaminację urządzeń na placach zabaw 
zadbają przeszkoleni w tym celu druhowie z OSP Koniecpol II – 
dodaje Jelonek.
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Gmina ponownie uruchomiła wszystkie prowadzone przez sie-
bie przedszkola i szkoły. Tłumów póki co nie ma.

Na 366 dzieci zapisanych do przedszkoli, do placówek wróciło 
tylko dwanaścioro dzieci. To niewiele ponad 3 proc. ogółu. Jak 
przekonują pedagodzy, zajęcia odbywają się z uwzględnieniem 
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa. Te z kolei opracowano 
w oparciu o wytyczne resortów zdrowia oraz edukacji, jak i rów-
nież po weryfikacji przeprowadzonej przez częstochowski sane-
pid.

Od 25 maja na tradycyjne zajęcia mogli również powrócić ucznio-
wie klas I–III. Jak na razie, rodzice z terenu gminy nie zdecydowali 
się na to rozwiązanie. Żadne dziecko nie pojawiło się w szkole. 
Z informacji przekazanych przez urząd gminy wynika, że wszyscy 
uczniowie nadal korzystają z lekcji prowadzonych z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość.

Pod koniec kwietnia gmina przystąpiła do projektu, który po-
zwolił na otrzymanie sięgającego 60 tys. zł grantu na zakup 
sprzętu komputerowego. Niedawno trafił do szkół.

Wspominany projekt ma na celu wsparcie sieci szkół poprzez wy-
posażenie placówek w sprzęt komputerowy umożliwiający prze-
prowadzenie zdalnego nauczania. 

Z otrzymanych środków finansowych gmina zakupiła dwadzie-
ścia jeden laptopów, które zostały już przekazane do szkół, zgod-
nie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. 

- Wysokiej klasy sprzęt komputerowy służy uczniom do realiza-
cji podstawy programowej w warunkach domowych - informuje 
Olga Muc z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopi-
skach.

Lokalny przewoźnik na wniosek podróżnych wprowadza od 
1 czerwca korekty w rozkładzie jazdy autobusów.

W przypadku linii 101 dotychczasowy kurs o godz. 6.00 z Alek-
sandrii do Konopisk i dalej do Częstochowy zostaje przyśpieszo-
ny o pięć minut. Odjazd z Aleksandrii będzie realizowany o godz. 
5.55, a z Konopisk o godz. 6.10. Zmiana obowiązywać będzie we 
wszystkie dni tygodnia.

Modyfikacje dotyczyć będą również pozostałych linii. Z uwagi na 
zmianę czasu przejazdu autobusu zmienią się nieznaczenie go-
dziny odjazdów z poszczególnych przystanków. Autobus linii 102 
po obsłudze przystanku Jamki OSP pojedzie do przystanku Jam-
ki łącznik Rększowice, gdzie zostanie usytuowany początkowy 
i końcowy przystanek dla linii 102.

Ponadto autobus linii 103 będzie dodatkowo obsługiwał przysta-
nek Jamki łącznik Rększowice. Z koeli w przypadku linii 104, do-
tychczasowy kurs z godz. 6.00, który realizowany jest od ponie-
działku do soboty na trasie z Hutek do Wygody i z połączeniem do 
Częstochowy będzie odjeżdżał pięć minut wcześniej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numer 882 366 949.

Uczniowie mają zapewnione również konsultacje z nauczycie-
lami. Głównie z tych przedmiotów, które objęte są egzaminem 
ósmoklasisty. Grono pedagogiczne zachęca także rodziców, by ci 
z kolei kontaktowali się z właściwymi placówkami w celu omó-
wienia szczegółów powrotu przedszkolaków i uczniów klas I-III.

Adrian Biel, fot. Fotolia

Miejscowi radni postanowili wesprzeć Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni, natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ko-
nopiskach częstochowski szpital na Parkitce. W sumie udało się 
zgromadzić 4,7 tys. zł.

4,2 tys. zł to kwota jaką zebrano w gronie czternastu lokalnych 
samorządowców. Za te pieniądze zakupione zostaną niezbędne 
środki ochrony osobistej. Zarówno dla podopiecznych, jak i per-
sonelu blachowniańskiego DPS-u. 

- Wspólne i solidarne działanie pozwoli na ochronę zdrowia i ży-
cia osób najbardziej narażonych na działanie wirusa - informuje 
odpowiedzialna w gminie za komunikację i promocję Olga Muc.

Słowa wdzięczności za okazane wsparcie na ręce Edwarda Bał-
dygi, przewodniczącego rady gminy, przekazał Marcin Huras, dy-
rektor placówki. 

- W imieniu naszych podopiecznych i pracowników składam go-
rące podziękowania za okazanie serca i pochylenie się nad tymi, 
którzy najbardziej tego potrzebują. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
za życzliwość i poszanowanie drugiego człowieka. Za otrzymaną 
pomoc szczególnie dziękujemy - napisał w odpowiedzi na gest 
samorządowców.

Obojętne na trudną sytuację nie pozostało też Koła Gospodyń 
Wiejskich w Konopiskach. Panie z kolei przekazały pięćset zło-
tych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czę-
stochowie.

Adrian Biel, fot. Freepik

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach organizu-
je warsztaty z tańca hip-hop oraz breakdance. Wystarczą chęci, 
sprzęt komputerowy i dostęp do internetu.

Online’owe zajęcia taneczne prowadzi instruktor Marcin Raj-
kowski. Dla wszystkich uczestników są one bezpłatne. Każdy 

z chętnych, by zyskać dostęp do platformy za pomocą której re-
alizowane będą wspomniane spotkania, musi uprzednio skontak-
tować się z instruktorem dzwoniąc na numer 505 794 881.

Zajęcia z breakdance odbywać się będą w poniedziałki pomiędzy 
godz. 16-17. Z kolei w przypadku tych hip-hop’owych we wtorki 
i czwartki. W godz. 15.45-16.45 zajęcia będzie miała grupa młod-
sza, natomiast w godz. 17-18 starsza.
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POMIMO EPIDEMII ANIMATORZY LOKALNEJ 
KULTURY NIE SIEDZĄ BEZCZYNNIE

WYMIENILI WODOCIĄG NA JEDNEJ 
Z ULIC W WANCERZOWIE. RURY 
ŻELIWNE ZASTĄPIŁ POLIETYLEN

JUŻ PO PRZEGLĄDZIE PLACÓW ZABAW. KUPIONO NOWE 
URZĄDZENIA, A STARE NAPRAWIONO
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie w trud-
nym czasie stawiają na konkursy, warsztaty i transmisje onli-
ne. W międzyczasie odnowili także salę konferencyjną w swojej 
placówce.

Podobnie jak i inne instytucje kultury w gminach z terenu powiatu 
częstochowskiego, także miejscowy GOK musiał zamknąć swoje 
podwoje dla uczestników organizowanych przez siebie wydarzeń. 

- Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, w której musieliśmy 
się nauczyć wielu nowych zasad i zachowań. Ten trudny czas po-
kazał także to, że wielu ludzi wykazało się wspaniałą postawą - 
przekonuje dyrektor Krzysztof Drynda.

Zarządzany przez niego zespół, na czas ograniczonego dla miesz-
kańców dostępu, podjął się nowych form aktywności. Dotychcza-
sowa działalność artystyczna, która w głównej mierze ognisko-
wała się na prowadzeniu szeregu zajęć, zmieniła formę na zajęcia 
ilustrowane, publikowane na profilu facebook’owym czy też kon-
kursy, które mają za zadanie aktywizować osoby w różnym wieku.

- W planach jest także prowadzenie zajęć tematycznych oraz 
warsztatów w formie online. Chodzi o pokazy, filmiki czy trans-
misje na żywo. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do ta-

W związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Rudni-
ki-Wancerzów, gmina zrealizowała wymianę biegnącej wzdłuż 
ulicy Sadowej sieci wodociągowej.

Zmodernizowany odcinek liczy około 1,4 kilometra. Wymiana była 
niezbędna, bowiem stary wodociąg z rur żeliwnych był już mocno 
zniszczony i awaryjny. Nowy odcinek wykonany został z ich po-
lietylenowych odpowiedników. 

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu z budże-
tu gminy. Zakres przeprowadzonych prac objął między innymi 
przygotowanie projektu organizacji ruchu, wykonanie wykopów 
i podsypki rurociągu, oznakowanie trasy wodociągu, dostawy 
kruszywa i zagęszczenie gruntu.

Same roboty montażowe zakładały z kolei ułożenie rurociągu, 
montaż armatury, przełożenie istniejących przyłączy oraz insta-
lację nowych hydrantów przeciwpożarowych. Woda, która płynie 
wspomnianym wodociągiem dociera do mieszkańców Latosówki 
i Wancerzowa.

kich zajęć, gdyż pomieszczenia muszą zostać dostosowane do tej 
medialnej formy działalności - podkreśla dyrektor.

Jako pierwsza ruszyła pracownia muzyczna, w której pod okiem 
kierownictwa placówki rozpoczęły się nagrania podkładów mu-
zycznych do ludowych utworów o Mstowie. Wykonują je panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich „Mstowianki” i jak obiecują pomysło-
dawcy, ma to być produkcja inna niż wszystkie. Głównie dlatego, 
iż tworzone aranżacje wzmocnione zostaną nowoczesną elektro-
niką.

- W nagraniu wykorzystamy kultowe automaty perkusyjne oraz 
syntezatory analogowe wiodących firm - obiecuje Drynda.

Zamknięcie siedziby dało też możliwość odświeżenia jej wnętrza 
poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich. Przede 
wszystkim pozwoliło odnowić salę konferencyjną, która znajduje 
się na parterze siedziby mstowskiego GOK-u.

- Zakupiliśmy również odpowiednie wyposażenie do sali widowi-
skowej oraz sali prób zespołu KGW. Sala widowiskowa i korytarz 
wzbogaciły się o dwa ładne stoliki oraz stylowe krzesła łączone, 
potrzebne do realizacji imprez i koncertów. Kupiliśmy też dzie-
sięć nowych krzeseł, dzięki którym „Mstowianki” będą mogły 
spotykać się w komfortowych warunkach - wymienia Krzysztof 
Drynda.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Jak co roku, w okresie poprzedzającym sezon wakacyjny, miej-
scowy urząd zleca wykonanie przeglądu placów zabaw znajdu-
jących się na terenie gminy. Wymieniono uszkodzone elementy, 
a także zakupiono nowe urządzenia zabawowe.

Tym razem, ze względu na związany z trwającą epidemią zakaz 
korzystania ze wspomnianych obiektów, szereg prac napraw-
czych udało się wykonać wcześniej niż w analogicznym okresie 
rok temu. Poza samymi placami zabaw w poszczególnych miej-
scowościach, modernizacji doczekały się tereny rekreacyjne przy 
urzędzie gminy, okolice Skały Miłości oraz otoczenie zbiornika 
Tasarki. 

Szereg elementów wymieniono. Te, które nie nadawały się do 
dalszego użytku zostały zlikwidowane. Szczególną uwagę zwró-
cono na prawidłowe rozmieszczenie urządzeń i ich bezpiecz-
ne zakotwiczenie. Zakupiono również kilka nowych sprzętów. 
W przypadku Mstowa chodzi między innymi o potrójną huśtaw-
kę z bocianim gniazdem i piaskownicę na placu przy urzędzie, 
podwójną huśtawkę koło ośrodka zdrowia oraz nad zalewem. 

Nowa huśtawka pojawiła się także na placu zabaw w Zawadzie. 
Ten w Brzyszowie zyskał wieżę z drabinką, Jaźwiny piaskownicę, 
a dzieci ze Srocka i Łuszczyn będą mogły cieszyć się z nowego 
trapu z poręczami.

- Normalną sprawą jest, że w wyniku eksploatacji place zabaw 
niszczeją i corocznie trzeba powtarzać akcję ich naprawy - tłu-
maczy konieczność podjętych działań wójt Tomasz Gęsiarz. - 
Nowe urządzenia są już wykonane z nowoczesnych materiałów. 
Są też bardziej bezpieczne i trwałe, gdyż metal lub inne stosowa-
ne obecnie tworzywa zapewniają nieporównywalnie większą ja-
kość niż stare elementy drewniane sprzed kilkunastu lat. Wszyst-
kie wymienione zabiegi i prace realizujemy po to, by dzieci mogły 
bezpiecznie bawić się na terenach rekreacyjnych i placach zabaw, 
szczególnie w okresie wakacyjnym. Oczywiście, jak tylko zostaną 
zniesione obecne zakazy - zastrzega.

Urzędnicy zwracają również uwagę na zatrważającą skalę de-
wastacji gminnego mienia przez lokalnych wandali i apelują, by 
reagować w takich sytuacjach i zgłaszać podobne zdarzenia funk-
cjonariuszom policji.



PRACE PRZY WIERZBOWEJ I CERAMICZNEJ ZAKOŃCZONE. 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE REMONT ULICY JODŁOWEJ

PRZYGOTOWALI ATRAKCYJNE TERENY, BY ZAOFEROWAĆ 
JE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

ODWIEDZAJCIE I WYPOŻYCZAJCIE. 
GMINNA BIBLIOTEKA PONOWNIE 
OTWARTA DLA CZYTELNIKÓW
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Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Dobiegły końca modernizacje liczącego około kilometra odcinka 
ulicy Wierzbowej w Bargłach i ponad półkilometrowego traktu 
ulicy Ceramicznej w Korwinowie. Wkrótce rozpocznie się pro-
cedura związana z przebudową ulicy Jodłowej w Brzezinach Ko-
lonii. Wciąż też trwają prace przy drogach powiatowych.

W ramach przeprowadzonych w Bargłach i Korwinowie robót 
budowlanych wykonano między innymi korygujące frezowanie 
istniejących nawierzchni, ułożenie nowych, a także przebudowę 
poboczy i czyszczenie rowów. Na realizację tych zadań gmina 
otrzymała pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Na zastrzyk gotówki miejscowy samorząd może liczyć również 
w przypadku przebudowy drogi biegnącej wzdłuż ulicy Jodłowej 
w miejscowości Brzeziny Kolonia. Wartość tego zadania szacuje 
się na blisko 250 tys. zł. W ramach tego zadania drogowcy zajmą 
się remontem czterystumetrowego odcinka. 

Gmina realizuje także dużą inwestycję infrastrukturalną wspólnie 
z powiatem częstochowskim. Chodzi o przebudowę ciągu dróg 
na odcinku od Huty Starej A do Poczesnej oraz tą pomiędzy Ma-

Ci, którzy marzyli o zamieszkaniu w malowniczym zakątku 
Jury mieli niepowtarzalną okazję, by zrealizować swoje plany. 
Przynajmniej w zakresie zakupu atrakcyjnej działki budowlanej. 
Mstowski urząd zorganizował przetarg na sprzedaż trzydziestu 
dwóch takich nieruchomości w miejscowości Zawada. To finalny 
akt przygotowywanego od kilku lat przez władze gminy projek-
tu „Malinowego Osiedla”.

Wszystko zaczęło się od zatwierdzenia przed pięcioma laty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
wszystkich miejscowości w gminie, co pozwoliło uporządkować 
dokumentacje planistyczne, a także wydzielić nowe tereny prze-
znaczone pod zabudowę mieszkaniową. W 2018 roku wybudowa-
no tam wodociąg i przeprowadzono geodezyjny podział nieru-
chomości.

– Działki są położone w atrakcyjnej lokalizacji, z widokiem na me-
andrującą w oddali Wartę, około czterech kilometrów od centrum 
Mstowa. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią malowni-
cze tereny rolne i leśne, między innymi Góra Wał, Chrapoń, Źró-
dła Stoki. Od północnej strony przylegają do wyasfaltowanej ulicy 

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Po konsultacji z lokalnymi władzami oraz częstochowskim sa-
nepidem, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej 
zdecydowała o uruchomieniu placówki i jej filii. Od 11 maja zno-
wu można swobodnie korzystać z książkowych zbiorów.

Wszystko oczywiście odbywa się tak, by w dobie trwającej epi-
demii zarówno pracownikom, jak i czytelnikom zapewnić maksi-
mum bezpieczeństwa. 

- Czytelnicy proszeni są o wchodzenie do pomieszczenia biblio-
teki pojedynczo oraz w maseczce.
Z kolei zwracane egzemplarze, zgodnie z rekomendacjami Biblio-
teki Narodowej, każdorazowo poddajemy czasowemu zabezpie-
czeniu poprzez wyłączenie ich z użytkowania - wyjaśnia dyrektor 
Iwona Skorupa. 

Woluminy podawane są wyłącznie przez bibliotekarzy. Do odwo-
łania zawieszono też możliwość korzystania z czytelni oraz sta-
nowiska komputerowego.

Uczennica trzeciej klasy szkoły podstawowej w Brzyszowie za-
jęła trzecie miejsce w w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-
-Przyrodniczym „Mój las”.

Mowa o Karolinie Sukiennik, która za swoje zaangażowanie i pra-
cę „Owoce lasu...” przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki 
Małgorzaty Supernak już w lutym tego roku została nagrodzona 
pierwszym miejscem na etapie regionalnym konkursu zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa 
i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.

- Niestety, w obliczu pandemii uroczystość wręczenia nagród nie 
odbędzie się, jak co roku, na gali w Warszawie, lecz przez kurie-
ra. Cieszymy się bardzo z tego sukcesu i gratulujemy - zaznacza 
Małgorzata Supernak.

zurami i Młynkiem. Realizowane od ubiegłego roku prace obej-
mują położenie nowej nawierzchni na łącznej długości 4,3 kilo-
metra i 1,8 kilometra chodnika. 

- Zakres tych prac obejmuje też przebudowę skrzyżowań, bu-
dowę zatok autobusowych i peronów przystankowych, a także 
oznakowanie oraz wyznaczenie przejść dla pieszych. Warta 7,6 
mln zł inwestycja w połowie sfinansowana zostanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Drugą połowę po równo pokryje nasza 
gmina i starostwo powiatowe - mówi wójt Krzysztof Ujma. 

Okazuje się, że kompleksowej przebudowy doczeka się i droga 
powiatowa w ciągu ulicy Południowej oraz Łąkowej w Poczesnej. 
Ponad trzykilometrowy odcinek prowadzący od DK1 do ulicy 
Wierzbowej wykonany zostanie głównie za pieniądze unijne. To 
około 3,1 mln zł z ponad 4 mln zł całego dofinansowania. Reszta 
kwoty - blisko 1,2 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa.

- Zgodnie z podpisaną w połowie kwietnia umową o dofinanso-
wanie, wartość całego zadania, na które składa się dokumentacja 
projektowa i roboty budowlane, wynosi ponad 6,4 mln zł. Przebu-
dowa dotyczyć będzie jezdni wraz z wymianą podbudowy, budo-
wy chodnika dla pieszych i ronda w miejscu skrzyżowania z ulicą 
Chabrową - dodaje wójt Ujma.

Polnej na kierunku Mstów-Krasice, a od strony wschodniej do uli-
cy Głównej w Zawadzie – zachwalali ofertę mstowscy urzędnicy 
w prospekcie reklamowym.

Niewątpliwym jej atutem były również proponowane ceny zaku-
pu. Średni koszt 1 m2 wywoławczo oscylował bowiem w grani-
cach 35 zł netto. Działki mają powierzchnię od nieco ponad 800 
do 1,5 tys. m². Najtańszą wystawiono za 28 tys. zł, a tę najdroższą 
wyceniono na 52 tys. zł. Nabywcy do wylicytowanych kwot będą 
musieli dopłacić jeszcze 23 proc. VAT.

Przetarg odbył się 29 maja w budynku GOK-u. O jego wynikach, 
jak również o tym czy udało się wylicytować wszystkie wystawio-
ne na sprzedaż nieruchomości, poinformujemy w serwisie inter-
netowym wpowiecie.pl.

– Kompleksowe uchwalenia planów zagospodarowania prze-
strzennego dało mieszkańcom szerokie możliwości, aby się bu-
dować i mieszkać na naszym terenie. Zainteresowanie zakupem 
nieruchomości jest bardzo duże. Budownictwo mieszkaniowe, 
zapraszanie nowych mieszkańców na malowniczy, jurajski teren 
naszej gminy, jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju 
naszego samorządu – mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

OGÓLNOPOLSKI SUKCES
UCZENNICY Z BRZYSZOWA



NA ZWALCZANIE KORONAWIRUSA WYDALI JUŻ PONAD 120 TYSIĘCY ZŁOTYCH

GODZINY PRACY LOKALNYCH 
PRZYCHODNI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

NA HAJU WSIADŁ ZA KÓŁKO? 
RAJD ULICAMI CZĘSTOCHOWY 
DO HUTY STAREJ ZAKOŃCZYŁ 
W ZAROŚLACH
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Piotr Biernacki

Adrian Biel, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Adrian Biel, fot. Pixabay

Jak informuje Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej, 
wszystkie trzy placówki nie planują wprowadzać ograniczeń 
w zakresie dostępności do świadczonych usług. 

Zarówno w przypadku ośrodka w Poczesnej, jak i tego we Wrzo-
sowej oraz w Nieradzie ze świadczeń medycznych można korzy-
stać w godz. od 8 do 18. 

Co istotne jednak, każdą poradę medyczną musi poprzedzić te-
lefon do lekarza z wybranego ośrodka zdrowia. Dalszy proces le-
czenia będzie wynikał z indywidualnej decyzji lekarza.

Urzędnicy z Poczesnej podsumowali wydatki samorządowe na 
działania związane ze stanem epidemii. Na koniec kwietnia 
z budżetu gminy wydatkowano blisko 90 tys. zł, a kolejne ponad 
30 tys. zł na zakupy interwencyjne przeznaczył Gminny Zespół 
Opieki Zdrowotnej.

Pieniądze poszły w głównej mierze na podstawową odzież 
ochronną i środki biobójcze. Wyposażone w nie zostali nie tylko 
pracownicy podległych samorządowi jednostek, głównie miej-
scowych przychodni lekarskich, ale również strażacy, ratownicy 
pogotowia, policjanci oraz Monar. Sporą ich część ofiarowano 
także mieszkańcom.

– Do końca kwietnia zostało zakupionych 13,4 tys. maseczek 
ochronnych, 300 litrów płynów do dezynfekcji, prawie 11,5 tys. 
sztuk par rękawiczek ochronnych czy 700 fartuchów włókienni-
czych – wylicza Aneta Nawrot z biura prasowego urzędu gminy. 
– Bezpośrednio do mieszkańców trafiło około 6,5 tys. maseczek, 
które były i są nadal dystrybuowane przez radnych oraz sołtysów. 

Policjanci z częstochowskiej drogówki ruszyli w pościg za kie-
rowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Funkcjona-
riusze ujęli go dopiero na terenie gminy Poczesna, gdy wjechał 
w krzaki. 

7 maja mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, iż 
siedzący za kierownicą bmw młody człowiek prowadzi pojazd 
pod wpływem narkotyków. Kiedy policyjny patrol zauważył wspo-
mniany samochód, podjął próbę zatrzymania kierującego autem.

Niestety kierowca bmw, któremu w przejażdżce towarzyszyła 
czwórka pasażerów, nawet nie zwolnił. Postanowił urządzić sobie 
rajd, który ulicami Częstochowy poprowadził pirata aż do Huty 
Starej. To tam finalnie stracił panowanie nad pojazdem, wypadł 
z drogi i wylądował w zaroślach.

Na miejscu okazało się, że 22-letni mieszkaniec gminy Konopiska 
nie posiada prawa jazdy. Oprócz grzywny za brak uprawnień do 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, która może wynieść na-
wet 5 tys. zł, grozi mu także do pięciu lat więzienia za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej.

- Jeśli badania krwi potwierdzą, że kierował znajdując się pod 
działaniem narkotyków, odpowie również za to przestępstwo - 
informuje biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Częstocho-
wie.

Wsparliśmy ponadto częstochowski szpital wojewódzki, gdzie 
przekazane zostały zakupione przez gminę rękawiczki oraz 200 
fartuchów – dodaje.

Pośród dokonanych zakupów znalazł się również i specjalistycz-
ny sprzęt zabezpieczający. To w głównej mierze gogle ochronne, 
które trafiły do ochotniczych straży pożarnych i pracowników 
urzędu, jak również kombinezony, ubrania Tychem i maski z fil-
trem ffp2. Doposażono nimi instytucje będące na pierwszej linii 
pomocy chorym i potrzebującym.

Urząd dysponuje już ponadto środkami dezynfekcyjnymi, prze-
kazanymi przez wojewodę śląskiego, które dedykowane są gmin-
nym żłobkom i przedszkolom. Placówki oświatowe także otrzy-
mały maseczki ochronne.

– W sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, w sytuacji pande-
mii, czujemy potrzebę, aby w miarę możliwości, udzielać również 
pomocy instytucjom których, jako gmina, nie mamy bezpośred-
niego obowiązku wspierać – zaznacza wójt Krzysztof Ujma.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA. TEGOROCZNE OBCHODY INNE 
NIŻ DOTYCHCZAS
Ze względu na trwającą epidemię i związane z nią obostrzenia, 
obchody święta Konstytucji 3 maja w gminie skoncentrowały 
się na wydarzeniach dostępnych w przestrzeni internetowej. 

Tym razem zabrakło zwyczajowego świętowania kolejnej roczni-
cy pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych, ustawy zasadniczej. Nie było wielkich zgro-
madzeń i tradycyjnych przemówień. Ze zrozumiałych względów 
ograniczono się jedynie do wywieszenia flag państwowych i uro-
czystego nabożeństwa w kościele parafialnym św. Jana Chrzci-
ciela w Poczesnej.

Po mszy, którą odprawił ks. prałat Jarosław Sroka, wójt Krzysztof 
Ujma w krótkim wystąpieniu nawiązał do historii Konstytucji 3 
maja oraz szczególnej sytuacji, w jakiej przyszło obchodzić 229 
rocznicę jej uchwalenia. Korzystając z okazji podziękował pra-

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna
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cownikom służby zdrowia i sanepidu za determinację i odwagę 
w codziennych zmaganiach ze skutkami koronawirusa.

- Podejmując misję ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka 
zasługujecie na nasz podziw, uznanie i szacunek - mówił podczas 
streaming’owanej poprzez facebook’a i internetową stronę para-
fii mszy. 

Włodarz wspólnie z Iwoną Chołą, przewodniczącą rady gminy, 
złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Z kwia-
tami pojawili się przed pamiątkową tablicą upamiętniającą ks. Bo-
guchwała Tuora, pod pomnikiem św. Jana Pawła II i obeliskiem 
we Wrzosowej oraz na cmentarzu w Nieradzie, gdzie spoczywają 
bohaterowie z czasów II Wojny Światowej. 

- Za pośrednictwem naszej strony internetowej wszyscy zainte-
resowani mieli również możliwość uczestnictwa w krótkiej pre-
zentacji pieśni patriotycznych. Wykonały je osoby z Młodzieżo-
wej Orkiestry Gminy Poczesna, działającej w strukturach naszego 
Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji - informuje 
jego dyrektor Iwona Skorupa.
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DUŻE DOFINANSOWANIE DO EDUKACJI UCZNIÓW. 
PRZYRÓW OTRZYMA 242 TYSIĄCE ZŁOTYCH

WÓJT APELUJE DO MIESZKAŃCÓW, BY ZAPRZESTALI WYPALANIA TRAW

KOLEJNA DOTACJA NA KANALIZACJĘ GMINYZ początkiem nowego roku szkolnego podstawówka w Przyro-
wie wzbogaci program i ofertę edukacyjną. Gmina pozyskała 
właśnie 242 tys. zł z funduszy unijnych na realizację projektu 
„One, two, three – liczysz ty”.

Przyrów znalazł się w gronie trzech podmiotów w terenu powiatu 
częstochowskiego, którym udało się w tym roku pozyskać pie-
niądze na poprawę efektywności kształcenia ogólnego. Rozstrzy-
gnięty pod koniec kwietnia przez urząd marszałkowski konkurs 
dotyczył obszarów wiejskich województwa. Oprócz tutejszego 
samorządu pieniądze trafią jeszcze do dwóch szkół z terenu gmi-
ny Mykanów i jednej z Rędzin.

Założeniem konkursu jest taka poprawa jakości kształcenia, by 
uczniowie mogli wyrobić w sobie niezbędne umiejętności, które 
w przyszłości pomogą im bez większych problemów odnaleźć się 

Zarząd Województwa Śląskiego 27 maja zatwierdził listę projek-
tów do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach operacji z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej.

Na jednym z premiowanych miejsc znalazł się wniosek zgłoszo-
ny przez gminę Przyrów. To kolejne tegoroczne dofinansowanie, 
które udało się pozyskać wójtowi Robertowi Nowakowi. Tym ra-
zem jest to 150 tys. zł, które przysłuży się rozbudowie kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejsco-
wości Sygontka. Chodzi o ulice Kościelną oraz Szkolną.

Zarówno ekolodzy, naukowcy, jak i strażacy systematycznie 
alarmują, iż wypalanie traw szkodzi. Mimo tego, to co roku 
dochodzi do licznych celowych podpaleń łąk, pastwisk czy 
nieużytków. Włodarz Przyrowa zachęca do powstrzymania 
się przed tym bezmyślnym działaniem. 

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia 
niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości poku-
tuje mit jakoby jej wypalanie poprawiało żyzność gleby, niszczyło 
chwasty oraz zwiększało kolejny plon siana. 

Rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. Wypalenie wierzch-
niej, a tym samym najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, po-
ciąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. 
W konsekwencji zahamowane zostają naturalne procesy rozkła-
du. Cierpią na tym owady i zwierzęta. 

Niejednokrotnie w wyniku pożarów wywołanych wypalaniem 
traw ludzie tracą cały dobytek, a nie rzadko zdarza się, że także 
i życie. Dlatego właśnie amatorom tej niechlubnej praktyki grożą 
poważne sankcje karne.

- Zakaz wypalania traw jest bezwzględnie egzekwowany. Za jego 
nieprzestrzeganie grozi grzywna, areszt, a nawet kara dziesięciu 
lat więzienia - mówi Robert Nowak, wójt Przyrowa.

Oprócz konsekwencji, jakie podpalaczy mogą spotkać ze strony 
organów ścigania, także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może nałożyć na rolników karę finansową w posta-
ci zmniejszenia, a nawet odebrania wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok.

Piotr Biernacki, fot. Freepik
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na rynku pracy. Przede wszystkich w zakresie nauk matematycz-
no-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi oraz w za-
kresie kształtowania właściwych postaw – kreatywności, innowa-
cyjności, przedsiębiorczości czy pracy zespołowej.

Finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny działanie ma 
poza tym pomagać tworzyć w placówkach przyjazne warunki 
do nauczania eksperymentalnego, jak również uwzględnia indy-
widualizację pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edu-
kacyjnych, w tym niepełnosprawnych czy mających trudności 
w nauce, ale i zapewniające wsparcie dla tych szczególnie uzdol-
nionych. Wiąże się to również z możliwością podnoszenia kom-
petencji zawodowych przez nauczycieli w tym zakresie.

Przed rokiem pieniądze z tego programu udało się pozyskać Sto-
warzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów. Organizacja, któ-
ra prowadzi szkoły podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej 
otrzymała wówczas 115 tys. zł.

NOWA PLATFORMA DLA 
BOCIANÓW. TO JUŻ TRZECIA 
W TEJ MIEJSCOWOŚCI 

W Zarębicach zamontowano kolejną platformę pod gniazdo bo-
cianie. 

Chodzi o stalową konstrukcję, jaką montuje się na słupach ener-
getycznych oczywiście z zachowaniem bezpiecznej odległości od 
przewodów elektrycznych.

- Serdecznie dziękuję częstochowskiemu oddziałowi spółki Tau-
ron za pomoc w montażu platformy - mówi wójt Robert Nowak.
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