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SKARB PAŃSTWA GASI ŚWIATŁO W PKS-ie. 
KIEROWCY ZORGANIZOWALI SYMBOLICZNY 
POGRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

30 czerwca autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej w Częstochowie w trasę wyjadą po raz ostatni. Ponad stu 
dwudziestu pracowników przewoźnika właśnie dostaje wypo-
wiedzenia. – Pada wszystko. My już nie istniejemy – podkreślają 
w rozmowie z dziennikarzami zbulwersowani kierowcy.

15 czerwca, przed mocno nadszarpniętym zębem czasu gmachem 
częstochowskiego dworca PKS-u, posłanka Izabela Leszczyna 
zorganizowała konferencję prasową. Jej bezpośrednią inspiracją 
był list, który parlamentarzystka otrzymała w przeddzień Bożego 
Ciała od zatrudnionych w firmie ludzi. W korespondencji prosili 
o pilną interwencję w związku z dramatyczną sytuacją panującą 
w spółce. Jak informowała Leszczyna, sygnatariusze listu, choć 
anonimowi, skarżyli się, że od stycznia nie otrzymują należnych 
im wynagrodzeń.

- Raz dostali jakieś 300 zł, raz 400 zł. Nie znają swojej sytuacji 

prawnej, nie wiedzą w gruncie rzeczy czy są jeszcze pracownika-
mi czy nie. Proszą o pomoc - mówiła, zaznaczając przy okazji, iż 
wystąpiła także z interwencją poselską skierowaną do wicepre-
miera Jacka Sasina.

To w kierowanym przez tego polityka Ministerstwie Aktywów 
Państwowych zapadła decyzja, która de facto przypieczętowała 
los PKS-u. Jak zapowiedziała Izabela Leszczyna, w kolejnym kroku 
także od władz przedsiębiorstwa zażąda wyjaśnienia sytuacji.

- Co się stało, że upada siedemdziesięcioletnia spółka? I to w cza-
sie świetnej koniunktury gospodarczej, gdy rządzący Polską PiS 
wmawia wszystkim, że wszystko co robi, to robi dla ludzi z ma-
łych miejscowości i miasteczek, by nie byli wykluczeni. Dlaczego 
akurat dzisiaj ten PKS upada? - pytała, przekonując jednocześnie, 
że w czasie rządów jej ugrupowania spółką kierował kompetentny 
zarząd. - Wtedy utrzymywanych było kilkaset połączeń. Dziś jest 
ich kilkadziesiąt, a pracownicy są w sytuacji bez wyjścia - doda-
wała.

Ciąg dalszy na stronie 2
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SKARB PAŃSTWA GASI ŚWIATŁO W PKS-ie. 
KIEROWCY ZORGANIZOWALI SYMBOLICZNY 
POGRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA

DRASTYCZNIE SPADŁY
DOCHODY SAMORZĄDÓW. 
TO SKUTEK ZAMKNIĘCIA 
GOSPODARKI

Problemy częstochowskiego PKS-u nie są niczym nowym. Na 
przestrzeni minionych kilku lat trudną sytuację przewoźnika opi-
sywaliśmy na naszych łamach wiele razy. Artur Piekacz, były pre-
zes spółki, zaczął realizować konsekwentny proces eliminowania 
z rozkładów jazdy deficytowych kursów. Wielokrotnie zaznaczał 
w swoich wypowiedziach, że kończy ze „sponsorowaniem” gmi-
nom komunikacji. Wedle jego założeń, samorządy miały w dużo 
większym stopniu partycypować finansowo w kosztach utrzymy-
wania przewozów. Nie wszyscy ulegli tej presji.

Rezultatem takiej strategii było chociażby zerwanie współpra-
cy z PKS-em przez Blachownię i Konopiska. Te porozumiały się 
z prywatną firmą i wdrożyły własną komunikację publiczną. Gmi-
na Starcza z kolei nawiązała kooperację z przewoźnikiem, który 
od kilku lat już działał na jej terenie. Wspomniane samorządy do 
oferty PKS-u przestały więc dopłacać, bo polityka firmy i jej pro-
blemy nie dawały gwarancji wywiązywania się z przedstawionych 
im rozwiązań. Cegiełkę do pogorszenia finansów spółki dołoży-
li ponadto mniejsi przedsiębiorcy, którzy zostali beneficjentami 
sporej części regionalnego rynku przewozów osobowych.

W czerwcu 2018 roku Piekacz został odwołany z funkcji prezesa. 
Jego obowiązki przejął Dariusz Jadczyk, członek rady nadzorczej 
i jednocześnie rozpisano konkurs na nowego szefa. Został nim 
Ludwik Kubasiak, którego pod koniec ubiegłego roku właściciel, 
czyli Skarb Państwa, wyznaczył na likwidatora przedsiębiorstwa.

Jak podkreślał wtedy Kubasiak, nie chodziło o likwidację firmy 
w dosłownym sensie, ale jej restrukturyzację. Remedium na kło-
poty zadłużonej spółki miała być sprzedaż wartościowych akty-
wów w postaci dwóch nieruchomości. Pod młotek wystawiono 
działkę, na której zlokalizowany jest dworzec autobusowy w Czę-
stochowie oraz siedzibę spółki przy ulicy Krasińskiego.

Na teren dworca udało się znaleźć chętnego. Za 12,6 mln zł, czyli 
niemal 6 mln zł mniej od pierwotnej wyceny, miał przejść w ręce 
kolejnej państwowej spółki - Polskich Kolei Państwowych. Final-
nie do transakcji sprzedaży jednak nie doszło.

Konferencję prasową Leszczyny obserwowali pracownicy upa-
dającej firmy. Zdecydowali się wyjść do dziennikarzy i poddać 
krytyce obraną przez zarząd pięć lat temu strategię. Wskazywali, 
że to właśnie złe decyzje Artura Piekacza, w szczególności utrata 
wartościowego rynku przewozów, przyczyniły się najmocniej do 
pogorszenia finansów spółki. Jak podkreślali, pięć lat temu w fir-
mie zatrudnionych było ponad trzystu kierowców, dwa lata temu 
pracowało ich jeszcze około dwustu czterdziestu, a dzisiaj zostało 
około siedemdziesięciu. Nie kryli również żalu do lidera lokalne-
go PiS-u, który ich zdaniem pełnił kluczową rolę przy obsadzeniu 
Piekacza na tym stanowisku.

- Byliśmy dobrą firmą, ekonomicznie staliśmy dobrze. Kiedy przy-
szedł prezes Piekacz zaczęło się niszczenie, totalne niszczenie 
firmy. Niszczył to wszystko i naszym zdaniem to jest celowa ro-
bota. Tu chodzi głównie o ten teren (dworca - przyp. red.), który 
jest drogi i chodzi o to, by go przejąć. To jest celowe działanie. 
PKS-owi poświęciłem ponad trzydzieści sześć lat życia i teraz jest 
przykro, naprawdę - mówił jeden z rozżalonych pracowników fir-
my.

Nasi rozmówcy potwierdzili, że pensje nie są wypłacane. W cza-
sie największego zagrożenia związanego z epidemią koronawi-
rusa jeździli, a w zasadzie pracowali wręcz charytatywnie. Bez 
wypłaty. Przedstawili także oficjalne pismo sygnowane podpisem 
likwidatora Ludwika Kubasiaka informujące, że w ostatnim dniu 
czerwca spółka kończy działalność. Treść tegoż dokumentu za-
skoczyła wszystkich dziennikarzy. Tym bardziej, że władze spółki 
wystosowały je do związkowych przedstawicieli z NSZZ „Solidar-
ność”… 11 maja.

- Nie mamy nic, ani grosza od państwa. Szumne zapowiedzi, re-
portaże na dworcach były, a teraz się robi coś odwrotnego. Pada 
wszystko. My już nie istniejemy. To jest kwestia dziesięciu, dwu-
nastu dni. Oficjalnie jest ogłoszenie na tablicy, że od 30 czerwca 
zakończona zostanie działalność przewozowa PKS-u - oznajmił 
kolejny z kierowców.

We wspomnianym piśmie do związkowej „Solidarności” Ludwik 
Kubasiak zaznaczył, że zamiar dalszego istnienia firmy porzuco-
no już 30 marca. Wtedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki, czyli Skarb Państwa jako właściciel, a de facto wspomnia-
ny wcześniej resort aktywów państwowych kierowany przez Jac-
ka Sasina, zatwierdził harmonogram likwidacji PKS Częstochowa.

- W związku z powyższym, obowiązkiem likwidatora jest wy-
powiedzenie umów zawartych z pracownikami do 30 czerwca 
i działania te zostały rozpoczęte - można wyczytać w piśmie Ku-
basiaka do związkowców.

Dlaczego związkowcy nie poinformowali wcześniej opinii pu-
blicznej o całej sytuacji? Z jakiego powodu tak późno dowiaduje 
się ona o ostatecznej decyzji związanej z likwidacją?

- Związki zawodowe w przedsiębiorstwie już praktycznie nie ist-
nieją. Mają być cicho i koniec. Jak swego czasu przedstawiciele 
związkowców poskarżyli się w NSZZ „Solidarność”, to dwa dni 
później dostali wypowiedzenia - mówią zrezygnowani pracow-
nicy.

19 czerwca Kubasiak odniósł się do całej sytuacji. Na konferencji 
prasowej stwierdził, że do końca czerwca będą wypowiedziane 
wszystkie stanowiska pracy dla kierowców i zostaną im zapro-
ponowane tzw. umowy operatorskie. Mieliby prowadzić od lip-
ca własną działalność gospodarczą i dzierżawić autobusy PKS-u. 
Poinformował ponadto, że proces likwidacji firmy będzie trwał 
jeszcze rok.

- Jest to rozwiązanie z pominięciem PKS, ale dzięki któremu kie-
rowcy, nadal realizując usługi przewozowe dla lokalnej społecz-
ności, będą mogli zarabiać pieniądze rozliczając się formalnie. To 
pozwoli nam przeczekać ten zły okres, by później zastartować 
w lepszych warunkach, choć PKS będzie wówczas firmą mniej-
szą. Nie będziemy pokonywać, jak obecnie, trzech milionów ki-
lometrów rocznie. Ale to od kierowców zależy czy podejmą takie 
ryzyko i czy liczba nowych umów będzie na poziomie naszego 
potencjału, czyli 130-150 aut. Jeśli jednak kierowcy nie podejmą, 
to będziemy mieli problem - stwierdził.

Kierowcy zdecydowanie zaoponowali w kwestii nowych propo-
zycji zatrudnienia. Przed częstochowskim dworcem przewoźni-
ka urządzili symboliczny pogrzeb przedsiębiorstwa. Wystawili 
trumnę i transparent, na którym widniał napis: „Przechodniu, 
pomódl się za złodziei, którzy zniszczyli nam PKS”.

- Te propozycje są dla nas niekorzystne. Musimy założyć dzia-
łalność gospodarczą, a to dla nas zbyt duże ryzyko. Przy tak du-
żej konkurencji i małej liczbie pasażerów nie zarobimy na swoje 
utrzymanie. Pracujemy w przedsiębiorstwie od trzydziestu lat 
i teraz mamy iść na bruk - mówili oburzeni.
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Śląski Związek Gmin i Powiatów oszacował, że do samorządów 
województwa śląskiego wpłynęło w kwietniu 254 mln zł mniej 
niż przed rokiem. To spadek o około 40 proc. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku budżet państwa przeka-
zał do śląskich gmin i powiatów z tytułu udziału w podatku do-
chodowym 624 mln zł. Teraz było to tylko 370 mln zł. Włodarze 
obawiają się, że jeżeli ten niekorzystny trend się utrzyma, może 
to oznaczać pogorszenie standardu życia i problemy finansowe 
w podstawowych jednostkach administracyjnych kraju.

- W skali większości ankietowanych jednostek w świetle tych 
wstępnych danych spadek wpływu z PIT jest bardzo znaczący. 
Średnia różnica w dochodach z tego tytułu między kwietniem 
2019 roku, a kwietniem obecnego, to około 40 proc. I to zarówno 
w gminach, jak i powiatach. Są jednostki w naszym województwie, 
gdzie ten spadek sięga około 50 proc. Takie ubytki nie były zakła-
dane przy planowaniu budżetów na 2020 rok, a samorządy lokalne 
- w odróżnieniu od budżetu państwa - nie mają możliwości zre-
kompensowania tych utraconych środków z innych źródeł – sza-
cują przedstawiciele tej organizacji samorządowej.

Podkreślają ponadto, że coraz większym obciążeniem staje się po-
krywana przez samorządy różnica między subwencją oświatową, 
a faktycznymi wydatkami na oświatę. W 2015 roku wynosiła ona 
w regionie śląskim łącznie ponad 750 mln zł, a w ubiegłym roku 
przekroczyła 1 mld zł. To nie koniec, bowiem gminy i powiaty cze-
ka jeszcze we wrześniu obowiązek kolejnej podwyżki nauczyciel-
skich płac.

- Sprawna samorządność opiera się na dobrych finansach gminy, 
na jej silnym budżecie. Dzisiaj mówimy wprost, że finanse samo-
rządu są zagrożone i domagają się wsparcia, szczególnie w okresie 
covidowskim. To samorządy są najbliżej mieszkańców i chciałyby 
utrzymać standard inwestycji, bo to pobudzi gospodarkę i spowo-
duje, że wyjście z epidemii będzie łatwiejsze, a także chciałyby 
utrzymać standard funkcjonowania naszych miast - podsumowuje 
Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i jednocześnie szef ŚZGiP.

Piotr Biernacki, fot. Fotolia



R
E

K
LA

M
A

 

- To działanie na naszą szkodę - mówią osoby związane z komi-
tetem wyborczym urzędującego prezydenta. - Pracownik urzędu 
gminy przyznał się, że przez nieuwagę i roztargnienie zapodział 
dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatur do komisji ob-
wodowych - przekonuje z kolei dyrektor częstochowskiego biu-
ra wyborczego.

Jeszcze w kwietniu pełnomocnik komitetu Andrzeja Dudy zgłosił 
w Urzędzie Gminy Olsztyn dwanaście kandydatur na członków 
komisji wyborczych. Tydzień temu okazało się, że wspomniane 
osoby w ogóle nie zostały zarejestrowane w systemie.

- Sprawa wyszła na jaw, gdy osoby te nie zostały powiadomione 
o mającym się odbyć w minioną sobotę spotkaniu dla członków 
komisji - mówi Grażyna Matyszczak, sekretarz częstochowskich 
struktur Prawa i Sprawiedliwości. - Zaczęliśmy drążyć temat. Za-
dzwoniłam do komisarza wyborczego z pytaniem: co się stało? 
Okazało się, że nie tylko naszych zgłoszeń nie ma, ale również tych 
dotyczących kandydatów do komisji z ramienia komitetu Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza - dodaje.

Co było powodem zamieszania próbowała ustalić komisarz Lidia 
Dudek. Jak przekonują nasi rozmówcy, pytani pierwotnie o szcze-
góły urzędnicy nie byli w stanie wyjaśnić przyczyn takiego stanu 
rzeczy. Próbowaliśmy wczoraj porozmawiać na ten temat z wice-
wójt Małgorzatą Haładyj. Niestety, pomimo zapewnień pracow-
nika sekretariatu, że pani wójt oddzwoni, nie doczekaliśmy się 
telefonu.

Bez problemu udało się natomiast porozmawiać z Tomaszem Do-
ruchowskim, dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborcze-
go w Częstochowie.

- Pracownik urzędu gminy przetrzymał dokumenty zgłoszeniowe 
dwóch komitetów wyborczych. To były zgłoszenia do wszystkich 
komisji. O zdarzeniu poinformował nas upoważniony z jednego 
z tych komitetów. Podkreślał, że dziwne dla niego jest to, że żadna 
ze zgłoszonych w kwietniu osób nie dostała się do komisji. Żeby 
było ciekawie ten człowiek miał potwierdzenie z urzędu gminy, że 
te dokumenty faktycznie wpłynęły. Także urząd nie mógł zgonić, 
że ktoś wrzucił je na przykład do jakieś skrzynki podawczej i po 
prostu zginęło. Ostatecznie pracownik przyznał się, że przez nie-
uwagę i roztargnienie zapodział te dokumenty - wyjaśnia dyrektor 
Doruchowski.

Niefrasobliwość urzędnika zaburzyła całą procedurę, bowiem 

BAŁAGAN W URZĘDZIE GMINY. PRACOWNIK 
ZAPODZIAŁ DOKUMENTY WYBORCZE

OLSZTYN

w konsekwencji konieczne było odwołanie komisji i powołanie no-
wych.

- Uchyliliśmy postanowienie komisarza w tym zakresie. Nie doty-
czyło ono tylko komisji w Domu Pomocy Społecznej w Turowie, 
którego kierownik zawnioskował o powołanie komisji spośród 
pracowników DPS-u. Przychyliliśmy się do tej propozycji. Ale 
sześć pozostałych obwodów w Olsztynie trzeba było powołać na 
nowo. W przypadku dwóch komisji konieczne było losowanie. Przy 
całej procedurze obecny był Adam Markowski z komitetu Andrzeja 
Dudy. Nikt nie zgłaszał już żadnych zastrzeżeń. Obecne komisje 
powołane są w prawidłowym składzie - dodaje Doruchowski.

Adrian Biel, fot. Fotolia



Osiem gmin z terenu powiatu częstochowskiego i dwie kolejne 
z kłobuckiego otrzymało dofinansowania na budowę dróg trans-
portu rolnego. Realizowanych zadań będzie jednak więcej. Uzna-
nie zarządu województwa zyskały bowiem trzy wnioski Janowa 
i dwa z Przyrowa.

Rozdysponowano 7,2 mln zł na realizację w sumie czterdziestu 
czterech zadań na obszarze śląskiego. Dzięki temu wsparciu mo-
dernizację przejdzie ponad 32 kilometry dróg. Pieniądze na to 
działanie pochodzą z puli, do której wpływają środki pochodzące 
z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.

– Opłata pobierana jest w przypadku przeznaczania gruntów do 
zagospodarowania na cele inne niż rolnicze, na przykład w pro-
cesach budowlanych. Zgromadzone dochody przeznaczane są na 
prace związane z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych – 
wyjaśnia biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Jak podkreślił na konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstow-
ski, poprzez inwestycje w drogi dojazdowe do terenów rolniczych 
zarząd chce realizować zasadę zrównoważonego rozwój regionu. 
Tutaj, poprzez zwiększanie komfortu i poziomu życia mieszkań-
ców wiejskich obszarów województwa.

Z terenu częstochowskiego dofinansowania powędrują do Msto-
wa, Kłomnic, Koniecpola, Janowa, Przyrowa, Dąbrowy Zielonej, 
Kruszyny i Olsztyna.

Mstów przebuduje niemal 900 metrów szlaku w Małusach Małych. 

Piotr Biernacki

SAMORZĄDY OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA NA MODERNIZACJĘ 
DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO

W powiecie kłobuckim Powiatowy Urząd Pracy wypłacił jak do 
tej pory ponad 16 mln zł w ramach pomocy przedsiębiorcom, 
którzy negatywnie odczuli skutki zamknięcia gospodarki wywo-
łanej zagrożeniem koronawirusa.

Największą kwotowo sumę w puli rozdysponowanych pieniędzy 
stanowi jednorazowa, sięgająca 5 tys. zł pożyczka na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mi-
kroprzedsiębiorców oraz tych, którzy nie zatrudniają pracowni-
ków. Do instytucji wpłynęło 3131 aplikacji, rozpatrzono 2965, a na 
konta firm trafiło łącznie 13,9 mln zł.

Kolejne 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach wsparcia 
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla sa-
mozatrudnionych. Starało się o nie 374 podmiotów, rozpatrzono 
wnioski 337.

Mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze mogą się starać o do-
finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. Na tę formę pomocy złożono 298 wniosków, a urzędnicy 
rozpatrzyli 133 z nich, wypłacając jednocześnie nieco pomad 800 
tys. zł.

Niewielkie zainteresowanie wyraziły natomiast organizacje poza-
rządowe. PUP otrzymał tylko dwa podania, do których się przy-
chylił, o wsparcie pensji pracowników NGO i należnych od nich 
składek. Pomoc z tego tytułu to nieco ponad 1 tys. zł.

Ponad 11 mln zł wyasygnował Sejmik Województwa Śląskiego na 
pomoc szpitalom powiatowym. Zakup niezbędnego sprzętu ma 
im pomóc w zwalczaniu patogenu koronawirusa.

Stosowną uchwałę radni sejmiku przyjęli na posiedzeniu 22 
czerwca. Środki trafią do szesnastu szpitali w województwie. Jed-

Piotr Biernacki

Ujęcia wody, kanalizacja i przebudowa oczyszczalni. To zadania 
na najbliższe kilkanaście miesięcy, o których unijne wsparcie 
wystarały się trzy gminy z powiatu kłobuckiego. Chodzi o Przy-
stajń, Popów i Panki.

Pieniądze pochodzić będą z unijnego Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Pod koniec maja urząd marszałkowski podał listę 
projektów z województwa, które załapały się na wsparcie ope-
racji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Pośród trzydziestu 
dwóch zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięć czte-
ry przypadają na powiat kłobucki.

Największa kwotowo dotacja powędruje do gminy Panki. Równe 
2 mln zł z Unii ma przysłużyć się budowie ujęcia wody i stacji jej 
uzdatniania na ulicy Dworcowej, jak również realizację pierwszej 
części sieci sanitarnej w Konieczkach.

Poprawić zaopatrzenie w wodę chcę także Przystajń. W szczegól-
ności jej dostępność dla mieszkańców północnej części samorzą-
du. Ma powstać zastępcza studnia, wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą na ujęciu gminnym w Przystajni. Władze województwa na 
ten cel przyznały 254 tys. zł.

Obie wyżej wspomniane gminy zmodernizują z kolei wspólnie 
należącą do nich oczyszczalnię ścieków. Tamtejszy Związek Mię-
dzygminny ds. Ochrony Wód, który formalnie nią zarządza, pozy-
skał z PROWU-u 595 tys. zł.

Ponad 1,2 mln zł trafi na teren gminy Popów. Jej władze zamierza-
ją stworzyć sieć sanitarną w miejscowości Więcki, konkretnie na 
ulicy Słonecznej.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Piotr Biernacki

DO FIRM Z POWIATU TRAFIŁO
JAK DOTYCHCZAS PONAD
16 MILIONÓW ZŁOTYCH

W KŁOBUCKIM POWSTANĄ 
NOWE UJĘCIA WODY
I ODCINKI KANALIZACJI

SEJMIK  WOJEWÓDZTWA WSPARŁ 
SZPITALE POWIATOWE. SKORZYSTA
TAKŻE KŁOBUCKI
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Droga gruntowa, która w niektórych miejscach traci nawet swój 
szlak, będzie miała po remoncie trzy metry szerokości, zyska na-
wierzchnię z asfaltobetonu, z utwardzonymi poboczami i zjazda-
mi. Przewidziano również mijanki i zagospodarowanie przyległych 
terenów. Urząd kierowany przez wójta Tomasza Gęsiarza pozyskał 
na nią prawie 221 tys. zł.

Kłomnice ze wsparciem 112 tys. zł zmodernizują 450 metrów ulicy 
Polnej w Rzekach Małych. Koniecpol natomiast otrzyma 181 tys. zł 
na ulicę Zieloną w Stanisławicach. Będzie to trzecia droga, którą 
burmistrz Ryszard Suliga zmodernizuje w tym roku w tej miejsco-
wości. Obecnie trwają prace przy ulicach Północnej i Stawowej.

Robert Nowak, włodarz Przyrowa, złożył dwa wnioski. Przewidują 
przebudowę trzech odcinków. Jeden z nich w Zarębicach, a dwa 
kolejne w obrębie Przyrowa. Z łącznym wsparciem ponad 320 tys. 
zł powstaną prawie 2 kilometry nowych dróg dojazdowych.

W sąsiadującej Dąbrowie Zielonej skupiono się na remoncie 1,3 ki-
lometra odcinka w Soborzycach, na który pozyskano 237 tys. zł. 
W Janowie powstaną szlaki w sołectwie Okrąglik, Hucisku i ulica 
Ściegienna w Piasku. Razem to niemal 2 kilometry, z dofinansowa-
niem sięgającym 400 tys. zł.

Gmina Kruszyna wykona drogę w Widzówku. Pozyskano na nią 
168 tys. zł. Z kolei wynosząca 220 tys. zł pomoc pozwoli gminie 
Olsztyn przebudować 900 metrów ulicy Leśnej w Zrębicach.

W powiecie kłobuckim środki powędrują do Opatowa i Przystaj-
ni. Pierwsza z gmin wykona drogę w Wilkowiecku. Zatwierdzo-
ne wsparcie to 161 tys. zł. Druga natomiast, otrzymując 112 tys. zł, 
750-metrowy odcinek w miejscowości Ługi Radły.

ną z instytucji, która skorzysta ze wsparcia, będzie Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kłobucku.

- Pieniądze zostały zabezpieczone w budżecie województwa ślą-
skiego w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
zadań własnych i zakupów inwestycyjnych. Wnioskodawcami są 
w tym przypadku miasta i powiaty. Argumentowały swoje prośby 
koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu, jak aparatów USG 
i RTG, respiratorów, defibrylatorów, kolumn endoskopowych – in-
formuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Przyznaną dotację, sięgającą niemal 640 tys. zł, powiat kłobucki 
wykorzysta na zakup nowej karetki. Będzie to ambulans sanitarny 
typu „C” wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami.



WYPILI, POBILI I PRAWIE
ZABILI. WPADLI PO TYM, JAK 
SPOWODOWALI WYPADEK

WRĘCZYCA WIELKA

Dwóch agresorów wtargnęło do mieszkania 33-latka z Wręczy-
cy Wielkiej. Zadali mu szereg ciosów nożem i rozbitą butelką. 
Ofiara ataku trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a mężczyznom 
postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zadecydował o ich 
aresztowaniu na trzy miesiące.  

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, zastali na 
miejscu leżącego na podłodze, zakrwawionego mężczyznę. Jak 
się okazało najpierw został pobity, a następnie ugodzony nożem 
i tzw. „tulipanem” przez dwóch osobników w wieku 35 i 40 lat. 
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że obaj odjechali 
w nieznanym kierunku. Poszkodowany natomiast w ciężkim sta-
nie został przewieziony do szpitala.

W międzyczasie oficer dyżurny kłobuckiej komendy odebrał zgło-
szenie o kolizji drogowej. Opis samochodu uczestniczącego w wy-
padku był zgodny z opisem pojazdu, którym mieli uciec spraw-
cy napaści. Na tej podstawie policjanci szybko ustalili tożsamość 
agresorów, a następnie dokonali ich zatrzymania. Jak się okaza-
ło, obaj są mieszkańcami gminy Wręczyca Wielka. W momencie 
aresztowania byli pod wyraźnym wpływem alkoholu.

Nazajutrz prokurator przedstawił im zarzut usiłowania zabójstwa. 
W przypadku młodszego z podejrzanych dodatkowo dochodzi 
fakt popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy. 35-latek 
usłyszał również zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości, 
przy jednoczesnym posiadaniu dożywotniego zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

- Na wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decyzję o tym-
czasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. 
Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet dożywotniego 
więzienia - informują policjanci z Kłobucka.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Samorząd Opatowa podpisał umowę na rozbudowę stacji wodo-
ciągowej w Waleńczowie oraz budowę odcinków sieci na ulicach 
Słonecznej oraz Zakrzewskiej. Wykonawcą będzie pajęczańska 
firma Instalkan, która przewidziane projektem prace ma zakoń-
czyć do końca września.

Przedmiotem zlecenia jest modernizacja stacji wodociągowej 
mieszczącej się na ulicy Słonecznej w Waleńczowie, a konkretnie 
wymiana zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 200 
m3 oraz budowa kontenerowej przepompowni wody z zestawem 
hydroforowym.

Urządzenia zyskają nową instalację zasilającą. Przebudowane zo-
staną także istniejące przewody wodociągowe, jak również prze-
widziano montaż nowych elementów tej sieci. Obok tych prac 
zagospodarowany zostanie także przyległy teren. Zyska on drogę 
i uporządkowany plac, a cały areał nowe ogrodzenie oraz bramę 
i furtkę. Ulica Zakrzewska zyska z kolei sieć wodną wraz z nie-
zbędnymi przyłączami. Przewidziana jego długość to ponad 1,8 
kilometra.

Wartość prac to niemal 840 tys. zł, a oprócz środków wyasygno-
wanych z miejscowego budżetu urząd wspomoże się również spe-
cjalną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Piotr Biernacki

BIORĄ SIĘ ZA ROZBUDOWĘ 
WODOCIĄGÓW

OPATÓW
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Operujący na terenie powiatu częstochowskiego i kłobuckiego 
prywatny przewoźnik przygotowuje połączenia pracownicze do 
dawnych zakładów TRW (dziś ZF). To pokłosie informacji o tym, 
że od 30 czerwca PKS Częstochowa przestaje świadczyć usługi 
transportowe.

Firma wystosowała apel do mieszkańców samorządów, na któ-
rych terenie obecnie działa, by zgłaszać potrzeby w zakresie 
dowozu i odwozu z zakładów pracy przy ulicach Rolniczej oraz 
Legionów w Częstochowie. Chodzi o takie gminy, jak Blachownia, 
Konopiska, Wręczyca Wielka, Panki i Przystajń. Wszelkie wnioski 
w tym zakresie należy przesyłać drogą elektroniczną, na adres 
slask@gtvbus.pl.

- Aby dopasować rozkład jazdy do potrzeb prosimy o informacje 
zwrotne o ewentualnym zainteresowaniu ze strony mieszkańców 
powyższych gmin, którzy pracują we wspomnianej firmie. Trans-
port będzie zapewniony na trzy zmiany - informuje przedsiębior-
stwo.

GTV BUS ZORGANIZUJE
PRZEWOZY PRACOWNICZE DO ZF

BEZ PRAWKA I PO PIJAKU. 
UDERZYŁ W OGRODZENIA 
DWÓCH POSESJI

 Piotr Biernacki

19-letni mieszkaniec gminy Kłobuck rozbił bmw w Białej po 
czym zbiegł na piechotę. Jak się okazało po jego ujęciu, męż-
czyzna w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Nie 
posiada uprawnień pozwalających na prowadzenie pojazdów 
mechanicznych. Grożą mu surowe konsekwencje.

25 czerwca w okolicy godz. 4 nad ranem zaalarmowany patrol po-
licji natknął się na porzucone przy ulicy Strażackiej w Białej bmw. 
Solidnie poobijane auto sprawca kolizji zaparkował na płocie jed-
nej z nieruchomości, wcześniej uszkadzając parkan sąsiedniego 
domu. 

Funkcjonariusze błyskawicznie wytypowali podejrzanego. Po 
tym, jak dotarli do młodego mieszkańca gminy Kłobuck, okazało 
się, że 19-latek nie ma prawa jazdy, ale za to w swoim organizmie 
zgromadził ponad promil alkoholu. 

- Policjanci z drogówki ustalili, iż kierowca jadąc od strony Kop-
ca nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad pojazdem, po 
czym uderzył w ogrodzenia dwóch posesji - informuje biuro pra-
sowe kłobuckiej komendy. 

Mężczyzna za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości oraz spo-
wodowanie zdarzenia drogowego musi liczyć się teraz z poważ-
nymi konsekwencjami. Grozi mu między innymi wysoka grzywna, 
orzeczenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych, a nawet pobyt w więzieniu. 

- Dodatkowo sytuacji 19-latka nie poprawia fakt, że kierował bez 
wymaganych uprawnień, co samo w sobie stanowi poważne na-
ruszenie przepisów ruchu drogowego. O dalszym losie mężczy-
zny zadecyduje prokurator i sąd - dodają policjanci.

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku 
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WĘZEŁ NA SKRZYŻOWANIU AUTOSTRADY 
A1 I DK 46 OTWARTY DLA RUCHU

7W BLACHOWNI

W połowie czerwca Helena Kochan świętowała swoje setne uro-
dziny. Do wiekowej seniorki z życzeniami od całej społeczności 
gminy zawitała również burmistrz Sylwia Szymańska.

Jubilatka połowę swojego dotychczasowego życia spędziła w Bla-
chowni. Jej pasją jest poezja. Wolne chwile wypełnia przelewając 
poetyckie zdolności i przemyślenia na papier. Cieszy się również 
z grona pięciorga prawnucząt. 

22 czerwca do pani Heleny udała się z wizytą włodarz gminy. Bur-
mistrz w imieniu swoim, radnych i wszystkich mieszkańców wrę-
czyła jej okolicznościowe życzenia i list gratulacyjny. 

- Setne urodziny to niezwykle doniosła chwila nie tylko dla do-
stojnej Jubilatki, ale dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy. 
Tak długie życie jest nieprzebraną skarbnicą cennych doświad-
czeń dla wielu pokoleń, wspólnym drogocennym dziedzictwem. 
To także swoistą nagrodą za własną dbałość o zdrowie i dowód 
na ogromny hart ducha i niebywałą siłę charakteru. Szanowna Ju-
bilatko! Dane było Pani przeżyć cały wiek, doświadczyć porażek 
i sukcesów, łez i uśmiechu. W tym niezwykłym czasie życzymy, 
by kolejne dni i lata upływały Pani w szczęściu, zdrowiu i miłości 
bliskich. Składamy, w imieniu własnym oraz całej społeczności 
lokalnej, wyrazy uznania i szacunku za wszelkie trudy, owoce mi-
nionych stu lat - można w nim przeczytać.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Uruchomienie węzła Częstochowa Blachownia umożliwia za-
równo wjazd na autostradę, jak i zjazd z niej nie tylko do Czę-
stochowy, ale i w kierunku Lublińca, Opola czy Szczekocin. 

W sierpniu ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddała do ruchu nowy, sięgający blisko 33 kilometrów 
odcinek A1 od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowi-
ce. Jednocześnie rozpoczęto prace zabezpieczające na odcinku 
leżącym na wysokości Częstochowy. GDDKiA musiała wówczas 
odstąpić od umowy z wykonawcą, którego zaangażowanie pozo-
stawiało wiele do życzenia. 

Nowi kooperanci nie sprawiali już problemów, dzięki czemu pod 
koniec grudnia 2019 roku kierowcom udostępnione zostały ko-

Adrian Biel, fot. GDDKiA lejne 24 kilometry. Chodzi o odcinek jezdni pomiędzy węzłami 
Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. W połowie lute-
go z kolei oddany został węzeł Częstochowa Jasna Góra. Teraz, 
dzięki udostępnieniu węzła Częstochowa Blachownia autostrada 
zyskuje pełną funkcjonalność.

- Do zakończenia inwestycji pozostało rozstrzygnięcie przetar-
gu dotyczącego prac wykończeniowych na węzłach, dokończenia 
budowy obiektu nad linią kolejową przed węzłem Częstochowa 
Północ wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1 - informują 
pracownicy GDDKiA. - Ponadto dojdzie do realizacji dróg serwi-
sowych i technologicznych, robót melioracyjnych, prac wykoń-
czeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, 
branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie 
i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu - dodają w przesła-
nym komunikacie.

     Z ŻYCZENIAMI DLA 100-LATKI

MOŻNA POWALCZYĆ 
O WOJEWÓDZKIE
DOTACJE NA SPORT

800 tys. zł ma do rozdysponowania samorząd województwa ślą-
skiego na wspieranie działalności klubów sportowych 

 - Sejmik i zarząd województwa wychodząc naprzeciw potrzebom 
klubów sportowych z regionu, ogłosił otwarty konkurs ofert na 
zadania publiczne, w ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Dofinanso-
wanie będzie można przeznaczyć między innymi na zakup sprzę-
tu sportowego, opłatę trenerów oraz organizację obozów sporto-
wych – informuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Jak podkreślał na konferencji prasowej marszałek Jakub Cheł-
stowski, są to środki na wsparcie funkcjonowania klubów sporto-
wych z regionu, które ze względu na epidemię koronawirusa nie 
mogły funkcjonować w normalny sposób. 

- Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia, szczególnie w przy-
padku najmłodszych mieszkańców, są niezwykle istotne, dlatego 
chcemy pomóc klubom w przetrwaniu tych trudnych chwil - tłu-
maczył.

Wnioskowane zadania będzie można realizować od dnia podpi-
sania umowy do końca grudnia. W konkursie mogą wziąć udział 
kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej dwóch lat, realizu-
jące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.

 Piotr Biernacki, fot. Pixabay

MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS. WYSTARTOWAŁA
TEGOROCZNA EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

PRZEDSZKOLA ZAPRASZAJĄ NA DYŻURY WAKACYJNE

Już od kilku lat mieszkańcy samorządu Blachowni mogą de-
cydować o tym, co zostanie zrobione w ich najbliższej okolicy 
– sołectwach i osiedlach. A decydują bezpośrednio, najpierw 
zgłaszając propozycje do „Budżetu obywatelskiego”, a następnie 
rozstrzygając o powodzeniu inicjatyw w głosowaniu.

Tegoroczna edycja jest już szóstą z kolei. Każdego roku do dyspo-
zycji lokalnego społeczeństwa przekazanych zostaje 350 tys. zł. 
To pieniądze wydzielone z przyszłorocznego budżetu samorządu 
na projekty, które znajdując uznanie mieszkańców włodarze gmi-
ny zobowiązują się wykonać. 

Z roku na rok do zaszczepionej przez burmistrz Sylwię Szymań-

W lipcu dyżur pełnić będzie placówka zlokalizowana przy ulicy 
Żeromskiego w Blachowni, z kolei w sierpniu ta w Łojkach przy 
ulicy Długiej.

Ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusa przedszkola pra-
cować będą zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi, okre-

Piotr Biernacki

Adrian Biel

ska idei przekonuje się coraz więcej osób. Zgłaszane propozycje 
zawsze znacząco przekraczały ustaloną pulę środków. Przed ro-
kiem do finalnego etapu głosowania przebrnęło trzydzieści jeden 
zadań, osiemnaście dla samego miasta i trzynaście w sołectwach.

W ustalonym podziale środków największa część przypada na 
samą Blachownię, niemal połowa – 173 tys. zł. Wśród sołectw 41 
tys. zł pójdzie na Łojki, 30 tys. zł na Cisie, a po około 29 tys. zł na 
Konradów i Wyrazów. Na Starą Gorzelnię rozdysponowane zo-
stanie prawie 25 tys. zł, a na Nową Gorzelnię - nieco ponad 22 
tys. zł.

Na przestrzeni dotychczasowych pięciu odsłon wyłoniono sie-
demdziesiąt pięć inicjatyw, a ich realizacja kosztowała 1,75 mln zł.

ślonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Obligatoryny 
reżim sanitarny ogranicza przede wszystkim ilość dostępnych 
miejsc.

Ponadto w zajęciach będą mogły brać udział wyłącznie zdrowe 
dzieci, bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaź-
ną.
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MOŻNA ZAROBIĆ PIENIĄDZE. URZĘDY 
GMIN POSZUKUJĄ RACHMISTRZÓW

KOLEJNE DWANAŚCIE 
KOMPUTERÓW TRAFI 
DO UCZNIÓW

Chętni do pracy w roli rachmistrza terenowego przy nadcho-
dzącym spisie rolnym, mają czas do 8 lipca na wysłanie zgłosze-
nia. Sam spis wystartuje 1 września i potrwa do końca listopada.

Powszechny Spis Rolny ma za zadanie pozyskać dane umożli-
wiające analizę zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie przed 
oraz po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Posłuży także 
do porównania ich z danymi gospodarstw w innych państwach 
członkowskich. 

- Istotne znaczenia będzie miało również rozeznanie sytuacji 
społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o pro-
wadzonej produkcji rolnej - tłumaczą urzędnicy. 

W celu jego przeprowadzenia urzędy gmin poszukują rachmi-
strzów. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc podjąć się tego 
zajęcia? Przede wszystkim kandydat powinien być pełnoletni, 
posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz posługiwać 
się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie może być również 
skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. Każda zakwalifikowana osoba 

Urząd gminy pozyskał 45 tys. zł z rządowego programu „Zdalna 
Szkoła+”. Dzięki tej dotacji dwunastu uczniów zyska dostęp do 
internetowej przestrzeni.

Na kontynuację działania niwelującego wykluczenie cyfrowe 
dzieci, młodzieży, ale i pedagogów przeznaczono ponad 180 mln 
zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie 
z zapoczątkowaną jeszcze w kwietniu pierwszą edycją programu, 
Ministerstwo Cyfryzacji wyasygnowało ponad 360 mln zł. 

O pieniądze mogą wnioskować bez większych przeszkód wszyst-
kie polskie samorządy. Poprzednio do Kamienicy Polskiej trafiło 
59 tys. zł, a w tym miesiącu – 45 tys. zł. 

- Dzięki otrzymanej dotacji zostanie zakupionych dwanaście ze-
stawów komputerowych
wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przeka-
zany Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej. Placówka nato-
miast przekaże go uczniom, pochodzącym z rodzin wielodziet-
nych - podsumowuje wójt Adam Tajber.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Freepik

będzie musiała także odbyć szkolenie, które zakończone zostanie 
egzaminem testowym. 

Zgłoszenia chętnych muszą zawierać imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. 
Należy do niego dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymogu 
niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

O uzyskaniu statusu rachmistrza zadecyduje liczba punktów zdo-
bytych przez kandydata oraz kolejność zgłoszeń podczas nabo-
ru. Po podpisaniu umowy z Urzędem Statystycznym rachmistrz 
otrzyma identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie 
rejestrował dane zebrane od respondentów.

Każdorazowo za przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu 
w gospodarstwie rolnym otrzyma 37 zł. Jeśli będzie przeprowa-
dzał wywiady telefonicznie, to stawka w tym przypadku wyno-
sić będzie 20 zł za każdy z nich. Z kolei jeśli rachmistrz będzie 
pełnił dyżury przy udzielaniu informacji, w trybie infolinii spiso-
wej, i umawiał bezpośrednie wywiady z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, to wówczas może liczyć na 12 zł za godzinę pracy. 
Wszystkie podane kwoty uwzględniają podatek.

ANTYCOVIDOWE PIENIĄDZE GMINA W DUŻEJ 
CZĘŚCI PRZEZNACZY NA DROGI
Kamienica Polska otrzyma 787 tys. zł z Tarczy Antykryzysowej. 
Jak ocenia włodarz gminy, samorząd skupi się prawdopodobnie 
na poprawie infrastruktury drogowej.

Okres pandemii jest niezwykle trudny dla wszystkich polskich sa-
morządów. Nie tylko w aspekcie konieczności właściwego oraz 
bezpiecznego zapewnienia ciągłości usług administracyjnych, ale 
przede wszystkim pod względem finansowym.

Stan epidemii zmusił gminy do wydatkowania środków na nie-
przewidziane wcześniej w budżetach cele, a ponadto drastycznie 
obniżyły się wpływy z udziału w podatku dochodowym - jednego 
z głównych źródeł dochodów. W skali całego województwa ślą-
skiego, tylko w kwietniu na konta urzędów rząd przelał o 245 mln 
zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Tarcza Antykryzysowa 4.0, którą niedawno przyjął parlament, 
wprowadziła rozwiązania mające zniwelować zagrożenie stagna-
cji samorządowych inwestycji. Ich brak, w obliczu niewątpliwego 
kryzysu finansów państwa, jeszcze mocniej potęgowałby widmo 
krachu gospodarczego i braku rozwoju.

Zabezpieczone ponad 6 mld zł w skali kraju ma w pierwszym rzu-

Piotr Biernacki, fot. Lifeofpix cie przywrócić dynamikę inwestycji na szczeblu lokalnym. Pie-
niądze pochodzące z Funduszu COVID-19 będzie można wyko-
rzystać właśnie na wsparcie wydatków w publiczny majątek, jak 
chociażby remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi 
i kanalizację, budowę żłobków czy drogi.

Właśnie na ten ostatni cel chce w głównej mierze postawić wło-
darz Kamienicy Polskiej.

- Nie składaliśmy jeszcze wniosku o te pieniądze, ale wkrótce to 
uczynimy. To bardzo świeża sprawa i intensywnie zastanawiamy 
się na co te niemal 790 tys. zł spożytkować. Myślę, że w pierwszej 
kolejności przysłużą się poprawie infrastruktury drogowej na te-
renie gminy. Nie ma narzuconego terminu, do którego należałoby 
te środki wydać, więc czasu na dopracowanie potencjalnych za-
dań jest naprawdę sporo - komentuje wójt Adam Tajber.
 
O pieniądze antycovidowe mogą wnioskować gminy i powia-
ty. Wsparcie jest bezzwrotne i pewne. Wystarczy przesłać dro-
ga elektroniczną, za pośrednictwem wojewody, właściwe pismo 
w tej sprawie. Kwota, jaka będzie przyznana jest z góry określona, 
a jak podaje Ministerstwo Rozwoju, wynika ona z relacji wydat-
ków majątkowych i zamożności poszczególnych jednostek ad-
ministracyjnych. Na teren całego powiatu częstochowskiego, do 
szesnastu gmin i starostwa, trafi łącznie ponad 24 mln zł.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WEŹ PIENIĄDZE I POSADŹ LAS. O ŚRODKI MOŻNA SIĘ STARAĆ DO KOŃCA LIPCA

PRZEDSZKOLAKI MOGĄ ZATRZYMAĆ SMOG. W NAGRODĘ DOSTANĄ OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Właściciele gruntów o słabszej jakości, ale za to idealnie nada-
jącymi się do tego, by posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten 
cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.

Pomoc w ramach tworzenia terenów zalesionych skierowane jest 
do rolników, którym został nadany numer identyfikacyjny w try-
bie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności. Beneficjentem mogą być również samorządy.

- Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 
0,1 hektara i minimum dwadzieścia metrów szerokości. Chyba, że 
graniczy ona z lasem - wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu 
- informują urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. - Maksymalny obszar pod zalesienie nie może liczyć 
więcej niż dwadzieścia hektarów. W przypadku gruntów z sukce-
sją naturalną, średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wy-
niku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 
dwudziestu lat - dodają.

Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi 
wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego 
Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do 
wniosku o dotację.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, 
która ma zrekompensować koszty realizacji zadania oraz jego 
ochronę. Jej wysokość wynosi pomiędzy 8,3-12,7 tys. zł zł za hek-
tar. Rozpiętość kwot uzależniona jest od grupy gatunków drzew 
użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru 

Ruszyła druga edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej skie-
rowanej do placówek przedszkolnych z województwa śląskiego. 
Organizuje ją urząd marszałkowski wraz z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

„Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” to dzia-
łanie władz samorządu, które ma u najmłodszych mieszkańców 
śląskiego kształtować właściwe postawy proekologiczne, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie niskiej emisji. Ma 
zadanie uświadamiać problem smogu i złej jakości powietrza, jego 
niekorzystnych konsekwencji wpływu na zdrowie i konieczność 
przeciwdziałania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

– Chcemy edukować najmłodszych, ich rodziców i opiekunów 
oraz wspólnie zadbać o jakość powietrza w regionie, bo od niej 
zależy jakość naszego zdrowia i życia” – podkreślała Izabela Do-
mogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego ogłaszając start 
kampanii.

Budżet tegorocznej edycji to przeszło 1,5 mln zł, uwzględniając 
również środki przekazane przez Fundusz. Pozwoli to ufundo-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay wać placówkom, które wezmą udział w programie, około tysiąca 
oczyszczaczy powietrza. Po dwa na każde z przedszkoli.

Co ważne, udział mogą potwierdzić przedszkola publiczne, które 
nie uczestniczyły w pierwszej edycji. Dyrektor powinien przesłać 
drogą elektroniczną wypełnioną deklarację na adres przedszko-
lak@slaskie.pl. O zakwalifikowaniu placówki na listę decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

– Kampania obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjno-in-
formacyjnych w grupach przedszkolnych i zorganizowanie ak-
cji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci. Placówkom 
zakwalifikowanym do udziału, oprócz oczyszczaczy powietrza, 
przekazane zostaną materiały w postaci zestawów ćwiczeń i ksią-
żeczek. Rodzice otrzymają także ulotki na temat wpływu smogu 
na zdrowie. W przedszkolach pojawią się plakaty oraz tablice in-
formujące o stanie jakości powietrza – wyjaśnia biuro prasowe 
urzędu marszałkowskiego.

Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się 495 placówek. Ostatecznie 
udział wzięło 121, do których trafiło pół tysiąca urządzeń do filtra-
cji powietrza. Nabór wniosków potrwa do końca czerwca, a wy-
czerpujących informacji można zasięgnąć wchodząc na stronę 
powietrze.slaskie.pl.

sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

- Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesio-
nego terenu w wysokości 8,82 zł za metr bieżący lub za zabezpie-
czenie drzewek trzema palikami w wysokości 1,1 tys. zł za hektar 
- podkreślają pracownicy ARiMR.

Do zalesionych gruntów ich właściciel może otrzymać także pre-
mię pielęgnacyjną i zalesieniową. Pierwsza wypłacana jest przez 
pięć lat od momentu zalesienia i sięga od 794 zł do 1,6 tys. zł za 
każdy hektar. Druga z kolei stanowi zryczałtowaną płatność z ty-
tułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rol-
niczej.

- Wypłacana jest ona w wysokości 1,2 tys. zł za hektar, corocznie 
przez dwanaście lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielę-
gnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorzą-
du terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw - zaznaczają urzędnicy.

To właśnie ta instytucja przyjmuje wnioski. Można je przekazy-
wać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektronicz-
ną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnej wrzutni 
lub osobiście. Dokumenty o pomoc w tym zakresie można składać 
do 31 lipca.
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Z początkiem lipca ruszy przygotowany przez Ministerstwo 
Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej program „Moja Woda”. Dotacje mają sięgać 5 tys. 
zł, a do 2024 roku budżet zadania ma osiągnąć pułap 100 mln zł.

Inicjatorzy za główny efekt stawiają sobie osiągnięcie poziomu 
zatrzymania 1 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie 
w przydomowych instalacjach retencyjnych. Ma to być jednym 
z elementów przeciwdziałania postępującemu zjawisku wysusza-
nia wód gruntowych, pozytywnie wpłynąć na dostępność wody 
i minimalizować jej deficyt.

– Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instala-
cji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwesty-
cje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie 
w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To ozna-
cza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży 
kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów na-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

ZATRZYMAĆ WODĘ. 100 MLN ZŁ NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SUSZY
walnych – poinformował na jednej z konferencji prasowych mini-
ster klimatu Michał Kurtyka.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

– Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i urucho-
mienie instalacji, takich jak zbiornik retencyjny lub podziemny, 
oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzysta-
nia zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości – pre-
cyzuje biuro prasowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dysponentami budżetu programu będzie szesnaście wojewódz-
kich oddziałów Funduszu. Do do nich każdy właściciel domu 
jednorodzinnego będzie mógł złożyć wniosek, już po 1 lipca tego 
roku. Dotacja ma sięgnąć 5 tys. zł, przy czym stanowić nie więcej 
niż 80 proc. kosztów. Ważne, by były one poniesione po 1 czerw-
ca.



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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii przygotowała narzę-
dzie, które pozwoli określić grubość niezbędnego ocieplenia 
domu jednorodzinnego.

Specjalny kalkulator powstał na zlecenie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma pomagać benefi-
cjentom przygotowującym wnioski do programu „Czyste Powie-
trze”. Jak zapewniają przedstawiciele instytucji, jest on niezwykle 
łatwy w obsłudze i intuicyjny.

– Pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ocie-
pleniu wybranych przegród budowlanych, między innymi ścian, 
stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane 
od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkow-
nik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyj-

Z początkiem czerwca trzydzieści siedem jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z województwa otrzymało promesy 
finansowe na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśni-
czych. Pośród nich znalazły się trzy z powiatu częstochowskie-
go oraz jedna z kłobuckiego.

Wsparcie strażaków i doposażenie ich w niezbędny sprzęt do ra-
towania życia, zdrowia i mienia realizowane jest przy wydatnym 
współudziale Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizu-
ją „Ogólnopolski Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. 
W tym roku przeznaczone zostanie na ten cel 10 mln zł.

– Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania dba o śro-
dowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając skutkom róż-
nego rodzaju klęsk żywiołowych. W swoich zadaniach strażacy 
często uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszcze-
nia środowiska, czy też skażenia środowiska w wyniku wypad-
ków, awarii czy innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz od 
lat wspiera działania tych jednostek, bo poprzez ich działania 
chronimy środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanie-
czyszczenia – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Podczas uroczystości wręczenia gwarancji finansowych dla OSP, 
która odbyła się 5 czerwca w Bytomiu, obecni byli również dru-
howie z naszego regionu. Odebrali je strażacy z Jaskrowa, Lgoty 
Małej, Rybnej oraz Truskolas.

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

SPECJALNY PROGRAM POZWOLI DOBRAĆ WŁAŚCIWE PARAMETRY 
IZOLACJI BUDYNKU

JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ E-WNIOSKI W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

STRAŻACY ODEBRALI PROMESY NA ZAKUP SAMOCHODÓW. 
KOLEJNY NABÓR TRWA
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nego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji 
wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe 
wymagania techniczne, które wejdą w życie od 31 grudnia – infor-
mują urzędnicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

10 czerwca zaczęła działać platforma, która bez wychodzenia 
z domu pozwala składać aplikacje o wsparcie inwestycji w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”.

Aby skorzystać z tej ścieżki przesłania dokumentów należy wejść 
na stronę serwisu gov.pl. Tam można wypełnić wniosek, dołączyć 
do niego wymagane załączniki oraz go podpisać. Tutaj niezbędne 
będzie skorzystanie z profilu zaufanego bądź podpisu kwalifiko-
wanego, które potwierdzą tożsamość osoby wnioskującej.

- Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonu-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
je dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na 
portalu beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właści-
wego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i pod-
pisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papie-
rowej do WFOŚiGW lub gminy - informuje Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

15 maja weszły w życie regulacje, które diametralnie zmieniają za-
sady przyznawania dofinansowania w priorytetowym programie 
termomodernizacji budynków i wymiany starych, nieefektyw-
nych źródeł ciepła. O zmianach można przeczytać tutaj.

Od 18 maja Fundusz uruchomił kolejny nabór. W tym roku składa 
się on dwóch części. Dokumenty aplikacyjne, zawierające oprócz 
wniosku również wszystkie niezbędne załączniki, będą przyjmo-
wane aż do końca roku lub do wyczerpania puli dostępnych środ-
ków.

– W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln zł na dofinan-
sowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach 

części drugiej – 2,5 mln zł na dofinansowanie drobnego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych – podkre-
śla szef śląskiego funduszu.

W ciągu ostatnich pięciu lat na wsparcie OSP i PSP, WFOŚiGW 
przeznaczył łącznie ponad 67 mln zł, z czego około 11 mln zł to 
środki NFOŚiGW. Dofinansowano wyposażenie i sprzęt dla jed-
nostek, w tym łącznie 206 pojazdów.

Z aplikacji można skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl, 
wchodząc w zakładkę „Warto wiedzieć” lub też na stronie kalku-
latorczystepowietrze.kape.gov.pl. Narzędzie będzie też dostępne 
na portalach beneficjenta wszystkich wojewódzkich funduszy.
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NIE ZAPOMNIELI O DNIU DZIECKA.
BYŁA ZABAWA ONLINE

DO UCZNIÓW Z TERENU SAMORZĄDU TRAFIŁY 
KOLEJNE KOMPUTERY

     KLUBY SPORTOWE
Z MINISTERIALNĄ DOTACJĄ

     SENIORZY W RZERZĘCZYCACH 
TAKŻE BĘDĄ MIELI SWÓJ KLUB

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach nie zapomniał o dzie-
ciach. Z okazji ich święta, które tradycyjnie przypada 1 czerwca, 
zorganizowano teleturniej online.

Z oczywistych względów, w czasach trwającej jeszcze epidemii 
i obowiązującego zakazu organizowania imprez, tradycyjne wy-
darzenia celebrujące najważniejsze dla dzieciaków święto w roku 
nie mogły się odbyć. Pracownicy miejscowego GOK-u wykazali 
się jednak sporą kreatywnością. Postanowili zorganizować, i to 
oczywiście zrealizowali, teleturniej online.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Całe przedsięwzięcie transmitowane było „na żywo” na profilu 
facebook’owym instytucji. Prowadzącym był Klaun, a właściwie 
ucharakteryzowany na tę postać, dobrze znany animator kultury 
Paweł Leśniak. Dzielnie asystował mu przedstawiciel samorządo-
wej władzy wykonawczej – wicewójt Adam Śliwakowski.

Dzieci dzwoniły, musiały udzielić odpowiedzi na wybrane przez 
siebie zadanie krzyżówkowe, a w nagrodę otrzymywały upominki 
– zabawki, gry czy książki. Nikogo nie pominięto, a telefon roz-
grzewał się do czerwoności.

Dziewiętnaście laptopów, jeden tablet i zestawy słuchawkowe 
– to kolejny sprzęt, który władze gminy przekazały dyrektorom 
gminnych szkół jako pomoc uczniom w procesie zdalnego na-
uczania. Pieniądze na ich zakup samorząd pozyskał z kolejnej 
odsłony rządowego programu „Zdalna Szkoła”

Pod koniec kwietnia urząd kierowany przez wójta Piotra Jusz-
czyka wystarał się o niemal 70 tys. zł ministerialnej dotacji, co 
pozwoliło nabyć dwadzieścia cztery zestawy komputerowe dla 
najbardziej potrzebujących wychowanków miejscowych placó-
wek oświaty. Tym razem kwota była nieco niższa, około 55 tys. zł. 

Wszystkie polskie gminy mogą się starać o środki na zakup sprzę-
tu elektronicznego, który w okresie pandemii wykorzystywany 
jest do nauki zdalnej. W pierwszej edycji Ministerstwo Cyfryzacji 
rozdysponowało ponad 180 mln zł. Środki na ten cel wyasygno-
wano z funduszy unijnych, z programu Polska Cyfrowa, mającego 
wyrównywać szanse w dostępie do edukacji. 

Druga transza jest w podobnej wysokości, a sprzęt ma trafiać do 
nauczycieli i uczniów z wielodzietnych rodzin. Samorządy mogą 
liczyć na dopłaty w wysokości od 35 do 165 tys. zł, w zależności 
od liczby rodzin uprawnionych do wsparcia mieszkających na te-
renie danej gminy. 

Program „Zdalna Szkoła” ruszył z początkiem kwietnia. W pierw-
szym naborze skorzystały z niego prawie wszystkie samorządy. 
Jak szacują resortowi urzędnicy, dzięki niemu udało się zakupić 
prawie 240 tysięcy urządzeń.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Stowarzyszenia sportowe z terenu gminy, upowszechniające 
sport wśród dzieci i młodzieży, otrzymały pieniądze z rządo-
wego programu „Klub”. Pozyskały łącznie 50 tys. zł na bieżącą 
działalność.

Przed dwoma laty udało się zdobyć 35 tys. zł, rok temu 45 tys. zł. 
Obecnie jest jeszcze 5 tys. zł więcej.

Pieniądze trafią do GLKS Gmina Kłomnice, Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Akademia Sportu” z Garnka, KS „Metal” Rzeki Wiel-
kie oraz LKS „Orkan” Rzerzęczyce. Dwa pierwsze dostaną po 15 
tys. zł, kolejne natomiast – po 10 tys. zł dofinansowania.

Dofinansowanie można wykorzystać chociażby na organizację 
obozów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego czy wynagro-
dzenia dla trenerów. Proste i podstawowe, acz niezwykle ważne 
dla tych klubów zadania.

W tegorocznej edycji programu resort rozdysponował 54 mln zł, 
a wsparcie ma trafić do niemal pięciu tysięcy organizacji. Wszyst-
kie wnioski, które spełniały wymogi formalne zostały przez mini-
sterstwo pozytywnie zaopiniowane.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Kłomnicki samorząd pozyskał 150 tys. zł na utworzenie klubu 
seniora w Rzerzęczycach.

To kolejne w całym szeregu działań przedsięwzięcie wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom integracyjnym i społecznym osób star-
szych. Będzie to trzecia tego typu placówka na terenie gminy.

W połowie 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udo-
stępnił mieszkańcom klub seniora i świetlicę środowiskową dla 
dzieci i młodzieży w Nieznanicach, a w roku ubiegłym zaadapto-
wano pomieszczenia w znajdującym się w centrum Konar budyn-
ku ochotniczej straży pożarnej.

Podobnie będzie w przypadku klubu rzerzęczyckiego. Komplek-
sowy remont i wyposażenie pomieszczeń ma kosztować około 187 
tys. zł. Gmina ze swojej strony dołoży do przedsięwzięcia jedyne 
20 proc. ogólnych kosztów adaptacji miejscówki.

– Złożony wniosek został bardzo wysoko oceniony, dzięki cze-
mu, po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych będziemy mogli 
udostępnić naszym seniorom kolejne miejsce spotkań, integracji 
i aktywizacji – mówi wójt gminy Piotr Juszczyk.

Piotr Biernacki, fot. Freepik
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Realizacja niecałych osiemnastu kilometrów sieci wodociągo-
wej rozwiąże na dobre problem dostępu do bieżącej wody dla 
blisko pół tysiąca mieszkańców. Sfinalizowanie inwestycji po-
zwoli podłączyć do sieci dwieście domów. Nie obejdzie się jed-
nak bez pozyskania zewnętrznego finansowania.

Trzeci i ostatni etap tej kluczowej modernizacji objąć ma Wąsosz, 
Kuźnicę Wąsowską, Łysaków i ulicę Zieloną w Łysinach. W Ko-
niecpolu z kolei wodociągu brakuje jeszcze w ciągu ulic Przed-
mieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Konia-
wy, Mickiewicza oraz Kościuszki.

Warunkiem rozpoczęcia wspomnianej realizacji jest uzupełnie-
nie montażu finansowego o dotację. Całe zadanie pochłonąć ma 
10,4 mln zł. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie wkład wła-
sny, ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, a wcześniej złożyła 
wnioski dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Władze Koniecpola zabiegają, by tema-
tem zainteresować kancelarię premiera.

- Tak niewiele już potrzeba byśmy zakończyli ten ciągnący się 
od lat temat - mówi burmistrz Ryszard Suliga. - Zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak trudne jest życie mieszkańców bez bieżącej 
wody. Rozwiązanie tego problemu to dla nas sprawa prioryteto-
wa. Ostatni etap tej inwestycji jest jednak zbyt kosztowny, aby 
można było go sfinansować tylko naszymi środkami budżetowymi 
- dodaje włodarz.

A czas nagli. Główne prace powinny być wykonane do końca tego 
roku. Niestety gmina wyczerpała już możliwości skorzystania ze 
środków unijnych w ramach programu regionalnego.

- Zresztą nie było naborów na projekty dotyczące tylko sieci wo-
dociągowych. Proszę pamiętać, że nie możemy wszystkich środ-
ków na inwestycje przeznaczyć tylko na budowę wodociągów, 
bo potrzeb jest wiele, a najwięcej w zakresie przebudowy dróg 
- podkreśla Ryszard Suliga.

Jak przekonuje, jego administracja nie realizuje niepotrzebnych 
inwestycji.

- W ciągu jednej czy dwóch kadencji nie można naprawić braków 
i niedociągnięć w infrastrukturze technicznej z dwudziestu po-
przednich lat. Zwracam się gdzie tylko mogę o dofinansowanie 
ostatniego etapu budowy wodociągów. O przyznanie środków 
zewnętrznych prosiliśmy wszystkie możliwe instytucje, ale bez-
skutecznie jak do tej pory. Odmowy argumentowane były wska-
zywaniem programów unijnych, z których nie możemy skorzystać 
i wydatkowaniem środków własnych z budżetu gminy - ubolewa.

Władze gminy wierzą jednak, że mimo wszystko uda się pozy-
skać wsparcie. Nadziei upatrują w środkach z puli przeznaczonej 
na usuwania skutków suszy. Odpowiednie dokumenty zostały już 
złożone.

- Jestem przekonany, że tym razem otrzymamy wsparcie i ktoś 
zrozumie nasz problem. Mamy przygotowany projekt techniczny 
oraz pozwolenie na budowę, ogłosiliśmy przetarg, aby nie tra-
cić czasu na te procedury tylko przystąpić do realizacji po za-
bezpieczeniu całego montażu finansowego - wyjaśnia burmistrz 
Koniecpola.

Adrian Biel, fot. Pxfuel

Sześć podmiotów, organizacji sportowych i stowarzyszeń dzia-
łających na terenie miasta i gminy Koniecpol, otrzymało dofi-
nansowania do swojej działalności.

Rozdysponowane prawie 120 tys. zł pochodziło z tzw. funduszu 
korkowego, czyli pieniędzy jakie spływają na konto urzędu za 
koncesje na sprzedaż produktów alkoholowych. Środki pocho-
dzące z tych źródeł w całości powinny zostać przeznaczone na 
przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alko-
holu i narkotyków. Ich zakres jest bardzo szeroki. Obejmuje sport, 
rekreację, szkolenia czy wszelkiego rodzaju zajęcia artystyczne 
oraz eventy dla mieszkańców samorządu.

Największą dotację przyznano MLKS „Pilica” – równe 70 tys. zł. 
Kolejne 20 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły 
w Koniecpolu, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Rudniczanki” 
– 9,5 tys. zł. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Koniecpolu „EUREKA” wsparte zostało kwo-
tą 8 tys. zł. Klub Sportowy „Dragon” natomiast dostanie 6 tys. zł. 
Ostatnią dotowaną organizacją jest Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Na ich konto gmina przeleje 5,8 tys. zł.

Piotr Biernacki

SĄ PIENIĄDZE NA DZIAŁALNOŚĆ 
KLUBÓW SPORTOWYCH.
SKORZYSTAJĄ TEŻ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

     GMINA STARA SIĘ O ŚRODKI 
NA DOKOŃCZENIE KLUCZOWEJ 
INWESTYCJI. PRZETARG JUŻ 
OGŁOSZONO

Kolejna osłona Tarczy Antykryzysowej, a właściwie utworzony 
tym aktem prawnym Fundusz Inwestycji Samorządowych ma 
być wsparciem dla miast, gmin i powiatów, które w wyniku epi-
demii koronawirusa utraciły znaczną część dochodów. Koniec-
pol dostanie z tego źródła niebagatelne prawie 1,5 mln zł.

O pieniądze mogą występować wszystkie samorządy. Kwota, jaka 
będzie przyznana jest z góry określona, a wynika ona, jak podaje 
Ministerstwo Rozwoju, z relacji wydatków majątkowych i zamoż-
ności poszczególnych jednostek administracyjnych. Źródłem fi-
nansowania projektu jest Fundusz COVID-19.

- Pieniądze będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwe-
stycje, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi 
i kanalizację, budowę żłobków, drogi, jak również także inne nie-
zbędne lokalnie działania - tłumaczą przedstawiciele resortu.

Środki mają trafiać na konta urzędów automatycznie, w ciągu kil-
ku tygodni od momentu złożenia wniosku do właściwego woje-
wody. Procedura została w tym przypadku odbiurokratyzowana, 
a wsparcie jest bezzwrotne.

Piotr Biernacki, fot. Shutterstock
Jak wysokie kwoty przyznano pozostałym samorządom z naszego 
regionu?

Sam powiat częstochowski otrzyma 7,1 mln zł. Wśród szesnastu 
gmin, poza Koniecpolem, do Blachowni i Mstowa powędruje po 
nieco ponad 1,6 mln zł, do Mykanowa około 2,8 mln zł, Rędzin – 1,6 
mln zł, Janowa – 1,3 mln zł, Lelowa – 902 tys. zł, Olsztyna – 869 
tys. zł, Kamienicy Polskiej – 787 tys. zł, Kruszyny – 670 tys. zł, 
Przyrowa – 633 tys. zł, Konopisk – 619 tys. zł, a Kłomnic – 562 tys. 
zł. Po pół miliona dostaną Starcza, Poczesna i Dąbrowa Zielona.

W powiecie kłobuckim z kolei samo starostwo będzie mogło za-
dysponować kwotą 3,2 mln zł. Pośród gmin najwięcej otrzymają 
Kłobuck i Miedźno – po około 1,5 mln zł. Na teren Popowa prze-
znaczone zostało 1,1 mln zł, Krzepic – 849 tys. zł, Przystajni – 815 
tys. zł, Opatowa – 681 tys. zł, Wręczycy Wielkiej – 641 tys. zł, 
a Panki otrzymają 628 tys. zł.

W skali całego kraju rozdysponowane ma zostać 6 mld zł - 5 mld 
dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziem-
skich. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie otrzymają łącznie 2,6 
mld zł.

TARCZA 4.0 WESPRZE INWESTYCJE.
KONIECPOL DOSTANIE 1,5 MILIONA ZŁOTYCH

8 czerwca w rodzinnej Opinogórze pożegnano Zbigniewa 
Grzegorza Kalinowskiego - przedsiębiorcę, filantropa i wiel-
kiego przyjaciela Koniecpola. Od 2015 roku honorowego oby-
watela miasta.

- To był człowiek o wielkim sercu, wielbiciel świata i ludzi. 
Przez wiele lat był prezesem polskiego oddziału międzynaro-
dowej firmy Technonicol i to właśnie wtedy los skierował go do 
naszego miasta. Po klęsce żywiołowej, w wyniku której Szkoła 
Podstawowa nr 1 została pozbawiona dachu, okazał nam bez-
interesowną pomoc. Potem jeszcze wielokrotnie z własnej ini-
cjatywy wspierał potrzeby mieszkańców – wspomina zmarłego 
burmistrz Ryszard Suliga.

To właśnie z inicjatywy włodarza, za zasługi dla lokalnej spo-
łeczności, rada miejska przyznała 26 listopada 2015 roku Zbi-
gniewowi Kalinowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Koniecpol.

- Pomimo oddalenia od nas o kilkaset, a nawet kilka tysięcy ki-
lometrów, wielokrotnie otrzymywaliśmy dowody jego stałego 
zainteresowania wydarzeniami w Koniecpolu i okolicy. Z wiel-
ką radością gościł w naszym mieście, a każdy jego pobyt był 
dla nas ogromnym zaszczytem. Odszedł niestety zbyt szybko 
– dodaje burmistrz.

Piotr Biernacki

POŻEGNANO ZBIGNIEWA
GRZEGORZA KALINOWSKIEGO



JERZY ŻUREK: CZARNY SCENARIUSZ 
ZACZYNA SIĘ SPRAWDZAĆ. NA SZCZĘŚCIE 
TO PRZEWIDZIELIŚMY

NA PAJĄKU MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ ZE STREFY AKTYWNOŚCI
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Adrian Biel

Wygaszanie kursów, nagminne problemy związane z nierealizo-
waniem rozkładów jazdy oraz pozbawienie niektórych rejonów 
możliwości weekendowych przejazdów. Jak przekonują lokal-
ne władze, wówczas były to wystarczające sygnały świadczące 
o tym, że sprawy w PKS-ie nie idą w dobrym kierunku. Kilka 
lat temu gmina postawiła na innego przewoźnika i dziś jest na 
wygranej pozycji. 

- W ostatnich dniach dotarła do nas wiadomość, iż częstochowski 
PKS z końcem czerwca prawdopodobnie zakończy swą działal-
ność - mówi wójt Jerzy Żurek. - Dziś mogę powiedzieć, że tylko 
dzięki trafnemu prognozowaniu i stanowczym działaniom, jakie 
podjęliśmy kilka lat temu, możemy obecnie zapewnić mieszkań-
com realizację transportu zbiorowego na oczekiwanym poziomie 
- dodaje.

Pomysł uniezależnienia się od przedsiębiorstwa z Częstochowy 
budził w ówczesnym czasie sporo kontrowersji. 

- I to zarówno wśród mieszkańców, jak i niektórych radnych. Nie-
chętnie przyjmowano do wiadomości argumenty o zarówno co-
raz słabszej sytuacji finansowej, jak i problemach logistycznych 
PKS Częstochowa - dodaje włodarz. - Choć początki bywają za-
wsze trudne, a niewiadoma powoduje pewne obawy, to staraliśmy 
się dobrze argumentować swoją decyzję o wyborze nowego usłu-
godawcy i odpowiadać na każde nurtujące mieszkańców pytanie 
- przekonuje Żurek.

W lutym 2018 roku urzędnicy podpisali umowę z nowym dostaw-
cą usług przewozowych. Kilka tygodni później GTV Bus zapewniał 
już komunikację na wszystkich liniach. Mieszkańcy szybko doce-

nili wysoki komfort świadczonych przez prywatnego przewoźni-
ka usług, a także jego otwartość na sugestie kierowane ze strony 
klientów.

- Modelowa współpraca pozwoliła na stworzenie dobrze skonfi-
gurowanej sieci połączeń, pozwalającej na przesiadki typu „drzwi 
w drzwi”. Punktualność i odpowiednia częstotliwość kursów spra-
wiały, że mieszkańcy nabrali zaufania i coraz chętniej zaczęli ko-
rzystać z usług nowego przewoźnika - podkreśla wójt Konopisk. 

Z informacji przekazanych przez urząd gminy wynika, iż w sa-
mym tylko 2018 roku z oferty GTV Bus skorzystało ponad 175 ty-
sięcy pasażerów. W 2019 było to już ponad 460 tysięcy osób. 

- Na dzień dzisiejszy mamy sześć linii komunikacyjnych, w tym 
bardzo ważną z perspektywy mieszkańców linię łączącą gminę ze 
szpitalem w Blachowni. Takie połączenie od lat było marzeniem 
wielu osób i cieszę się, że udało się ten plan zrealizować - nie 
ukrywa satysfakcji Żurek. 

W listopadzie ubiegłego roku urząd gminy musiał ponownie wy-
łonić usługodawcę publicznego transportu zbiorowego. I znów 
najkorzystniejszą ofertę złożył GTV Bus. Propozycja konkurencji 
była prawie dwukrotnie wyższa. 

- Chciałbym przy okazji nadmienić, że pod koniec maja złożyliśmy 
wniosek o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Został on pozytywnie rozpatrzony i po podpisa-
niu umowy gmina zostanie objęta dopłatą. A co do samego GTV 
Bus, to mając na uwadze dotychczasową, bardzo dobrą współpra-
cę, mam nadzieję, że kolejne trzy lata przyniosą dodatkowy roz-
wój sieci połączeń oraz dalszy wzrost ilości osób korzystających 
z usług tego przewoźnika - mówi wójt Żurek.

LIKWIDUJĄ KASĘ W URZĘDZIE 
GMINY. ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE 
OD PRZYSZŁEGO MIESIĄCA 

NAJPIERW DOSTALI PORCJĘ
WIEDZY, A PO SZKOLENIU
TABLETY NA WŁASNOŚĆ

Adrian Biel, fot. Pixabay

Działający w siedzibie lokalnej administracji punkt kasowy 
z końcem czerwca na dobre zamknie swoje podwoje. Oczywiście 
na terenie urzędu nadal będzie można dokonywać wpłat, ale 
już tylko w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem terminali 
płatniczych.

Decyzja miejscowych władz podyktowana jest utrzymującą się 
sytuacją epidemiczną i związanymi z nią wciąż obowiązującymi 
procedurami obsługi klientów.
 
- Stanowisko kasowe, nagromadzenie wielu klientów przed nim 
w jednym miejscu, płatności gotówką, obniżają standardy bez-
pieczeństwa, a tym samym są czynnikami zagrożenia przede 
wszystkim dla najbardziej narażonej grupy społecznej czyli dla 
osób starszych - argumentują urzędnicy.
 
Osoby, które regulują swoje płatności choćby z tytułu zobowiązań 
podatkowych, opłat za wywóz nieczystości, czynszów mieszka-
niowych i dzierżawnych oraz innych opłat, proszone są o doko-
nywanie ich za pośrednictwem bankowości internetowej lub bez-
pośrednio w placówce banku, który prowadzi konta gminy. 

- Bank nie pobiera z tego tytułu prowizji - podkreślają pracow-
nicy urzędu.

Adrian Biel, fot. GCKiR w Konopiskach

Kolejna dziesięcioosobowa grupa starszych mieszkańców 
z terenu gminy uczestniczyła w projekcie, który miał na celu 
zwiększyć kompetencje seniorów w obszarze nowoczesnych 
technologii.

„Śląska Akademia Senior@” to projekt skierowany do osób powy-
żej 65. roku życia. Dzięki temu, iż realizowany był także w Kono-
piskach, następne grono rodzimych emerytów miało okazję wziąć 
udział w cyklu szkoleń.

– Zajęcia miały na celu włączyć naszych seniorów w budowę spo-
łeczeństwa informacyjnego, pomóc im w rozwoju funkcjonalnych 
kompetencji cyfrowych, a także wzmocnić umiejętności korzy-
stania z nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w życiu 
codziennym – tłumaczą miejscowi urzędnicy.

Podczas niedawnego podsumowania efektów prowadzonych za-
jęć uczestnikom szkoleń wręczono tablety.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

Reprezentacyjne, a przede wszystkim rekreacyjne tereny nad 
Zalewem Pająk w Konopiskach zyskały nową przestrzeń do za-
bawy i uprawiania amatorskiego sportu. Samorząd zakończył 
budowę Otwartej Strefy Aktywności.

Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki dofinanso-
waniu jej przez Ministerstwo Sportu. Miłośnicy wypoczynku na 
świeżym powietrzu zyskali możliwość podniesienia tężyzny fi-
zycznej na szeregu urządzeń do fitness’u i tenisa stołowego, ale 
i także gry w piłkarzyki, szachy, a nawet chińczyka. Na najmłod-
szych czeka natomiast duży, ogrodzony plac zabaw. Zadbano 
i o zagospodarowanie przestrzeni. Zamontowano ławeczki, kosze 

i dokonano zielonych nasadzeń.

– Całość przyczyni się z pewnością do poprawy aktywności fi-
zycznej wśród dzieci, osób dorosłych i seniorów z terenu naszej 
gminy – podkreślają pracownicy Gminnego Centrum Kultury 
i Rekreacji, która to instytucja była w tym przypadku inwestorem.

Urzędnicy zastrzegają jednak, aby w związku obecnym zagroże-
niem epidemiologicznym przy korzystaniu z infrastruktury sto-
sować się do kilku niezbędnych zasad. Zalecają dezynfekcję urzą-
dzeń we własnym zakresie, jak również proszą, by każdorazowo, 
zarówno przed wejściem i opuszczeniem miejsca dezynfekować 
dłonie. Ponadto nieletni muszą przebywać na terenie pod opieką 
osoby dorosłej.
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SESJA W NOWEJ SCENERII I JEDNOGŁOŚNE 
ABSOLUTORIUM DLA TOMASZA GĘSIARZA

BĘDZIE NOWY SAMOCHÓD DLA STRAŻAKÓW-OCHOTNIKÓW. 
JEDNOSTKA DOSTAŁA PROMESĘ

WYSPRZĄTALI KAJAKOWĄ TRASĘ. 
UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ STO WORKÓW 
ŚMIECI

PIENIĄDZE Z RZĄDOWEGO
PROGRAMU POMOGĄ
DOPOSAŻYĆ KUCHNIĘ
W JEDNEJ Z PODSTAWÓWEK

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Pixabay

Adrian Biel, fot. Pixabay

Jak każdego roku, do końca czerwca, radni gminni muszą podjąć 
uchwałę absolutoryjną. Jest ona wyrazem wotum zaufania, lub 
jego braku, dla pracy wójta na rzecz samorządu. W przypadku 
wójta Mstowa przedstawiciele władzy uchwałodawczej nie mieli 
wątpliwości. Jednogłośnie poparli politykę i sposób zarządzania 
gminą przez obecnego włodarza.

Sesja odbyła się po raz pierwszy w szczególnym anturażu, w pięk-
nie zmodernizowanej, nowoczesnej i multimedialnej sali plenar-
nej urzędu.

– Wreszcie doczekaliśmy się nowoczesnego pomieszczenia, które 
jest miejscem uniwersalnym. Służy również jako lokal wyborczy, 
do licznych spotkań z mieszkańcami, gośćmi czy też do zebrań 
sołeckich – podkreślają miejscowi urzędnicy.

Nim jednak radni pochylili się nad uchwałą absolutoryjną, wójt 
przedstawił raport o stanie gminy, zawierający szczegółowe pod-
sumowanie wszystkich działań władzy wykonawczej, jakie zosta-
ły przedsięwzięte w roku poprzedzającym. Żaden z radnych nie 
miał wątpliwości, że Gęsiarz rzetelnie wywiązał się ze swoich 
obowiązków.

– Absolutorium jest dla mnie bardzo ważne. Jest potwierdzeniem, 
że państwo akceptują i doceniają moją codzienną pracę. Samo-

5 czerwca druh Bogdan Kubica (na zdjęciu z prawej) odebrał 
promesę na zakup fabrycznie nowego pojazdu dla jednostki 
w Jaskrowie. 160 tys. zł przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po 300 tys. da-
dzą Urząd Gminy Mstów i Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej.

Na wsparcie śląskich OSP WFOŚiGW wspólnie z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przezna-
czą w tym roku prawie 10 mln zł. Wszystko to w ramach prowa-
dzonego przez te instytucje „Ogólnopolskiego Programu Finan-
sowania Służb Ratowniczych”.

- Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania dba o śro-
dowisko naturalne, między innymi przeciwdziałając skutkom róż-
nego rodzaju klęsk żywiołowych - mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach. - W swoich zadaniach strażacy często 
uczestniczą w akcjach usuwania skutków zanieczyszczenia śro-
dowiska czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, awa-
rii czy innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz od lat wspie-
ra działania tych jednostek, bo poprzez ich działania chronimy 

Zorganizowana pod hasłem „Jura bez plastiku” akcja pozwoli-
ła na solidne posprzątanie Warty na odcinku od Mirowa, przez 
Mstów do Kłobukowic.

Sprzątanie zorganizowały działające w okolicy wypożyczalnie ka-
jaków. Z kolei wsparcia finansowego i logistycznego udzieliła gmi-
na Mstów oraz Częstochowski Alarm Antysmogowy. W przedsię-
wzięciu wzięło udział ponad czterdziestu wolontariuszy.

- Udało się zebrać ponad sto worków śmieci. Wolontariusze pa-
kowali je do kajaków, a później zostawiali w wyznaczonych miej-
scach, skąd odbierali je pracownicy gminy. Cięższe przedmioty, 
jak opona czy materac oraz śmieci z trudno dostępnych miejsc, 
odebrali natomiast strażacy z mstowskiej OSP - informuje Michał 
Wanot, jeden z organizatorów akcji.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie otrzy-
mała 72,5 tys. zł dofinansowania w ramach rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”.

Wspomniany program dotyczy wspierania organów prowadzą-
cych publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek 
i miejsc spożywania posiłków.

Całkowity koszt projektu sięgnie blisko 91 tys. zł. Pieniądze prze-
znaczone zostaną przede wszystkim na doposażenie kuchni oraz 
jadalni we wspomnianej placówce. Zakupione zostanie między in-
nymi sześciopalnikowa kuchnia, piec konwekcyjno-parowy z sys-
temem mycia, uzdatniacz do wody, basen porządkowy, okap z ła-
paczami tłuszczu, szafa chłodnicza nierdzewna, szafa mroźnicza 
nierdzewna czy obieraczka do ziemniaków. W stoły świetlicowe 
i krzesła wyposażona zostanie też jadalnia.

- Wszystkie te zakupy są konieczne do prawidłowego funkcjono-
wania stołówki szkolnej oferującej smaczne posiłki dla dużej ilości 
dzieci - podkreślają lokalni urzędnicy.

rząd to jednak sport zespołowy. Dlatego dziękuję wszystkim, 
którzy pomagają mi na co dzień – zwrócił się do radnych na se-
sji. – Dziękuję skarbnik gminy Marii Skibińskiej za czuwanie nad 
finansami. Dziękuję sekretarz gminy Sylwii Kuban i mojej zastęp-
czyni Małgorzacie Grabowskiej. Dziękuję moim pracownikom, 
kierownikom jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Dzię-
kuję również radnym i sołtysom za cenne podpowiedzi i wska-
zówki. Razem pozytywnie kreujemy wizerunek nasz gminy – do-
dał do zebranego na sesji grona.

środowisko naturalne i niwelujemy skutki jego zanieczyszczenia 
- dodaje tłumacząc ideę. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który wkrótce kupi miej-
scowa OSP, sfinansowany zostanie z trzech źródeł. Oprócz wspo-
mnianej promesy 300 tys. zł przekaże Tomasz Gęsiarz, wójt Msto-
wa. Podobna kwota pochodzić będzie także z dotacji budżetowej 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka może 
liczyć na środki z ostatniego ze wspomnianych źródeł dlatego, 
iż jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W chwili obecnej na wyposażeniu jastkowskiej OSP Jaskrów są 
dwa samochody pożarnicze. Jeden to wysłużony mercedes 1019, 
drugi z kolei kupiony w 2002 roku ford transit. 

- Jednostka, która działa w ramach KSRG musi być gotowa do wy-
jazdu o każdej porze dnia i nocy, więc posiadany sprzęt musi być 
w sprawny w stu procentach - podkreśla wójt Gęsiarz.

Co roku strażacy z Jaskrowa podejmują średnio około sześćdzie-
sięciu interwencji. To nie tylko pożary. Jednostka ze względu 
na położenie przy drodze wojewódzkiej łączącej Częstochowę 
z Kielcami jest też często kierowana do zdarzeń drogowych.



NOWY NABYTEK BĘDZIE SŁUŻYŁ DZIECIOM, JAK I POZOSTAŁYM MIESZKAŃCOM

URZĄD PLANUJE KOLEJNE INWESTYCJE. ZLECONO 
PRZYGOTOWANIE KILKU PROJEKTÓW
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Piotr Biernacki, fot. Iwona Skorupa/GCKIiR

Piotr Biernacki, fot. Freepik

Wójt Krzysztof Ujma odebrał 15 czerwca kluczyki do nowocze-
snego autokaru Otokar Navigator. Pod drzwi pocześniańskiego 
urzędu dostarczyli go przedstawiciele producenta.

Pojazd ma zastąpić wysłużonego autosana, którego eksploatowa-
no przez ostatnie ponad trzynaście lat. Wartość wyleasingowane-
go przez gminę autokaru to około 680 tys. zł.

– Cieszy nas bardzo zakup nowoczesnego autobusu do przewozu 
dzieci i młodzieży. Sprzęt jest bezpieczny, wyposażony w najno-
wocześniejsze udogodnienia i rozwiązania techniczne. To piękne 
auto posłuży przede wszystkim dzieciom, ale i wszystkim miesz-
kańcom gminy Poczesna – komentował na gorąco włodarz.

A wspomnianych udogodnień i bajerów jest rzeczywiście sporo. 
Podróżować nim może w komfortowych warunkach trzydziestu 
siedmiu pasażerów. Napędza go oszczędny silnik o mocy 180 KM. 
Natomiast wnętrze o podniesionym standardzie wyposażono 
w lotnicze, rozkładane i rozsuwane fotele, dwustrefową klima-
tyzację. Zimową porą ogrzewać go będzie kilka zamontowanych 
źródeł ciepła.

– Bezpieczeństwo, wygoda, a także ujmujący design pozwoli na 
przyjemną i odprężającą podróż dzieci do i ze szkoły. Funkcja tu-
rystyczna nowego nabytku sprawi, że będzie można wykorzysty-
wać go do szkolnych wyjazdów, jak i innych wycieczek. Przy wy-
borze jednym z wymagań była duża trwałość pojazdu – podkreśla 
Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej.

Osiem nowych projektów przyszłych gminnych inwestycji zo-
stało zleconych do opracowania. Dokumentacja będzie pierw-
szym krokiem do realizacji przebudowy dróg, termomoder-
nizacji budynków publicznych czy uzupełnienia oświetlenia 
ulicznego.

Pośród przedsięwziętych zamierzeń zdecydowaną większość sta-
nowią oczekiwane przez mieszkańców modernizacje odcinków 
dróg. Przebudowy doczeka się między innymi ulica Kamienna 
w Mstowie.

- Po wykonaniu ulicy Kopernika jest to kolejna niezwykle waż-
na inwestycja drogowa, chociażby z uwagi na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu w rejonie ulicy Partyzantów, w której to okolicy 
znajdują się szkoła i cmentarz – podkreśla Tomasz Gęsiarz, wójt 
gminy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Mstowscy urzędnicy udostępnili wykaz wolnych miejsc w po-
szczególnych placówkach prowadzących oddziały wychowania 
przedszkolnego na terenie gminy.

Najwięcej, bo dwudziestu jeden przedszkolaków, przyjmie od-
dział mieszczący się przy podstawówce w Mstowie. Czternaście 
miejsc przewiduje z kolei ten w Kucharach. Po dwanaścioro dzieci 
planują przyjąć oddziały w Krasicach i Mokrzeszy, a przedszkole 
w Jaskrowie zarezerwowało jedenaście miejsc dla sześciolatków. 
Oddział w Brzyszowie i przedszkole w Zawadzie przyjmą nato-
miast dziewięcioro maluchów. Najmniejszą ilością miejsc, bo pię-
ciu, dysponuje za to przedszkole w Małusach Wielkich.

Na poprawę infrastruktury może liczyć także społeczność Sroc-
ka, gdzie zrobiony będzie kilometrowy odcinek jednej z gminnych 
dróg, a także remont miejscowej remizy OSP.

Osiedlowe szlaki zostaną poprawione w Wancerzowie, w sumie 
cztery odcinki ulic: Modrzewiowej, Sosnowej, Klonowej i Dębo-
wej. Krasice mogą się z kolei spodziewać prac na ulicy Krótkiej. 

Samorządowe mienie zostanie ulepszone ponadto poprzez mo-
dernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie oraz 
termomodernizację szkoły w Krasicach. W tym przypadku zleco-
no wykonanie audytu energetycznego pod potrzeby planowanej 
inwestycji.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego czeka również ulicę Źródlaną 
w Mstowie. To prawie ośmiuset metrowy odcinek od ulicy Ogro-
dowej do Wolności.

PRAWIE SETKA MIEJSC CZEKA NA 
MALUCHY W PRZEDSZKOLACH
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KOSZULKI, BUTY I PIŁKI. 
DO RODZIMYCH KLUBÓW 
TRAFIŁ SPRZĘT SPORTOWY

SŁUCHACZE UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU ZAKOŃCZYLI 
ROK AKADEMICKI
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Podczas spotkania, które na początku czerwca odbyło się 
w urzędzie gminy, na ręce prezesów lokalnych klubów sporto-
wych przekazany został sprzęt dla zrzeszonych w nich dzieci 
i młodzieży.

Podopiecznych sześciu działających na terenie gminy klubów 
sportowych docenili przedstawiciele Fundacji ESPA. To organi-
zacja, która od 1993 roku zajmuje się niesieniem pomocy humani-
tarnej oraz wspieraniem edukacji młodego pokolenia. W ubiegłym 
roku fundacja różnym klubom sportowym w Polsce przekazała 
sprzęt o wartości 7 mln zł. 

Podczas wspomnianego spotkania, koszulki, obuwie treningowe 
oraz piłki trafiły na ręce prezesów klubów. Ci rozdzielą je po-
między swoich wychowanków. Jak podkreślają lokalne władze, 
okoliczni sportowcy wielokrotnie uczestniczą w turniejach i roz-
grywkach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz 
w mistrzostwach kraju. Dlatego każda forma pomocy z pewno-
ścią im się przyda.

- Dziękuję za okazane wsparcie, dzięki któremu będą mogły być 
realizowane przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz rozwoju sportu 
dzieci i młodzieży, zrzeszonych w klubach sportowych działają-
cych na terenie gminy. Sport to szczególnie dla młodych ludzi 
jedna z dróg rozwoju i samorealizacji - podkreślał wójt Krzysztof 
Ujma zwracając się do darczyńców.

25 czerwca w Nowej Wsi seniorzy z terenu gminy uroczyście 
podsumowali minioną edycję UTW. 

Pierwsze zajęcia zainaugurował wykład, który obyły się na po-
czątku października ubiegłego roku. Ostatni, ze względu na epi-
demię koronawirusa, 4 marca. 

- W międzyczasie odbyło się osiemnaście spotkań, podczas któ-
rych uczestnicy wzięli udział w wielu wykładach - informuje Ha-
lina Synakiewicz. 

Nie tylko poznawali historię miejscowych zabytków, ale także 
pomagali opracować mapy lokalnych potrzeb seniorów, zgłębiali 
zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia oraz środowiska czy też 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

- Słuchacze uczestniczyli również w wieczorze autorskim, kon-
certach oraz w wyjeździe do sanatorium w Truskawcu na Ukra-
inie. Tradycyjnie nie ominęły ich spotkania wigilijne i wielka-
nocne. Tematy, których nie udało się zrealizować ze względu na 
epidemię zostały przesunięte na kolejny rok akademicki - tłuma-
czą organizatorzy przedsięwzięcia.
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19W PRZYROWIE

ZBIERAJĄ PIENIĄDZE NA POMOC RODZINIE Z ZARĘBIC. 
NIEDAWNA WICHURA ZNISZCZYŁA DOROBEK ICH ŻYCIA

SĄ PIENIĄDZE NA DROGI GMINNE. WÓJT POZYSKAŁ 
320 TYSIĘCY ZŁOTYCH

MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

LAS W SŁOIKU, CZYLI WAKACYJNE 
WARSZTATY TWORZENIA
MIKROEKOSYTEMÓW

Mieszkańcy Zarębic z pewnością na długo zapamiętają wyda-
rzenia z 7 czerwca. Wtedy to przez miejscowość przetoczyła się 
potężna wichura, która zerwała dach jednego z domów i znisz-
czyła kolejne cztery budynki gospodarcze. W całej zawierusze 
najbardziej ucierpiała posesja Romana i Błażeja Rządkowskich.

Na portalu zrzutka.pl uruchomiono społecznościową zbiórkę 
pieniędzy, która ma pomóc w odbudowie pielęgnowanego od kil-
kudziesięciu lat gospodarstwa. Dorobku wielu pokoleń i źródła 
utrzymania dla rodziny.

Obraz, który przedstawiają inicjatorzy zbiórki nie pozostawia 
złudzeń. Niewiele ocalało. Doszczętnie zniszczone zostały dwie 

Dostawą, montażem i usługą serwisowania instalacji odna-
wialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, jak i pu-
blicznych na terenie gminy zajmują się dwie firmy. Już wkrótce 
mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z ekologicznych roz-
wiązań.

Z początkiem roku do Przyrowa dotarła świetna informacja. Trzy 
złożone przez wójta Roberta Nowaka wnioski w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych, programu dedykowanego dla 
samorządów subregionu północnego województwa, zakwalifiko-
wano do dofinansowania. Ich ogólna wartość to niemal 3 mln zł, 
natomiast unijne fundusze zabezpieczą prawie 2,2 mln zł progno-
zowanych wydatków.

Pozyskane kwoty pozwolą na montaż łącznie osiemdziesięciu 
zestawów instalacji OZE. Siedemdziesiąt trafi do gospodarstw 
indywidualnych mieszkańców, a dziesięć obsłuży budynki uży-
teczności publicznej. Najwięcej będzie paneli fotowoltaicznych 
- pięćdziesiąt sześć kompletów, osiemnaście kolejnych to kolek-
tory słoneczne. Zakupione będą również dwie pompy ciepła oraz 
cztery nowoczesne kotły.

Eco-team z Częstochowy obsłuży większą partię zamówienia, za 
które zainkasuje niemal 2,2 mln zł. Kolejna – Smart EPC z Gliwic 
wyceniła dostawę urządzeń na 424 tys. zł.

Piotr Biernacki, fot. Materiały organizatorów zbiórki

Piotr Biernacki, fot. Pxfuel

Partnerstwo Północnej Jury zorganizuje 21 lipca nietypowe 
warsztaty dla mieszkańców gminy. Tych, którzy chcieliby zgłę-
bić technikę tworzenia mikroekosystemów – ogrodów w szkle.

Ich celem jest przede wszystkim edukacja ekologiczna. Inicjato-
rzy chcą zainspirować do zakładania i obserwowania takich wła-
śnie instalacji.

Zgłoszenia mogą zostać dokonane zarówno drogą e-mailową na 
adres: aleksandra.stachura@jura-ppj.pl, jak również telefoniczną, 
dzwoniąc pod numer biura stowarzyszenia – 34 327 89 43.

- Dokonując zgłoszenia na warsztaty prosimy o podanie nume-
ru telefonu kontaktowego i informację, że chętni zapisują się na 
zajęcia organizowane w gminie Przyrów. Z uwagi na ograniczoną 
ilość miejsc, piętnastu uczestników, o zakwalifikowaniu się będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń – wyjaśniają pracownicy PPJ.

Miejscem szkolenia będzie przyrowski Gminny Ośrodek Kultury. 
Początek zaplanowano o godzinie 16. Organizatorzy zastrzega-
ją, że zajęcia  będą prowadzone z zachowaniem obowiązujące-
go reżimu sanitarnego. Dlatego też proszą, by zakwalifikowani 
uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą maseczki i rękawiczki.

Piotr Biernacki, fot. Pxfuel

stodoły, w których znajdowały się maszyny rolnicze, a także za-
pasy zboża. Wiatr powalił także kurnik, wiatę garażową oraz dach 
obory, będącej schronieniem dla hodowanego bydła. Jak podkre-
ślają, nie ocalał żaden inny budynek gospodarczy, który mógłby 
być alternatywą dla tegoż zniszczonego.

– Gruzowisko, które w niczym nie przypomina dawnego gospo-
darstwa. Serce płacze, oczy nie mogą znieść widoku, ale nadzieja 
umiera ostatnia – dodają, prosząc o solidarność i wsparcie.

Jak do tej pory pozytywnie odpowiedziało przeszło sześćdziesię-
ciu darczyńców, którzy wpłacili łącznie około 8,5 tys. zł. Potrzeby 
są jednak znacznie większe. Akcja ma potrwać jeszcze przez po-
nad dwa miesiące.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał gminie Przyrów dofi-
nansowania na modernizację dróg transportu rolnego. Uzna-
nie w urzędzie marszałkowskim znalazły dwa wnioski złożone 
przez wójta Roberta Nowaka.

Aplikacje z gminy przewidują przebudowę trzech odcinków. 
Jeden z nich w Zarębicach, a dwa kolejne w obrębie Przyrowa. 
Z łącznym wsparciem ponad 320 tys. zł powstaną prawie dwa ki-
lometry nowych dróg dojazdowych.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay Na tę w Zarębicach urząd już ogłosił przetarg i zebrał oferty od 
potencjalnych wykonawców. Koszty oszacowano na niemal 560 
tys. zł i wszystko wskazuje na to, że wkrótce zacznie się przebu-
dowa. Spośród bowiem dziesięciu złożonych przez przedsiębior-
ców ofert, wszystkie mieszczą się w ustalonym limicie wydatków.

Modernizacji poddany będzie blisko kilometrowy odcinek. Grun-
towy do tej pory szlak zyska nową nawierzchnię asfaltową, na 
podbudowie z kruszywa łamanego. Tym materiałem utwardzone 
zostaną również pobocza, a jezdnia zostanie odwodniona. Dzięki 
temu prace porządkowe obejmą również przydrożne rowy.
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