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PRZYBYŁY NIE TYLKO DWIE NOWE PRACOWNIE, 
ALE I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

Adrian Biel, fot. Bartosz Półrolnik/Śląski Urząd Wojewódzki

W częstochowskim szpitalu na Parkitce pojawił się nowy sprzęt. 
Zakupiono między innymi nowoczesny angiograf oraz urządze-
nie wspomagające  diagnostykę  koronawirusa.  Placówka może 
się również pochwalić tyle co otwartymi pracowniami biologii 
molekularnej oraz bronchoskopii.

Jak przekonują tamtejsi medycy, aniograf oferuje bardzo dobrą ja-
kość obrazowania oraz wysokiej klasy systemy kontroli dawki. Ma 
to tym samym zapewniać maksymalne bezpieczeństwo zarówno 
pacjentów, jak i personelu medycznego.

- Aparat jest wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, jak na 
przykład ocena czynnościowa zwężeń wieńcowych czy obrazo-
wanie naczyń wieńcowych od środka. Te systemy są w pełni zin-
tegrowane z torem wizyjnym, co pozwala lekarzowi wykonujące-
mu zabieg na precyzyjne umieszczenie implantowanego stentu 
w naczyniu, a jednocześnie skraca czas badania i obciążenie pa-
cjenta – wyjaśnia dr n. med. Jacek Gabryel, kierownik Oddziału 
Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki.

Angiograf umożliwia również wykonanie badania pojedynczym 
skanem z obrotem lampy o prawie trzysta sześćdziesiąt stopni 
wokół ciała pacjenta. Jeszcze bardziej przyspiesza to wykonywa-

ny zabieg i pozwala zmniejszyć ilość wykorzystywanego kontra-
stu oraz dawkę promieniowania.

Zakup angiografu to nie jedyna istotna inwestycja, którą szpital 
zrealizował w ostatnim czasie. Z uwagi na trwającą epidemię, ko-
niecznością stało się utworzenie pracowni biologii molekularnej. 
Metody wykorzystywane w dziedzinie, którą będą zajmować się 
pracujący w niej specjaliści, są obecnie bardzo ważnym elemen-
tem diagnostyki w wielu dziedzinach medycyny. W tym również 
w mikrobiologii klinicznej. W opinii kierownictwa szpitala wyma-
ga to zarówno doświadczonego, profesjonalnie przygotowanego 
personelu, jak również specjalistycznego sprzętu.

- To dlatego właśnie szpital otrzymał od Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego nowoczesny aparat do badań molekularnych - dodaje 
senator Ryszard Majer (na zdjęciu w środku), który uczestniczył 
w otwarciu nowej pracowni.

Ta natomiast będzie nastawiona przede wszystkim na diagno-
stykę antygenu wirusa SARS-CoV-2. Od teraz możliwe będzie 
wykonywanie szeroko pojętych badań, które do tej pory nie były 
realizowane w Częstochowie.

Ciąg dalszy na stronie 2
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JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA?
JESZCZE W TYM ROKU BĘDZIE
MOŻNA SIĘ BEZPŁATNIE PRZEBADAĆ

BON TURYSTYCZNY JUŻ DZIAŁA. MOŻNA 
GO WYKORZYSTAĆ NA WYPOCZYNEK DZIECI

- Tym samym będziemy w stanie oznaczać wiele patogenów za-
palnych, ich geny oraz geny lekoodporności, co znacznie ułatwi 
i przyspieszy proces diagnostyki i leczenia - podkreśla Elżbieta 
Maćkowiak, kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Szereg inwestycji poczynionych zostało też na rzecz siedziby 
placówki przy ulicy PCK. To tam znajduje się między innymi blok 
operacyjny oraz doposażona w nowy sprzęt pracownia bron-

choskopii. Zakupiono do niej nowoczesny wideobronchoskop 
ultrasonograficzny. To sprzęt, który nie tylko zdecydowanie uła-
twia przeprowadzenie bronchofiberoskopii i umożliwia pobranie 
materiału do badań nawet z trudno dostępnych miejsc oskrzelo-
wych.

- Umożliwia też operatorowi utrzymanie obrazu endoskopowego 
w pełnym polu widzenia. Wspomniane badanie to jedna z najno-
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Przez dwa  lata w sumie sześciuset mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego będzie miało możliwość wzięcia udziału w profi-
laktycznym programie wczesnego wykrywania nowotworu jelita 
grubego.

Z nieodpłatnej kolonoskopii skorzystać będą mogli pacjenci 
z trzech grup wiekowych. Chodzi o osoby w przedziałach wieko-
wych od 50 do 65 roku życia, od 40 do 49 oraz te mające od 25 do 
49 lat. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z tej diagno-
styki będzie to, iż żaden z chętnych nie miał w minionej dekadzie 
wykonywanej kolonoskopii.

O ile pierwsza grupa będzie mogła poddać się badaniu niezależnie 
od tego czy w rodzinie wystąpił rak jelita grubego, to w kolejnej, 
aby się zaklasyfikować, trzeba będzie wykazać iż przynajmniej 
jeden krewny pierwszego stopnia mierzył się w przeszłości z tą 
chorobą. Z kolei osoby z najmłodszej grupy zakwalifikują się na 
badanie jeśli występuje u nich zespół Lyncha. To schorzenie, które 
w 80 proc. przypadków powoduje ryzyko zachorowalności.

- Zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym 
stadium zwiększa szanse na to, że pacjent przeżyje - przekonu-
ją władze powiatu wraz ze specjalistami z częstochowskiej przy-
chodni Inter Max, która będzie realizować badania.

Jak przekonują urzędnicy starostwa, niebawem ogłoszony ma zo-
stać termin zapisów na finansowaną przez tę instytucję kolono-
skopię.

Z  początkiem  sierpnia  ruszyło wsparcie  dla  rodzin,  które  po-
średnio ma  pomóc  również  osłabionej  epidemią  koronawirusa 
polskiej branży turystycznej.

Jednorazowy bon w wysokości 500 zł przyznawany jest na każ-
de niepełnoletnie dziecko. W przypadku dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, przewidziano również jego uzupełnienie 
w formie jednego dodatkowego świadczenia o podobnej kwocie. 
Przyznanie jest niezależne od poziomu dochodów, a wniosek, 
identycznie jak w przypadku programu 500+, należy złożyć po za-
rejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS).

- Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln 

Adrian Biel, fot. Shutterstock

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

wocześniejszych metod diagnostyki chorób dróg oddechowych. 
Wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce nowo-
tworów płuc przebiegających z powiększeniem węzłów chłon-
nych śródpiersia i wnęki płuca. Znajduje również zastosowanie 
w diagnostyce innych chorób układu oddechowego, takich jak 
sarkoidoza, gruźlica czy chłoniaki - dodają specjaliści z Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej 
dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1 tys. zł i więcej. 
W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci 
- prognozują rządowi analitycy. 

Na co można go spożytkować? Za pomocą bonu zapłacimy za 
usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne realizowane przez 
przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publiczne-
go na terenie kraju. Swą ważność zachowa do końca marca 2022 
roku. 

Co ważne, zapłaty będzie można dokonać tylko u podmiotów wpi-
sanych do katalogu bazy turystycznej. Jest ona systematycznie 
powiększana i dostępna pod adresem https://www.pot.gov.pl/pl.
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NAUCZYCIELE SKRZYKNĘLI SIĘ NA
FACEBOOK’u, BY ZEBRAĆ PIENIĄDZE
NA LECZENIE SWOJEJ KOLEŻANKI
„Pomagamy Izie” - tak nazywa się strona w popularnym serwisie 
społecznościowym założona po to, by poprzez licytacje różnych 
przedmiotów pomóc Izabeli Matczak w zebraniu 20 tys. zł na le-
czenie nowotworu. Każdy może wesprzeć akcję choćby poprzez 
udostępnianie postów. Czas nagli.

Izabela Matczak (na zdjęciu) jest nauczycielką w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. Od paru 
lat zmaga się z czerniakiem. To najbardziej postępujący z nowo-
tworów i niestety dający bardzo szybkie przerzuty.

- Mama przeszła zabieg amputacji palca stopy, na którym umiej-
scowił się czerniak oraz wycięcie węzłów pachwinowych, gdzie 
był pierwszy przerzut. Leczenie zakończyło się pomyślnie, mama 
była pod stałą kontrolą lekarską. Niestety w lutym tego roku ba-
danie kontrolne wykazało zmianę w głowie - informuje jej córka 
Katarzyna Czerwińska.

Okazało się, że to przerzutowy guz mózgu. Pani Iza przeszła ope-
rację jego wycięcia, jednak badania wykazały, że zmiany nowo-
tworowe są złośliwe.

- Mama musi więc nadal mieć leczenie onkologiczne. O ile radio-
terapia była dla nas dostępna, to niestety dalsze leczenie immuno-
terapią jest bardzo drogie i często wymaga refundacji z minister-
stwa. Bardzo ciężko jest szybko ją zdobyć, a czas odgrywa tutaj 
ogromną rolę - podkreśla Katarzyna Czerwińska.

Adrian Biel, fot. Materiały organizatora 

Córka, by ratować życie i zdrowie mamy, w znanym serwisie 
zrzutka.pl założyła zbiórkę, gdzie każdy może wpłacić dowolną 
kwotę i tym samym pomóc w zebraniu 20 tys. zł koniecznych na 
pierwszą rundę immunoterapii.

W tym samym czasie solidarność z koleżanką zamanifestowało 
grono pedagogiczne z placówki, w której od lat pracuje Izabela 
Matczak.

- Iza jest moim mentorem, doskonałym pedagogiem i osobą, która 
nigdy nikomu nie odmawia pomocy - mówi o niej Anna Wrońska, 

koleżanka z pracy. - Dziś to ona potrzebuje naszej pomocy i stąd 
narodził się pomysł, by pomóc w zbiórce pieniędzy na jej leczenie 
poprzez wykorzystanie facebook’a - dodaje.

Codziennie, na stworzonej w tym serwisie stronie „Pomaga-
my Izie”, odbywają się po trzy licytacje różnych przedmiotów, 
które od darczyńców pozyskują koleżanki pani Izy. Cały do-
chód, jaki uda się zgromadzić od uczestników poszczególnych 
licytacji, trafia na konto zbiórki. Można ją znaleźć pod adresem 
zrzutka.pl/96y8pj - Leczenie onkologiczne dla ukochanej mamy.



Mieszkaniec Wręczycy Wielkiej zaparkował swoje bmw na ogro-
dzeniu mieszczącej się w Lgocie przy ulicy Południowej nieru-
chomości. Kierowca, który w organizmie miał ponad trzy pro-
mile alkoholu, prowadził mimo orzeczonego zakazu siadania za 
kółkiem.

Nie ma miesiąca, by biuro prasowe kłobuckiej komendy nie infor-
mowało o ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Coraz częściej zdarza się 
również, że sprawcą przestępstwa okazują się osoby, wobec któ-
rych sąd orzekł już wcześniej zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. 

Do kolejnej sytuacji tego typu doszło tym razem w Lgocie. Poli-
cjanci, których zaalarmował świadek zdarzenia, po przybyciu na 

W budynku ośrodka zdrowia w Krzepicach powstanie Środowi-
skowy Dom Samopomocy. Ma służyć osobom z niepełnospraw-
nościami.

21 lipca władze powiatu kłobuckiego podpisały umowę na dofinan-
sowanie utworzenia tej instytucji. Pozyskano na ten cel 1,35 mln zł. 
Remont i jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wedle zapewnień starostwa, ma ruszyć jeszcze w tym roku. Sa-
morząd będzie także organem prowadzącym placówkę, choć po 
otwarciu finansowanie zapewni budżet województwa.

 - Starania o jej powstanie w powiecie kłobuckim trwały jakiś czas 
i było w to zaangażowanych kilka osób. Zwieńczeniem tych dzia-
łań było napisanie wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłobucku o dofinansowanie na powstanie placówki - 
skomentował sprawę na swoim profilu facebook’owym Rafał Bal-
cerzak, radny miejski z Krzepic. - Będzie przeznaczona dla dwu-
dziestu osób z możliwością zwiększenia tej liczby w późniejszym 
terminie. Swój drugi dom w tym miejscu znajdą osoby z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami. Będą miały rehabilitację, terapię 
zajęciową oraz niezbędną opiekę i wsparcie - informuje.

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Piotr Biernacki

28-letni  mężczyzna  zaatakował  swojego  o  sześć  lat  starszego 
znajomego. Najpierw rzucał w jego kierunku cegłówkami, póź-
niej w stronę 34-latka poleciał stalowy pręt. Podejrzany został 
tymczasowo aresztowany.

Niewiele brakło, by tragicznie zakończyła się rozmowa dwóch 
znajomych w Dankowicach Drugich. W pewnym momencie jeden 
z mężczyzn zaczął się nagle agresywnie zachowywać. Zaatako-
wał rozmówcę cegłami, grożąc mu przy tym pozbawieniem życia 
i zdrowia. Choć pokrzywdzony schronił się w samochodzie, to na-
pastnik nie odpuszczał. Chwycił za metalowy pręt, który przebił 
szybę i fotel kierowcy, który zajmował mężczyzna. Obrażeń nie 
odniósł tylko dlatego, iż udało mu się uchylić przed ciosem.

Podejmujący interwencję kłobuccy funkcjonariusze zatrzymali 
młodszego z mężczyzn. W trakcie wykonywania czynności okaza-
ło się, że miał on przy sobie sporą ilość metamfetaminy. Zatrzyma-
ny usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, kierowania gróźb karal-
nych, a także posiadania substancji psychotropowych.

– Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego 
więzienia. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd podjął decyzję 
o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące – 
informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.

Adrian Biel, fot. Fotolia

KOLEJNY PIJANY NAROZRABIAŁ I UCIEKŁ.
TYM RAZEM UCIERPIAŁ PŁOT W LGOCIE

LGOTA

NAJPIERW POLECIAŁY CEGŁY, PÓŹNIEJ 
PRĘT. SKOŃCZYŁO SIĘ ZARZUTEM
USIŁOWANIA ZABÓJSTWA

KRZEPICE

W KRZEPICACH POWSTANIE
PLACÓWKA WSPARCIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KRZEPICE

W POWIECIE KŁOBUCKIM4

miejsce zobaczyli uszkodzony parkan oraz porzucone bmw. Na 
podstawie złożonych przez świadka zeznań funkcjonariusze wy-
typowali podejrzanego, do którego szybko udało im się dotrzeć. 

Mężczyzna przyznał się, iż to on prowadził wspomniany pojazd. 
W momencie wykonywania policyjnych czynności okazało się, iż 
33-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Co wię-
cej, po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, iż nieodpowie-
dzialny kierowca posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych, który obowiązuje do 2023 roku. 

Sprawca usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nie-
trzeźwości, wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi i spowodo-
wanie zdarzenia drogowego. Grozi mu wysoka grzywna, dożywot-
nia utrata prawa jazdy, a nawet kara więzienia.

Ze względu na liczne obrażenia lekarze nie zdecydowali się jed-
nak na jej przyszycie. Kłobuccy funkcjonariusze apelują, by to 
nieszczęśliwe zdarzenie posłużyło za przestrogę wszystkim tym, 
którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Zwłaszcza w okresie letnim, 
który jest czasem wzmożonych prac.

- Szczególnie często dochodzi wtedy do wypadków. Ich przyczyną 
zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa. Chwila nieuwagi podczas wykonywania z pozoru prostych 
czynności może skończyć się tragicznie - argumentują.

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj w Sta-
rokrzepicach.  Maszyna  wciągnęła,  a  następnie  wyrwała  rękę 
43-letniego rolnika. Niestety pomimo starań  lekarzy nie udało 
się jej uratować.

Mężczyzna podczas wykonywania swojej codziennej pracy za-
uważył, iż w prasie rolującej zerwał się sznurek. Postanowił sam 
usunąć usterkę. Na swoje nieszczęście nie wyłączył wcześniej 
urządzenia. Chwilę później, w trakcie montażu wspomnianego 
sznurka, maszyna wciągnęła jego prawą rękę i wyrwała mu ją na 
wysokości ramienia.

- Podczas wypadku nie było w pobliżu nikogo, kto mógłby mu po-
móc. Rolnikowi udało się samodzielnie wyłączyć prasę, wyciągnąć 
z niej rękę i powiadomić służby o wypadku. Poszkodowany został 
zabrany przez załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego do jednego z częstochowskich szpitali - relacjonują poli-
cjanci z kłobuckiej komendy.

Adrian Biel, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

WYPADEK PRZY PRACY NA POLU. 
MŁODY MĘŻCZYZNA STRACIŁ RĘKĘ

KRZEPICE



CHCĄ ZATRZYMAĆ WODĘ. 
PRZYWRÓCILI SPRAWNOŚĆ 
JAZOM NA LISWARCIE

PRZYSTAJŃ

PRZYSTAJŃ

Zmodernizowano zlokalizowane na terenie gminy Przystajń jazy 
na Liswarcie. Przywrócenie  im sprawności ma zapobiegać po-
tencjalnym skutkom suszy.

Chodzi o jazy w Podłężu Szlacheckim oraz miejscowości Stany. 
Inicjatywa lokalnego samorządu i Wód Polskich ma pozwolić pod-
nosić tymczasowo poziom rzeki nawet o jeden metr, co ma sprzy-
jać retencji i, jak twierdzą gminni urzędnicy, utrzymać okoliczne 
łąki w odpowiedniej wilgotności. 

- Jest to jeden z ważnych elementów związanych ze zwalczaniem 
suszy w naszej gminie. Na mocy zawartego pomiędzy gminą Przy-
stajń, a PGW porozumienia koszty remontu poniosły Wody Pol-
skie, natomiast gmina zobowiązała się do bieżącego utrzymania 
sprawności tych urządzeń - podsumowują.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przystajń

Na  przyszły  rok  samorządowcy  z  Przystajni  planują  wymianę 
kilkuset przestarzałych ulicznych lamp na energooszczędne. Li-
czą na spore oszczędności w rachunkach za prąd.

Ledowe źródła światła w przestrzeni publicznej pojawią się na kil-
ku głównych, przebiegających przez gminę szlakach. Ma ich być 
dwieście dwanaście, wyposażonych w pięciostopniową skalę re-
gulacji mocy. Jak zakładają tamtejsi urzędnicy, pozwoli to wygene-
rować dla budżetu gminy oszczędności sięgające 30 proc. dotych-
czasowych kosztów zakupu energii. 

W pierwszej kolejności niskoemisyjne lampy rozświetlą ciąg dro-
gi wojewódzkiej nr 494. W samej Przystajni ulicę Częstochowską, 
Nową, Powstańców Śląskich, a także Podłęże Szlacheckie. Ponad-
to zyskają je dwie drogi powiatowe, na odcinku od Przystajni do 
Kostrzyny oraz od Przystajni do miejscowości Ługi-Radły.

Inwestycja ma kosztować kilkaset tysięcy złotych. Część potrzeb-
nych na ten cel pieniędzy samorząd pozyskał już z funduszy unij-
nych. Konkretnie 300 tys. zł z Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

W PRZYSZŁYM ROKU ZAIN-
WESTUJĄ W NOWE LAMPY. 
PIENIĄDZE JUŻ POZYSKALI

5W POWIECIE KŁOBUCKIM
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MIESZKANIEC WRĘCZYCY JEŹDZI PO KRAJU POLONEZEM I ZACHĘCA DO UDZIAŁU 
W AKCJI CHARYTATYWNEJ
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WRĘCZYCA WIELKA

EKSPLOZJA W GMINIE. 37-LATEK 
Z POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI

W jednym z domów jednorodzinnych w Klepaczce doszło do wy-
buchu gazu. Na skutek eksplozji poparzeniu uległ mieszkaniec 
tej miejscowości.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Jak wstępnie udało się 
ustalić, w czasie wykonywania prac remontowych w budynku 
37-latek poczuł ulatniający się z kuchenki gaz. W momencie, gdy 
mężczyzna próbował zakręcić jego dopływ z butli, nastąpił wy-
buch.

Poszkodowany z rozległymi obrażeniami ciała trafił do często-
chowskiego szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża nie-
bezpieczeństwo. Śledczy ustalają zarówno okoliczności samego 
wypadku, jak i przyczynę eksplozji. Na jej wyniki trzeba jednak 
poczekać, gdyż wcześniej konieczne będzie przeprowadzenie 
przez biegłych szeregu niezbędnych ekspertyz.

- Przy okazji tego zdarzenia apelujemy do wszystkich osób, które 
korzystają w butli gazowych, że nieprawidłowe ich podłączenie 
stanowi śmiertelne zagrożenie. Pamiętajmy, że przy każdej wy-
mianie butli należy sprawdzać szczelność podłączenia - zwracają 
uwagę kłobuccy policjanci.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Pochodzący z Wręczycy-Wielkiej Marcin Maciołek to pomysło-
dawca Pol-Truck-Expedition. Projektu, mającego na celu pomóc 
zebrać pieniądze na leczenie chłopca chorego na rdzeniowy za-
nik mięśni.

Ksawery Rynkiewicz ma dopiero dwa i pół roku i toczy najważ-
niejszą w swoim życiu walkę. Walkę o życie. W ósmym miesiącu 
życia lekarze zdiagnozowali u niego chorobę, która w krótkim 
czasie potrafi doprowadzić do śmierci. Osoby cierpiące na to 
schorzenie rzadko dożywają dorosłości, zwykle dusząc się z po-
wodu problemów z mięśniami odpowiedzialnymi za oddychanie.

Jest jednak nadzieja. Niszczycielski pochód choroby potrafi za-
trzymać terapia genowa z wykorzystaniem tzw. „najdroższego 
leku świata”. Jego cena to… 9 mln zł. Z wiadomych względów ro-
dzina nie jest w stanie pokryć takiego wydatku. Dlatego na stronie 
Fundacji Siepomaga uruchomiona została zbiórka pieniędzy.

W nietypowy sposób w pomoc chłopcu postanowił zaangażo-
wać się Marcin Maciołek z Wręczycy Wielkiej uruchomiając akcję 
Pol-Truck-Expedition. Podróżuje po całym kraju swoim charak-
terystycznym polonezem i kolekcjonuje na karoserii samochodu 
autografy znanych osób. Docelowo samochód trafi na licytację, 
z której dochód zasili prowadzoną zbiórkę.

- Ksawerego dzieli tylko pięć kilogramów wagi do granicy, w któ-
rej możliwe jest zastosowanie leku. Lepsze życie chłopca zostało 
wycenione na ponad 9 mln zł. Nasz polonez to także żywa, prze-
mieszczająca się reklama. Firmy, które pragną rozreklamować 
się na regionalnym i krajowym rynku, a tym samym pomóc, mają 
możliwość naklejenia swojej naklejki z logiem firmy na naszym 
pojeździe. Całość zebranych środków idzie na cel charytatywny - 
zachęca Marcin Maciołek.

Liczy się każda złotówka. Wpłat można dokonywać bezpośrednio 
wchodząc na stronę fundacji pod adresem: siepomaga.pl/ksawe-
rypol-truckexpedition

Adrian Biel, fot. Pixabay

WRĘCZYCA WIELKA



     KOLEJNA INWESTYCJA
W POBLIŻU ZALEWU. MA BYĆ
GOTOWA JESZCZE W TYM SEZONIE

KOMPLEKS BOISK GOTOWY DO UŻYTKU
7W BLACHOWNI

Niszczą  trawniki,  rozrzucają  śmieci  i  podkopują  małą  infra-
strukturę. Biegając po drogach sprowadzają realne niebezpie-
czeństwo na pieszych i kierowców. Nad problemem dzików po-
chylić się zechciało częstochowskie starostwo, ale póki co jego 
urzędnicy zamierzają stawiać na działania edukacyjne. Oczywi-
ście ludzi, nie dzików.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzikie zwierzęta 
nie stanowią własności gminy, a Skarbu Państwa. Z tego wzglę-
du burmistrz Sylwia Szymańska już dwukrotnie zwracała się do 
władz powiatu o podjęcie konkretnych działań, które pomogą 
rozwiązać istniejący problem. Tym bardziej, że nie dotyczy on 
tylko lokalnego gruntu. Z tym zagadnieniem borykają się też inne 
samorządy.

Urząd miejski wielokrotnie sygnalizował zarówno policji, jak 
i nadleśnictwu czy służbom weterynaryjnym, iż mieszkańcy wy-
raźnie niepokoją się tą sytuacją. To, że problem faktycznie jest 
poważny zechcieli w końcu dostrzec także urzędnicy Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. W odpowiedzi na apel Sylwii Szy-
mańskiej, władze tej instytucji zorganizowały spotkanie.

- Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby odłowienie dzików 
i wywiezienie ich z miasta, ale realizację tego zadania trzeba 
zlecić zewnętrznej firmie, a to są spore koszty. Gmina nie jest 
uprawniona do ponoszenia takiego wydatku. Dlatego cieszę, że 
zostało zorganizowane spotkanie w tej sprawie w starostwie. 
Mam nadzieję, że wreszcie zostanie wypracowane rozwiązanie 
tego problemu - mówiła burmistrz Blachowni nim do niego jesz-
cze doszło.

Niestety spotkanie, w którym oprócz urzędników udział wzięli 
przedstawiciele kół łowieckich i nadleśnictwa, przełomu nie przy-
niosło. Jego uczestnicy podkreślali, iż główną przyczyną migracji 
dzików jest to, że znajdują one w mieście dużo pozostawionego 
przez ludzi pożywienia, a także dobre warunki do schronienia 
i rozmnażania. W opinii myśliwych wyeliminowanie tych czynni-
ków ma spowodować wyprowadzkę niechcianych zwierząt.

Podczas spotkania ustalono, że w pierwszej kolejności mają być 
podjęte działania prewencyjne i edukacyjne.

Adrian Biel, fot. Pixabay

     DZIKI GRASUJĄ PO BLACHOWNI. 
BURMISTRZ DOMAGA SIĘ PODJĘCIA 
DZIAŁAŃ PRZEZ WŁADZE POWIATU

W rejonie blachowniańskiego zalewu wystartowała moderniza-
cja zdegradowanego obecnie budynku stanicy wodnej. Wkrótce 
odzyska blask i nowe funkcje.

Do znajdującego się nieopodal plaży obiektu po remoncie ma 
zostać przeniesiona wypożyczalnia sprzętu. Amatorzy rekreacji 
na wodzie będą mogli tam wynająć kajaki czy też rowerki wodne. 
Reprezentacyjną siedzibę zyska również Harcerski Międzyszkol-
ny Klub Żeglarski 39-er. 

- Na konieczność przeniesienia wypożyczalni i stanicy wskazy-
wali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych dotyczących 
zagospodarowania terenów wokół zbiornika. Modernizacja obej-
muje wymianę elewacji, wykonanie bram oraz utworzenie nowej 
konstrukcji i wymianę dachu. W miejscu starej stanicy planujemy 
ustawienie altan oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc do 
grillowania – mówi burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki

CHCIELI OBROBIĆ SKLEP, MIELI PECHA. ZAKUPY ROBIŁ 
TAM AKURAT SZEF BLACHOWNIAŃSKICH POLICJANTÓW

Miłośnicy piłki nożnej mogą już korzystać z tzw. „Sahary”. Decy-
zją burmistrz Sylwii Szymańskiej 27 lipca obiekt uruchomiono 
dla użytkowników.

Choć prace przy modernizacji boisk zakończyły się w ubiegłym 
roku, to możliwość ich użytkowania wstrzymywała konieczność 

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

zakorzenienia się murawy hybrydowej. Z kolei w bieżącym roku 
rozpoczęciu treningów przeszkodziła zaś trwająca nadal epide-
mia i związane z nią obostrzenia.

Z uwagi na szczególny rodzaj murawy, trenujący będą mogli ko-
rzystać z tego kompleksu nie dłużej niż dwadzieścia godzin ty-
godniowo.

Dwóch mieszkańców Częstochowy dokonywało rabunku w jed-
nym z tamtejszych sklepów. Świadkiem zdarzenia był komen-
dant komisariatu w Blachowni. Mimo, iż miał akurat wolne, to 
nie  zawahał  się  i  podjął  interwencję,  zatrzymując  jednego  ze 
sprawców.

Dwóch mężczyzn, jak się póżniej okazało w wieku 38 i 56 lat, 
usiłowało dokonać kradzieży artykułów przemysłowych. Przed 
ucieczką próbowali ich zatrzymać pracownicy placówki handlo-
wej. W panice złodzieje zaczęli im grozić, popychać, próbowali 
bić.

- Ku zaskoczeniu agresywnych mężczyzn podbiegł do nich jeden 
z klientów sklepu i przedstawił się jako policjant. Był to komen-
dant komisariatu w Blachowni podinsp. Paweł Krzemiński. Wy-
straszeni mężczyźni próbowali jeszcze uciekać, jednak wtedy 
jeden z nich został obezwładniony przez stróża prawa i przytrzy-
many do przyjazdu patrolu - relacjonują funkcjonariusze z biura 
prasowego częstochowskiej komendy.

Okazało się, że na początku lipca w tym samym sklepie udało im 
się ukraść sprzęt elektryczny o wartości ponad 1,3 tys. zł. 38-la-
tek to znany policjantom recydywista. Decyzją sądu kolejne trzy 
miesiące spędzi w areszcie. Na wniosek prokuratora jego znajomy 
został objęty dozorem policyjnym. Za kradzież rozbójniczą obu 
grozi do dziesięciu lat więzienia.

Adrian Biel, fot. Komenda Miejska Policji w Częstochowie



R
E

K
LA

M
A

 

Z  pozytywnym  skutkiem  zakończyły  się  starania  burmistrz 
Sylwii  Szymańskiej  o  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na 
budowę przyszkolnego boiska w Cisiu. Na realizację tego przed-
sięwzięcia samorząd otrzymał 60 tys. zł z urzędu marszałkow-
skiego.

Pieniądze na finalizację projektu pochodzić będą z konkursu „Ini-
cjatywa Sołecka”. Wpiera on rozwój małej infrastruktury rekre-
acyjnej, sportowej, lokalne organizacje czy pomysły na wydarze-
nia kulturalne. Każda z gmin województwa może w jego ramach 
wnioskować o pieniądze na tego typu projekty realizowane w so-
łectwach. Maksymalna kwota dofinansowania na każdy samorząd 
to 60 tys. zł. 

Blachownia w tym roku zgłosiła jedno przedsięwzięcie, właśnie 
w Cisiu. Za tą inicjatywą budowy przestrzeni sportowej aktywnie 
lobbowało szerokie grono miejscowych społeczników, skupio-
nych wokół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cisie. Pomógł również 
radny Tadeusz Borek, wspierany przez sołtys Joannę Hepner.

Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak / UMWS

Zarówno odwiedzający okolice blachowniańskiego zalewu tury-
ści,  jak i miejscowi miłośnicy spacerów wokół akwenu, dokar-
miają  chlebem  zamieszkujące  okolicę  ptactwo.  -  Prosimy,  by 
tego nie robić - mówią pracownicy urzędu miejskiego.

Urzędnicy powołują się na opinię ornitologów, którzy stoją na 
stanowisku, iż dokarmianie ptaków pieczywem, zwłaszcza tym 
białym, po prostu im szkodzi. U ptactwa wodnego może nie tylko 
prowadzić do szeregu schorzeń układu pokarmowego, ale także 
do śmierci. Okazuje się, że to nie jedyny problem.

Niezjedzone przez ptaki pieczywo idzie na dno, gnije i powoduje 
poważne spustoszenie w ekosystemie. Skutkuje to między innymi 
tym, że pojawia się wydzielająca trujące toksyny pleśń. Niejedno-
krotnie następuje też nadmierny rozkwit glonów. Te z kolei po-
chłaniają tlen, wydzielają toksyny groźne dla ryb i wpływają na 
ograniczenie, a nawet wyhamowanie procesu fotosyntezy.

- Dlatego prosimy spacerowiczów, by nie karmili ptactwa chle-
bem - apelują lokalni urzędnicy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Zasady konkursu zobowiązują beneficjentów do zrealizowania 
zadań do 12 października. Wychowankowie cisiańskiej szkoły 
będą więc mogli korzystać z nowej infrastruktury wraz z nasta-
niem roku szkolnego. Gmina do wspomnianej dotacji dorzuci 
jedynie 20 proc. ogólnych kosztów. Nakłady mają się zamknąć 
kwotą 75 tys. zł.

Sejmik Województwa Ślaskiego zatwierdził w bieżącym roku 
łącznie dotacje stu osiemnastu inicjatywom. To połowa z ogólnej 
liczby wniosków, które wpłynęły. Na ich wsparcie wydane zosta-
nie niemal 3 mln zł.

- Zadania, które otrzymały dofinansowanie z budżetu wojewódz-
twa śląskiego dotyczą między innymi budowy i remontów pla-
ców zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia 
i modernizacji centrów rekreacji oraz obiektów małej architek-
tury. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także zadania polegające na doposażeniu 
świetlic wiejskich oraz inwestycje związane z rozwojem turystyki 
i sportu - precyzuje biuro prasowe instytucji.

W BLACHOWNI8

PRZY SZKOLE W CISIU POWSTANIE BOISKO. GMINA OTRZYMAŁA DOTACJĘ

URZĘDNICY APELUJĄ, BY 
NIE KARMIĆ PIECZYWEM 
KACZEK. TO SZKODZI NIE 
TYLKO IM



9W KAMIENICY POLSKIEJ

WSZYSTKIE PLACE ZABAW W GMINIE 
Z POWROTEM CZYNNE

NOWE STAWKI ZA 
ODBIÓR ODPADÓW
Od 1 sierpnia zmianie uległa wysokość opłat za śmieci. Jest nie-
co drożej.

Na zmianę stawek wpływ miała cena przetargu, który gmina mu-
siała przeprowadzić, ponieważ poprzednia umowa na odbiór od-
padów komunalnych dobiegała końca.

- Do postępowania przystąpiło trzech oferentów. Najniższą cenę 
w wysokości 848 zł za odbiór oraz zagospodarowanie jednej tony 
odpadów segregowanych i niesegregowanych zaoferowała firma 
Tamax z Sędziszowa - mówi wójt Adam Tajber.

Jak podkreślają gminni urzędnicy, na wysokość oferowanych kwot 
miał także wpływ wzrost cen przyjęcia odpadów na wysypisku 
oraz wzrost cen opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. 

W konsekwencji gminni radni uchwalili, iż za odpady segregowa-
ne mieszkańcy będą co miesiąc płacić 18 zł od osoby. O złotówkę 
taniej zapłacą z kolei ci, którzy śmieci gromadzić będą w sposób 
selektywny z wykorzystaniem własnego kompostownika. Te oso-
by, które nie będą segregować odpadów, każdego miesiąca będą 
musiały zapłacić natomiast stawkę na poziomie 40 zł.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Miejscowy urząd wydał zgodę na ponowne uruchomienie pla-
ców zabaw znajdujących się na terenie gminy. Wszystkie urzą-
dzenia zostały uprzednio gruntownie sprawdzone, a także pod-
dane dezynfekcji.

Mimo, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by swobodnie korzystać 
z tych obiektów, to, ze względu na trwającą epidemię, urzędnicy 
proszą o zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego.

- W trosce o naszych najmłodszych mieszkańców przypominamy 
o obowiązku zasłaniania twarzy w sytuacji, kiedy nie ma możli-
wości zachowania zaleconego dystansu pomiędzy użytkownika-
mi. Oczywiście nie dotyczy to dzieci poniżej czwartego roku życia 
- informuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Pixabay
Z aktywności na placach mogą korzystać wyłącznie zdrowe dzie-
ci, które nie mają objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę za-
kaźną. To samo dotyczy ich opiekunów.

- Zalecamy, aby dorośli wyposażeni byli w środki pozwalające na 
utrzymanie higieny dziecka, jak na przykład chusteczki do umycia 
rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad hi-
gieny. Mam tu na myśli choćby unikanie bliskiego kontaktu twa-
rzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy czy kichanie 
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe. Absolutnie nie w kierunku in-
nych - dodaje Żaneta Matusiak.

Urzędnicy apelują, by bezwzględnie pamiętać o higienie rąk, 
każdorazowo po zakończonej zabawie. Proszą także, by w mia-
rę możliwości powstrzymać się też od spożywania posiłków oraz 
napoi, a po wizycie umyć z użyciem detergentu zabawki, które 
używał maluch.

TRZY ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH 
INICJATYWY SOŁECKIEJ

Prawie  38  tys.  zł  trafi  do  gminy  z  urzędu marszałkowskiego. 
Pochodzące ze budżetu województwa śląskiego pieniądze przy-
znane zostały w wyniku tegorocznej edycji konkursu „Inicjaty-
wa Sołecka”.

Dotacja została udzielona na trzy zadania. Chodzi o budowę par-
kingu w Rudniku Wielkim, placu zabaw w Zawadzie oraz doposa-
żenie świetlicy w Zawisnej. 

Adrian Biel, fot. Pixabay
Na pierwszy ze wspomnianych celów trafi 16 tys. zł, dzięki czemu 
uda się stworzyć miejsca parkingowe dla dziesięciu samochodów 
osobowych. Plac zabaw pochłonie 14 tys. zł, a 7,7 tys. zł pomoże 
w zakupie sprzętu komputerowego, sportowego i gier edukacyj-
nych dla sołectwa Zawisna.

- Realizacja tych zadań przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym 
- przekonują miejscowi urzędnicy.
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FUNDUSZ DOFINANSUJE LOTY PATROLOWE 
NAD LASAMI W WOJEWÓDZTWIE

KOLEJNY KONKURS DOTYCZĄCY „ZIELONYCH PRACOWNI” 
ROZSTRZYGNIĘTY

Szybkie przeciwdziałanie mogącym wystąpić na terenie woje-
wództwa  śląskiego  pożarom  lasów  to wytyczna,  która  stanęła 
u podstaw dofinansowania  lotów patrolowych  i gaśniczych na 
terenach leśnych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska w Katowicach i Opolu.

Kwota dotacji przekazana dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych wyniesie ponad 350 tys. zł. Działania profilaktyczne 
mają być realizowane do końca września, a w planach jest nalot 
około stu dwudziestu godzin z wykorzystaniem śmigłowca oraz 
trzech Dromaderów. 

- Od kilku lat obserwujemy w naszym kraju narastający problem 
zagrożenia suszą. Zimy są coraz cieplejsze, a lata bardziej upalne. 
Zaczyna ubywać wody w rzekach i w glebie. Stąd między innymi 
takie programy jak „Moja Woda”, które mają spowodować zatrzy-
manie i wykorzystywanie deszczówki i wód roztopowych. Susza 
to też olbrzymie zagrożenie pożarowe dla lasów, które jak mówi 

W  siedmiu  kolejnych  placówkach  na  terenie  powiatu  często-
chowskiego  i  kłobuckiego powstaną  tzw.  „Zielone Pracownie”. 
To  już  szósta  edycja  konkursu,  który  organizuje  Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. Mogły się do niego 
zgłaszać placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, 
w tym te, nagrodzone we wcześniejszym edycji.

W sumie, ze wszystkich szkół w województwie śląskim nadesłano 
sto cztery zgłoszenia. Spośród nich wyłoniono pięćdziesiąt osiem 
najlepszych propozycji. Wśród zwycięzców znalazły się szkoły 
z Mykanowa, Mstowa i Poczesnej w powiecie częstochowskim 
oraz Kłobucka, Krzepic, Opatowa i Popowa w powiecie kłobuc-
kim.

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

porzekadło:„rosną długo, a płoną szybko”. Dlatego tak ważna jest 
ciągła obserwacja lasów, ich nadzór, a w razie konieczności szyb-
ka reakcja - mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach podczas podpisania stosownej umowy z dyrektorem RDLP 
na lądowisku w Brynku.

Śmigłowiec oraz samoloty odpowiedzialne będą za lokalizacje 
pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej i powstrzyma-
nie pożaru do momentu dotarcia na miejsce jednostek straży po-
żarnej. Sprzyjać ma temu nieporównywalnie większa mobilność 
sił powietrznych, która do dyspozycji ma ponadto dużą liczbę 
punktów czerpania wody znajdujących się w zasobach Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych.

- Chodzi o to, żeby jak najszybciej zlokalizować miejsce ewen-
tualnego pożaru, rozpocząć gaszenie i zminimalizować straty. 
Środki pozwolą też na sprawniejszą koordynację akcji gaśniczej 
i dostarczenie nieocenionych informacji dostępnych przy obser-
wacji z powietrza - wyjaśnia prezes katowickiego Funduszu.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach z końcem kwietnia zaczął przyjmować wnioski na 
poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Zainteresowanie konkursem  jest  tak duże, 
że o miesiąc wydłużono termin przyjmowania aplikacji.

Jednym z jego celów jest kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
na terenie województwa. To już piąta edycja, tym razem z budże-
tem sięgającym łącznie 50 mln zł. Program, oprócz tego, że stawia 
na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ma na celu szeroko pojętą 
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian kli-
matu, transport czy bezpieczeństwo energetyczne.

Istotą trwającego naboru jest dofinansowanie projektów wspie-
rających efektywność energetyczną w sektorze wielorodzin-
nych budynków mieszkaniowych. Środki adresowane są przede 
wszystkim do wspólnot i porozumień wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni, samorządów i ich związków oraz TBS-ów. Skorzystać 
z niego będą mogły także spółki prawa handlowego z udziałem 
Skarbu Państwa, prowadzący działalność mieszkaniową, a także 
podmioty będące dostawcami usług energetycznych, które dzia-
łają na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz samo-
rządów na terenie województwa. 

– Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem do-
piero po raz drugi oprócz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
o środki mogą ubiegać się także samorządy. Do tej pory gminy 
były z tego projektu wyłączone, ale dzięki staraniom między in-
nymi komitetu sterującego „Programu dla Śląska”, któremu prze-
wodniczy wojewoda Jarosław Wieczorek, katalog beneficjentów 
zmieniono – informuje rzecznik prasowy katowickiego Funduszu.

Wydłużenie okresu przyjmowania wniosków jest ukłonem Fun-
duszu właśnie w stronę samorządów, które prosiły o zmianę ter-
minu z powodu ograniczeń związanych z COVID-19.

 – Dostaliśmy wiele sygnałów, że wprowadzone obostrzenia 
związane z pandemią koronawirusa spowodowały problemy ze 
skompletowaniem dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Wychodząc więc naprzeciw tym prośbom za-
rząd Funduszu podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania 
wniosków o miesiąc – dodaje Tomasz Bednarek, prezes zarządu 
WFOŚiGW w Katowicach.

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

– Takie były pierwotne plany, że w tej, piątej edycji konkursu, pula 
środków wyniesie 50 mln zł. Ale jeśli zainteresowanie będzie tak 
duże jak do tej pory, to nie wykluczamy jej zwiększenia – dodaje 
Tomasz Bednarek.

Jak podkreślają pracownicy zarządzanej przez Bednarka instytu-
cji, w poprzedniej edycji na dofinansowanie termomodernizacji 
budynków komunalnych zawarto łącznie siedemdziesiąt umów 
z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Ca-
łościowa kwota sięgnęła ponad 169 mln zł. Wsparcie otrzymały 
trzydzieści trzy gminy z województwa śląskiego. Ogólna suma 
dofinansowania po czterech konkursach wynosi już ponad 245 
mln zł.

Potencjalni chętni będą musieli się więc uporać z wymaganą do-
kumentacją i przesłaniem wniosku do 28 sierpnia, do godz. 15.30. 
Władze Funduszu prognozują, że wiążące rozstrzygnięcia będą 
znane w lutym przyszłego roku.

Piotr Biernacki

DO PODZIAŁU JEST
50 MILIONÓW ZŁOTYCH, 
CHOĆ MOŻE BYĆ JESZCZE 
WIĘCEJ

Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w pla-
cówce oświatowej szkoły dostaną po 30 tys. zł dotacji.

- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, 
kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomo-
cy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to główne elementy, 
które ocenialiśmy przy wyborze „Zielonych Pracowni” - wyjaśnia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
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Osoby zamierzające w najbliższym czasie zrealizować inwesty-
cję kwalifikującą się do dofinansowania z programu „Czyste Po-
wietrze”, będą mogły w sierpniu skorzystać z porad ekspertów 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Wraz ze swym mobilnym biurem gościć 
będą oni na terenie trzech gmin.

Z początkiem wakacji wojewódzkie instytucje z Katowic i Kra-
kowa uruchomiły mobilne biura programu „Czyste Powietrze”. 
Przez dwa miesiące przemierzą ponad cztery tysiące kilometrów, 
by dotrzeć z ofertą, wsparciem i pomocą przy wypełnianiu doku-
mentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową z prio-
rytetowego obecnie w skali kraju działania, mającego w istotny 
sposób podnieść efektywność ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. 

Pomimo, iż od kilku tygodni mocno uproszczono wszelkie proce-
dury, uruchomiono możliwość składania wniosków przez portal 
beneficjenta, a w kilkudziesięciu gminach na obszarze wojewódz-
twa działają również terenowe oddziały i punkty informacyjne, to 
spotkania na żywo z osobami doradzającymi w kwestii możliwych 
rozwiązań termomodernizacyjnych są kolejnym krokiem w celu 
poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, 
ale również w małych miejscowościach.

– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby gmin i do jak najszer-
szej grupy mieszkańców. Jeśli ten pilotażowy wakacyjny projekt 
się sprawdzi, to rozważymy wprowadzenie wyjazdów mobilnego 
biura programu „Czyste Powietrze” na stałe. Dostajemy bowiem 
sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą 
starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chęt-
nie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do 
siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Bia-
łej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – wy-
jaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W lipcu mobilne biuro gościło w gminie Olsztyn. W sierpniu z ko-
lei zawita do Dąbrowy Zielonej, Przyrowa i Lelowa. W Przyrowie 
pojawi się 6 sierpnia, gdzie specjaliści dyżurować będą na Rynku 
w godzinach od 9 do 13. Stąd przemieści się do Dąbrowy Zielonej, 
a dyżur rozpocznie się o godzinie 13.30 i potrwa do 17. Do Lelowa 
przyjedzie z kolei 25 sierpnia przed godziną 9.

Eksperci pracujący w mobilnych biurach zapraszają na spotkania, 
prelekcje, odpowiedzi na pytania dotyczące termomoderniza-
cji czy też wymiany tzw. kopciuchów oraz kompleksową pomoc 
w wypełnianiu wniosków. Wszystkie te działania podejmowane 
będą oczywiście z zachowaniem najwyższych standardów bez-
pieczeństwa związanych z trwającą epidemią.

Ci, którzy chcieliby skorzystać z oferty i na ręce pracowników 
katowickiego WFOŚiGW złożyć wniosek muszą pamiętać o kilku 
wymaganiach. Niezbędna jest obecność wszystkich współwłaści-
cieli nieruchomości objętej dofinansowaniem, jak również współ-
małżonka wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca pozostaje w związ-
ku małżeńskim i ustawowej wspólności majątkowej. Ponadto 
trzeba zadbać o dostarczenie numeru księgi wieczystej nieru-
chomości, numeru działki – zgodnie z danymi ewidencji gruntów 
i budynków. Konieczne będą ponadto dokumenty potwierdzające 
dochód uzyskany w poprzednim roku, numer rachunku banko-
wego, a także podanie powierzchni użytkowej budynku oraz rok 
jego oddania do użytkowania.

Dziesięć tysięcy mobilnych fotopułapek, przenoszonych każde-
go dnia w inne miejsca, a ponadto drony i kamery noktowizyjne. 
To sprzęt, który Ministerstwo Środowiska zamierza wykorzy-
stać wyłapując nieszanujących przyrody i notorycznie zaśmie-
cających lasy. W sukurs mają pójść również wyższe kary.

Minister Środowiska, na zorganizowanej pod koniec lipca konfe-
rencji prasowej, przedstawił założenia działań mających ukrócić 
proceder zaśmiecania lasów. Oprócz wykorzystania nowocze-
snego sprzętu do wyłapywania wandali, ministerstwo zapowie-
działo dziesięciokrotne zwiększenie grzywien dla wandali. Z 500 
zł do 5 tys zł. Wyrażono także postulat, by sądy skazywały takich 
sprawców na kary sprzątania lasów.

– Stawiamy po pierwsze na nieuchronność kary dla leśnych wan-
dali, aby ich czyny nie pozostawały już bez konsekwencji. A po 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

Piotr Biernacki, fot. Ministerstwo Środowiska

MOBILNE BIURO ZAWITA 
DO GMIN

FOTOPUŁAPKI, DRONY I KAMERY NOKTOWIZYJNE. 
TAK RESORT ŚRODOWISKA CHCE PRZECIWDZIAŁAĆ 
ZAŚMIECAJĄCYM LASY
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Wyłapywanie  i  gromadzenie  w  przydomowych  zbiornikach 
wody opadowej i roztopowej, a także późniejsze jej wykorzysty-
wanie to główny cel programu Moja Woda. Z początkiem lipca 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozpoczął nabór wniosków. 

Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. 
Łączny budżet programu, który przygotowało Ministerstwo Kli-
matu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej wynosi 100 mln zł. 

- Musimy zrobić wszystko, żeby w jak największym stopniu chro-
nić nas przed skutkami zmian klimatycznych. To jest oferta dla 
właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na 
swojej posesji przydomowe instalacje, pozwalające na wyłapywa-
nie i wykorzystywanie deszczówki, którą później będzie można 
wykorzystać na przykład do podlewania ogródka. Chodzi o to 
żeby nie trafiała ona do kanalizacji czy do rowów odwadniających 
- mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uru-
chomienie instalacji na terenie nieruchomości. Są to między 

Adrian Biel, fot. Pixabay

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE 
MOJA WODA

innymi przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z ry-
nien, wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwar-
tego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego. 

- Dofinansowanie sięgać będzie do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych inwestycji - dodaje Tomasz Bednarek.

Program Moja Woda będzie realizowany do roku 2024. Jego po-
mysłodawcy liczą, że budżet całego przedsięwzięcia pozwoli na 
sfinansowanie 20 tys. instalacji.

drugie na dolegliwość kary – znacznie wyższe grzywny i przede 
wszystkim obowiązek posprzątania po sobie i to na własny koszt. 
Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość 
naszej przyrody szybko przyniesie wymierne efekty i lasy ode-
tchną – mówił na konferencji prasowej Michał Woś, szef resortu.

Jak podsumowują urzędnicy, zebrane dane statystyczne świadczą 
o tym, że śmieci w lesie to plaga, która zagraża całemu środowi-
sku.

– Lasy Państwowe każdego roku wydają 20 mln zł na uprząt-
nięcie terenów leśnych, z których wywozi się prawie 115 tys. m³ 
odpadów. To ponad tysiąc wagonów kolejowych wypełnionych 
po brzegi śmieciami. Zmiana przepisów o gospodarce odpada-
mi niestety niewiele zmieniła i lasy wciąż są zaśmiecane. Jednym 
z powodów było dotychczas niskie ryzyko wykrycia takiego wy-
kroczenia – wyjaśnia biuro prasowe ministerstwa.
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STAROSTWO WYŁĄCZA Z RUCHU REMON-
TOWANĄ DROGĘ Z KŁOMNIC DO ZDROWEJ. 
TAK CHCIAŁ WYKONAWCA

Już wkrótce w Skrzydlowie, Garnku i Nieznanicach zostaną wy-
konane zadania, na które z powodzeniem udało się zdobyć dota-
cje z urzędu marszałkowskiego. 

Administracja wójta Piotra Juszczyka pozyskała maksymalne 
środki, jakie w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” mogą być 
adresowane do poszczególnych gmin. Nie było to łatwe w tym 
roku, ponieważ kapituła pozytywnie rozpatrzyła tylko sto osiem-
naście wniosków. To połowa z tego, co zgłosiły wszystkie samo-
rządy z województwa.

Na terenie kłomnickiego, ze wsparciem przyznanych 60 tys. zł, 
uda się sfinalizować przedsięwzięcia skupiające się na poprawie 
funkcjonalności przestrzeni publicznych. W Skrzydlowie doposa-
żony zostanie teren rekreacyjny przy Warcie. Nowe oblicze zyska 
park Braci Reszke w Garnku, a w Nieznanicach tamtejsze dzie-
ciaki będą się mogły cieszyć ze zmodernizowanego placu zabaw.

Zgodnie z założeniami programu, inwestycje powinny zostać wy-
konane do 12 października.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zdecydowało o zamknię-
ciu dla ruchu drogowego arterii biegnącej na odcinku od torów 
kolejowych w Kłomnicach do strażnicy OSP w Zdrowej. Wkrót-
ce mają zamknąć także część ulicy Zdrowskiej.

Jak informuje wicestarosta Jak Miarzyński, władze powiatu 
przychyliły się do wniosku spółki Larix, która realizuje budowę 
wspomnianej drogi. Co jest przyczyną sytuacji, która niewątpli-
wie utrudni życie okolicznym mieszkańcom? W enigmatycznym 
komunikacie starostwa można wyczytać, iż chodzi o technologię 
robót, późniejszą jakość wykonania zadania i krótszy czas reali-
zacji inwestycji.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice
Odcinek zamknięty został 20 lipca i stan ten ma się utrzymać 
przez okres dwóch miesięcy. W tym czasie wykonawca ma doko-
nać rozbiórki konstrukcji drogi, wzmocnić podłoże, ułożyć pod-
budowę z kruszywa łamanego i podbudowę bitumiczną warstwy 
wiążącej. Ma także wykonać elementy odwodnienia po stronie 
południowej w postaci rowów, przepusty pod zjazdami oraz wy-
konać zjazdy do posesji.

- Jeszcze w sierpniu planowane jest zamknięcie na czas budowy 
części ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach od ulicy Krótkiej do torów 
kolejowych. Mieszkańców, za powstałe w związku z tym utrud-
nienia, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość - dodaje Mia-
rzyński.

INWESTYCJE W SOŁECTWACH
Z MARSZAŁKOWSKĄ DOTACJĄ

Przebudowę  dwóch  gminnych  szlaków  ma  zamiar  w  najbliż-
szym czasie zrealizować tutejszy urząd. Powstanie również za-
toka autobusowa w Zawadzie.

Rozpoczęły się poszukiwania wykonawcy ulicy Polnej w Rzekach 
Małych oraz przebudowy odcinka drogi w miejscowości Chmie-
larze.

Na pierwszą z inwestycji wójt Piotr Juszczyk pozyskał dotację 
sięgającą 112 tys. zł z urzędu marszałkowskiego województwa, na 
działania umożliwiające wsparcie inwestycji w modernizację dróg 
dojazdowych do pól. Przebudowany odcinek będzie miał długość 
niemal pół kilometra. Powstanie jezdnia z masy bitumicznej sze-
roka na pięć metrów, wzbogacona poboczami wysypanymi de-
struktem.

W Chmielarzach natomiast wyregulowane zostanie 155 metrów 
drogi, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia jej łuku. Na 
odcinku o długości 55 metrów od strony miejscowości Rzeki za-
planowano wykonanie samej nakładki o szerokości trzech me-
trów. Na pozostałym, stumetrowym odcinku, dotychczasowa na-
wierzchnia zostanie sfrezowana i zastapiona nową. Wykonawca 
dodatkowe ilości masy bitumicznej przeznaczy także na wypeł-
nienie nierówności. Cały modernizowany odcinek zyska ponadto 
utwardzone, półmetrowe pobocza, których obecnie niestety nie 
ma.

Prace na obu zadaniach powinny się zakończyć do połowy paź-
dziernika. Dwa tygodnie dłużej będzie mogła natomiast pracować 
firma, która wygra przetarg na budowę zatoki autobusowej w Za-
wadzie. Oprócz samego zjazdu dla autokarów z kostki granitowej, 
przewidziano również peron i chodnik dla pieszych. Urząd zare-
zerwował na to przedsięwzięcie 186 tys. zł. Propozycje cenowe 
złożyło dwóch oferentów, z czego korzystniejsza opiewa na sumę 
158 tys. zł.

Piotr Biernacki

ZMODERNIZUJĄ
SAMORZĄDOWE DROGI. 
POWSTANIE TEŻ ZATOKA
W ZAWADZIE
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BURMISTRZ NIE WYDAŁ 
POZYTYWNEJ DECYZJI 
ŚRODOWISKOWEJ
NA BUDOWĘ ZAKŁADU
PRODUKCJI NAWOZÓW

POSTĘPUJĄ PRACE PRZY INWESTYCJACH 
GMINNYCH. NASTĘPNE SIĘ SZYKUJĄ

W marcu ubiegłego roku spółka Centrum Energetyki Nawozo-
wej złożyła w urzędzie gminy wniosek zmierzający do wydania 
decyzji  środowiskowej. Firma na zakupionej działce po byłych 
Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych chciała wybudować 
zakład produkcji nawozów i przy okazji wytwarzać prąd, prze-
rabiając odpady biodegradowalne. Po ponad roku postępowania 
administracyjnego władze gminy ustosunkowały się do tego po-
mysłu negatywnie.

Informacja o zamierzonej przez inwestora działalności spotkała 
się z bardzo krytycznym nastawieniem mieszkańców oraz rad-
nych miejskich. Decydujący wpływ na takie stanowisko miała 
sama lokalizacja przedsięwzięcia, w pobliżu znajdującego się nie-
opodal osiedla mieszkaniowego i rekreacyjnych terenów zielo-
nych. 

Wśród wielu protestów, które wpływały do urzędu miejskiego, 
przeważały te odnoszące się do potencjalnie negatywnego wpły-
wu zakładu na zdrowie publiczne, motywowane przede wszyst-
kim obawą fetoru, hałasu, zmasowanego ruchu transportu cięż-
kiego. Nie przekonywały ich zapewnienia spółki, że inwestycja ma 
być innowacyjna, hermetyczna i nie będzie powodować uciążli-
wości, jak również argumenty o utworzeniu nowych miejsc pracy, 
w przyszłości centrum badawczego czy też wielu innych korzyści 
i możliwości dla samego samorządu. Podnosili, że drastycznie 
spadnie wartość okolicznych nieruchomości.

Zgoda i decyzja środowiskowa lokalnych władz niezbędna była 
inwestorowi przy ubieganiu się o warunki zabudowy i pozwole-
nie na budowę. Przeciągające się postępowanie administracyjne, 
głównie z uwagi na cały szereg konsultacji społecznych, spowo-
dowało, iż firma poskarżyła się na bezczynność administracji do 
Samorządowegom Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 
Ono nakazało wydać władzom gminy decyzję.

- Dla mnie, jako burmistrza gminy było oczywistym, że należało 
tak przeprowadzić postępowanie, aby wszystkie aspekty spra-
wy i szczegóły planowanego przedsięwzięcia zostały zbadane. 
Zapewniałem, że nie pominę żadnej uwagi mieszkańca i wezmę 
pod uwagę wszelkie sugestie innych stron oraz radnych, którzy 
bardzo aktywnie zaangażowali się w tę sprawę. Nie sądzę zatem, 
że postępowałem opieszale, a raczej dokładnie i z zachowaniem 
wszelkich procedur przewidzianych przez prawo. Dla mnie naj-
ważniejsi są mieszkańcy i środowisko ich zamieszkania, stąd taką 
wagę przywiązywałem do ich udziału w tej sprawie - wyjaśnia 
burmistrz Ryszard Suliga.

W konsekwencji ponaglenia przez SKO włodarz wydał decyzję 
odmawiającą, przychylając się tym samym do głosów opinii spo-
łecznej Koniecpola.

- Jako organ wydający przedmiotową decyzję zwróciliśmy uwagę 
na niespotykaną dotąd aktywność i liczebność społeczną w wy-
rażaniu sprzeciwu wobec realizacji planowanej inwestycji. Każda 
procedura oddziaływania na środowisko zmierza do tego, aby nie 
dopuścić do rozpoczęcia działalności takiej, która w jakikolwiek 
sposób będzie uciążliwa dla otoczenia oraz będzie zagrażała 
zdrowiu i życiu mieszkańców oraz będzie negatywnie oddzia-
ływała na środowisko. W pełni podzielam uwagi złożone przez 
mieszkańców, dlatego też została wydana decyzja odmawiająca 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia – argumentuje włodarz.

Piotr Biernacki

Okres wakacyjny sprzyja realizacji samorządowych inwestycji. 
Kilka zakończono, a na kolejnych prace są wysoce zaawansowa-
ne. 

Największym obecnie zadaniem jest drugi etap kanalizacji dziel-
nicy Słowik. Przedsięwzięcie, które będzie kosztować gminę 
ponad 6,5 mln zł ukończono już w ponad 70 proc. W jej ramach 
sieć sanitarną zyska dziesięć ulic lub ich części, w tym Łąkowa, 
Jodłowa, Wesoła, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, 
Słowik i Willowa. Ponadto dobudowane będą brakujące odcinki 
wodociągów, kanalizacja deszczowa i dwie przepompownie ście-
ków wraz z zasilaniem energetycznym. Wykonawca zobowiąza-
ny jest również do prac odtworzeniowych dróg czy chodników 
i uporządkowania terenów po ukończonych podetapach prac.

- Zakres inwestycji jest bardzo duży, ale wszystko przebiega 
zgodnie z planem. Organizujemy już spotkania z mieszkańcami, 
których celem jest omówienie zasad i sposobu rozliczania budo-
wy przyłączy indywidualnych. Część z właścicieli nieruchomości, 
gdzie powstała infrastruktura, otrzymała już umowy i może roz-
począć załatwianie spraw związanych z przyłączeniem do sieci 
- informuje burmistrz Ryszard Suliga. 

W Koniecpolu trwa także przebudowa ulicy Wąskiej, na którą 
udało się pozyskać ponad 750 tys. zł z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Całe przedsięwzięcie wyceniono na prawie 1 mln zł. 
Podzielono je na dwa zadania. Pierwsze obejmuje stricte budowę 
650 metrów nawierzchni drogi i poboczy, przebudowę dwóch 
skrzyżowań, a ponadto budowę chodnika i zjazdów na posesje, 
od skrzyżowania z ulicą Klonową do skrzyżowania z ulicą Górną. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Jezdnia zostanie odwodniona, a całość zwieńczy nowe jej ozna-
kowanie. Drugie natomiast to budowa w ciągu drogi oświetlenia 
ulicznego.

Gotowe jezdnie mają już natomiast mieszkańcy Teodorowa i Sta-
nisławic. W pierwszej z miejscowości zmodernizowano przeszło 
siedmiuset metrowy odcinek, a w kolejnej ulice Północną i Sta-
wową. 

To nie koniec dobrych informacji dla mieszkańców Stanisławic. 
Jeszcze w tym roku zmodernizowany zostanie kolejny szlak w tej 
miejscowości. Chodzi o ulicę Zieloną, na którą gmina otrzymała 
wsparcie 181 tys. zł z urzędu marszałkowskiego. W połowie lipca 
podpisano umowę z jej wykonawcą, a wartość prac osiągnie pułap 
330 tys. zł. 

Na poprawę otaczającej infrastruktury mogą liczyć także miesz-
kańcy Starego Koniecpola. W sołectwie, w okolicach istniejącego 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej, zostanie uporządkowany i za-
gospodarowany teren. Powstanie parking, a dla wielbicieli dwóch 
kółek przewidziano montaż stojaka na rowery.

To zapewne nie koniec szerokich planów inwestycjnych tutejsze-
go urzędu. Wkrótce spłyną środki, które zostały przyznane przez 
rząd w ramach Funduszu COVID-19. Pieniądze z dotacji należy 
przeznaczyć na zadania poprawiające komfort życia mieszkań-
ców. Mogą stanowić również wkład własny w innych programach. 
Pierwsze transze przelewów mają trafić do samorządów już we 
wrześniu, po rozpatrzeniu wniosków przez wojewodę. Przypo-
mnijmy, że Koniecpol dostanie prawie 1,5 mln zł. Wysokość kwoty 
jest wynikiem relacji dotychczasowych wydatków majątkowych 
gminy i jej zamożności. Wsparcie jest bezzwrotne.
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WÓJT KONOPISK Z JEDNOGŁOŚNYM 
WOTUM ZAUFANIA
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SZKOLNA KUCHNIA POSZŁA DO 
REMONTU. WCZEŚNIEJ GMINA 
ZNALAZŁA NA TO ŚRODKI

KONOPISKA INWESTUJĄ
W SZESNAŚCIE MIESZKAŃ
SOCJALNYCH

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Konopiska

Piotr Biernacki

W  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w  Rększowicach  ruszyły 
prace  remontowe. Wszystko dzięki dofinansowaniu w ramach 
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pozwoli ono na przepro-
wadzenie  kompleksowego  remontu  kuchni  oraz  doposażenie 
stołówki. 

Całkowity koszt modernizacji sięgnie 55 tys. zł. Do pozyskanych 
44 tys. zł resztę środków dołoży miejscowy samorząd. Zakres 
prac obejmie między innymi wykonanie nowej instalacji gazowej 
i wodno-kanalizacyjnej. W planach jest także odmalowanie po-
mieszczeń, a także położenie płytek ściennych i podłogowych. 

- Zlikwidowany został piec węglowy. W zamian zainstalowana 
zostanie kuchnia gazowo-elektryczna, taboret gazowy oraz piec 
konwekcyjno-parowy - informują gminni urzędnicy. 

Pozyskane środki pozwolą także na poprawę niezbędnego wypo-
sażenia. W planach jest zamontowanie nowych szafek kuchen-
nych ze stali nierdzewnej, lamp owadobójczych oraz zakup na-
czyń i sprzętu kuchennego.

Ruszyła  budowa  wielorodzinnego  obiektu  mieszkalnego  przy 
ulicy Przemysłowej. Zadanie finasowane jest z budżetu gminy, 
przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycja zakończyć się ma w marcu 2022 roku. Kubatura obiek-
tu wyniesie blisko 4,8 tys. m³. Zamieszka w nim szesnaście rodzin. 
Złożony z dwóch kondygnacji budynek wykonany będzie w tra-
dycyjnej technologii murowanej. Wyposażony zostanie w pełen 
komplet instalacji i przyłączy. Jak obiecuje inwestor teren dookoła 
ma być odpowiednio zagospodarowany.

- Wartość robót budowlanych brutto oszacowana została na po-
ziomie 2,13 mln zł. Przedstawiona wartość nie zawiera kosztów 
dokumentacji technicznej czy nadzoru budowlanego - informują 
gminni urzędnicy.

7 lipca radni pochylili się nad corocznymi uchwałami w zakresie 
sprawozdawczości finansowej samorządu za ubiegły rok. Głoso-
wania przewidywały również kwestię wotum zaufania dla wójta 
Jerzego Żurka.

Sesja absolutoryjna jest najważniejszym posiedzeniem gremium 
radnych. To na niej prezentowane są dokumenty i raporty okre-
ślające stan gminnej kasy i stopień realizacji budżetu w roku mi-
nionym. Od nich uzależniona jest sprawa wotum zaufania dla wło-
darza samorządu, potwierdzenia przez radę, że wójt prawidłowo 
zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydawał publiczne 
pieniądze. To wyraz ostatecznej oceny działalności włodarza.

Jeży Żurek nie miał problemów z oceną jego pracy przez kon-
trolujące urząd organy zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zarówno 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisja rewi-
zyjna rady gminy udzieliły mu pozytywnej rekomendacji. W kon-
sekwencji także cały skład radnych nie miał w tej kwestii wątpli-
wości, udzielając jednogłośnie wójtowi absolutorium.

Zanim jednak do głosowania doszło, radni debatowali nad rapor-
tem o stanie gminy. To element wprowadzony przez ustawodaw-
cę w znowelizowanych przepisach dotyczących samorządu tery-
torialnego. W myśl tych zapisów wójt co roku musi przedstawić 
radzie dokument, który podsumowuje całe spektrum podejmo-
wanych w roku budżetowym inicjatyw i polityki rozwoju.

Jak się więc kształtowały najważniejsze dla gminy Konopiska licz-
by? Z samych funduszy unijnych udało się pozyskać niemal 1,7 
mln zł. Dochody samorządu zrealizowano niemal w całości. Się-

gnęły one 99,66 proc. zakładanego planu. Wydatki były niższe niż 
prognozowano – 93,30 proc., zarówno bieżące – 95,92 proc., jak 
i inwestycyjne, które wyniosły ostatecznie 76,77 proc. założonego 
pułapu. Na koniec 2019 roku w budżecie gminy pozostały wolne 
środki w wysokości 3,3 mln zł. Zadłużenie także istotnie się nie 
zmieniło, kształtując się na poziomie 15,7 mln zł.

Pośród szeregu obowiązków, jakie ustawy nakładają na samorzą-
dy w zakresie wydatkowania gminnej kasy, udało się w ubiegłym 
roku wykonać trzydzieści dwa zadania inwestycyjne, zarówno 
małe, jak i duże.

Pośród tych drugich najwyższą kwotowo pulę przeznaczono na 
trwającą budowę sali gimnastycznej w Aleksandrii, niemal 2,4 
mln zł. Zmodernizowano także kolejne odcinki dróg i chodników, 
między innymi tę przy cmentarzu i ulicę Rolniczą w Konopiskach, 
a Zieloną w Aleksandrii. Prawie 450 tys. zł kosztowała przebudo-
wa części budynku podstawówki w Konopiskach, gdzie powstała 
nowa przestrzeń dla przedszkolaków. 

Spore kwoty przeznaczone zostały na działania proekologiczne. 
Dotacje dla mieszkańców, którzy wymieniali źródła ciepła w swo-
ich domostwach pochłonęły ponad 300 tys. zł.

Nie zapomniano o zadbaniu o przestrzeń wspólną i rekreacyjną 
czy doposażenie wiejskich świetlic. W Kopalni powstała chociaż-
by siłownia zewnętrzna, przebudowano place zabaw w Łaźcu, 
Hutkach i Aleksandrii Pierwszej, a w Rększowicach zmodernizo-
wano boisko sportowe. W Konopiskach zagospodarowano plac 
przy OSP, a 175 tys. zł kosztowało utworzenie parku osiedlowego 
w Aleksandrii.

Urząd w Konopiskach  rozpoczyna  prace  przy  budowie  dwóch 
odcinków chodników, które będą biec w ciągu dróg wojewódz-
kich.  Inwestycje  powstaną  dzięki  współfinansowaniu  zadań 
z budżetu województwa i lokalnego samorządu.

Jeden z nich powstanie przy niezwykle ruchliwej arterii w Alek-
sandrii. To już trzeci etap tego typu prac przy drodze nr 904. Tym 

razem na długości 352 metrów. Oprócz samego ciągu pieszego, 
infrastruktura zostanie wzbogacona o kanalizację deszczową. 
Wartość umowy zawartej z wykonawcą opiewa na 581 tys. zł, a ca-
łość zadania ma być gotowa w pierwszej połowie października.

O miesiąc dłużej natomiast prowadzone będą roboty w drugim 
z sołectw, przy drodze wojewódzkiej nr 907. Prace na odcinku 245 
metrów przewidują również budowę zatoki autobusowej. War-
tość kontraktu to 465 tys. zł.

ROZPOCZYNAJĄ BUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH



PLANUJESZ SIĘ BUDOWAĆ? ZIEMIA CZEKA 
NA NOWYCH WŁAŚCICIELI

200 TYSIĘCY NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW. 
MSTÓW INWESTUJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

KOLEJNE DWADZIEŚCIA
TRZY LAPTOPY DLA UCZNIÓW

INFORMACJE Z GMINY
W INFOKIOSKACH. STANĄ
W CZTERECH SOŁECTWACH
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Piotr Biernacki

Mieszkańcy czterech sołectw będą mogli wkrótce wykorzystać 
potencjał  infokiosków,  które  na  zlecenie  miejscowego  samo-
rządu zostaną zamontowane na terenie Korzonka, Aleksandrii 
Pierwszej, Konopisk i Walaszczyk.

Inicjatywa ma wzmocnić działania wpierające mieszkańców, któ-
rzy nie posiadają dostępu do cyfrowych usług. Pomysł tutejszych 
urzędników zyskał akceptację w urzędzie marszałkowskim. To 
właśnie z budżetu województwa będzie pochodzić większość 
pieniędzy mających sfinansować to przedsięwzięcie.

– Społeczność lokalna naszej gminy potrzebuje tego typu tere-
nowych punktów dostępu do informacji z uwagi na fakt, iż wśród 
mieszkańców są nadal osoby wykluczone cyfrowo. Pośród treści, 
które nasz samorząd planuje zamieszczać na urządzeniach będą 
między innymi urzędowe informacje z gminnych instytucji pu-
blicznych czy zapowiedzi i zaproszenia na wydarzenia kulturalne 
organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji – wyja-
śnia Olga Muc, specjalista ds. promocji i informacji.

Poza aktualnymi komunikatami płynącymi od organów admi-
nistracji, urządzenia zaoferują korzystającym szereg pakietów 
danych o sytuacji panującej w gminie, w tym między innymi 
o jakości lokalnego powietrza. Bogate zasoby tych danych będą 
dostępne również dla osób słabowidzących czy niedosłyszących.

– Każde z czterech sołectw otrzyma zintegrowany z infokioskami 
system monitorujący jakość powietrza na terenie gminy, które-
go dane będą na bieżąco przesyłane i wyświetlane na ekranach. 
Taki system to doskonałe narzędzie do podnoszenia świadomości 
ekologicznej i informowania społeczności o stanie jakości powie-
trza – dodaje Olga Muc.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Miejscowi urzędnicy ogłosili właśnie dwa przetargi dotyczące 
sprzedaży gminnych działek. W planie zagospodarowania prze-
strzennego są one przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Pierwszy z przetargów dotyczy czterech nieruchomości w Kono-
piskach. Chodzi o liczącą blisko 1,5 tys. m2 parcelę wycenioną na 
111,5 tys. zł oraz trzy działki oscylujące w okolicy 2,2 tys. m2, któ-
rych cena wywoławcza określona została na poziomie pomiędzy 
161,5-165 tys. zł.

Drugi przetarg obejmuje działkę w Aleksandrii II i dwie w Kono-
piskach. Pierwsza ma powierzchnię 1,3 tys. m2 i cenę wywoławczą 
na poziomie 52 tys. zł, natomiast dwie kolejne liczą prawie 1,5 tys. 

m2 oraz 1,8 tys. m2. Licytacja rozpocznie się odpowiednio od kwot 
rzędu 111,5 tys. zł oraz 135,5 tys. zł.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem we wspomnianych 
przetargach, muszą wpłacić na konto urzędu sięgające 10 proc. 
ceny wywoławczej wadium. Trzeba to uczynić najpóźniej do 3 
sierpnia. Sam przetarg odbędzie się trzy dni później o godz. 11 
w sali posiedzeń urzędu gminy.

Zwrot wadium dla tych osób, które nie nabędą gruntów urzędnicy 
rezerwują sobie do 11 sierpnia. Z kolei ci, którzy wylicytują nieru-
chomości muszą liczyć się z koniecznością doliczenia do wygra-
nych kwot podatku VAT w wysokości 23 proc.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 
34 328 20 57 wew. 52.

Piotr Biernacki,  fot. Pixabay

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

27 lipca ruszył zainicjowany przez tutejszy urząd program mo-
dernizacji  nieefektywnych  źródeł  ciepła.  Mieszkańcy,  którzy 
zdecydują się na inwestycję, będą mogli liczyć na sporą dotację 
z budżetu gminy.

Pod koniec czerwca mstowscy radni przyjęli uchwałę określającą 
zasady przyznawania wsparcia dla gospodarstw indywidualnych 
na dofinansowanie zadań w zakresie wymiany przestarzałych 
systemów grzewczych opalanych węglem, koksem, miałem czy 
ekogroszkiem w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
samorządu.

Wszyscy, którzy zdecydują się zainwestować w zmniejszenie 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprzez wymianę 
kopciuchów na piece elektryczne, gazowe, olejowe lub też te na 
paliwo stałe, ale spełniające normy piątej klasy, będą mogli wystą-
pić o częściowy zwrot poniesionych nakładów. Dofinansowania 
sięgną 50 proc. kosztów, maksymalnie jednak do kwoty 4 tys. zł.

Do wszystkich szkół na terenie gminy trafi kolejny sprzęt kom-
puterowy. Z ministerialnego programu udało się pozyskać środ-
ki na dwadzieścia trzy laptopy.

Drugi z konkursów koordynowany przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa zapewnia aparaturę cyfrową dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego ponownie pokrywa całość kosztów 
jego zakupu.

W pierwszej edycji „Zdalnej Szkoły” z resortu cyfryzacji udało się 
zdobyć pieniądze na dwadzieścia komputerów.

– Wniosek gminy ponownie został rozpatrzony pozytywnie. 
Sprzęt zostanie przekazany do wszystkich szkół z naszego terenu 
– mówi wójt Tomasz Gęsiarz.

- W tym roku zarezerwowaliśmy w budżecie 200 tys. zł na ta-
kie działanie, choć zapewne będziemy je kontynuować również 
w kolejnych latach. Głównym założeniem programu jest ograni-
czenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powsta-
ją na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości 
paliwem w przestarzałych domowych piecach – mówi wójt To-
masz Gęsiarz.

Aby móc ubiegać się o pieniądze, poza spełnieniem warunków 
technicznych nowego źródła ciepła i samym złożeniem wniosku, 
beneficjenci nie mogą zalegać z opłatami publicznymi. Ponad-
to nieruchomość musi być oddana do użytku minimum pięć lat 
przed datą złożenia aplikacji i nie może być wykorzystywana na 
cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sama 
inwestycja powinna się natomiast rozpocząć po podpisaniu sto-
sownej umowy z urzędem gminy.

Procedura związana z naborem potrwa do 7 sierpnia. Decyduje 
kolejność wpływu aplikacji.



ZMODERNIZOWANO DROGI W PIĘCIU 
MIEJSCOWOŚCIACH

WESZŁY DO STUDIA I NAGRAŁY KAWAŁEK O SWOJEJ OKOLICY
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Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Adrian Biel, fot. Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

Gmina co roku zleca remonty nawierzchni bitumicznych. Wy-
konawcą nowych asfaltobetonowych nakładek w wyniku rozpi-
sanego przetargu była firma Dukt z Włoszczowy. 

Zadanie dotyczyło blisko kilometrowej drogi w Małusach Ma-
łych, ćwierć kilometrowej w Srocku, a także odcinków w Brzy-
szowie i Małusach Wielkich. W Mstowie z kolei poprawiono ulice 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Mstowianki” stworzyły utwór 
„Moja okolica”. – To produkcja muzyczna z gatunku nowocze-
snej elektroniki - mówi Krzysztof Drynda, jej pomysłodawca.

Jak przekonuje dyrektor miejscowego GOK-u, w stworzonej pio-
sence chciał połączyć tradycyjne wykonanie z nowoczesnym 
brzmieniem. Przy okazji pokazać też nieco inne oblicze sztuki 
ludowej. Słowa do znanej melodii napisała Weronika Marchewka 
z mstowskiego KGW Mstów, za akordeonem zasiadł Walenty Ma-
zur, natomiast realizacją dźwięku i aranżacją całości utworu zajął 
się osobiście Krzysztof Drynda. Produkcja zrealizowana została 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie oraz w jednym z często-
chowskich studiów nagrań.

- Nowością był fakt, iż każda z pań nagrywała osobno, co pozwo-
liło uzyskać większy wpływ na brzmienie nagrywanych wokali. 
W procesie twórczym zastosowano nowoczesne brzmienia syn-
tezatora analogowego i kultowej maszyny perkusyjnej. Połączenie 
śpiewu ludowego z brzmieniem instrumentów elektronicznych 
stworzyło piosenkę, która z powodzeniem może stać się przebo-
jem - mówi Drynda.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie zachęca także 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie związanym 
z kręceniem klipu do wspomnianego utworu.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Spółka OLS z Lublińca zakończyła przebudowę drogi biegnącej 
wzdłuż ulicy Kopernika w Mstowie. Ta realizacja ma poprawić 
komunikację w rejonie tamtejszej szkoły oraz cmentarza para-
fialnego.

Wspomniana droga łączy ulice Partyzantów ze Skłodowskiej-Cu-
rie i stanowi dojazd zarówno do istniejących posesji, jak i okolicz-
nych gruntów rolnych. Jak podkreślają mstowscy urzędnicy, jej 
stan przed remontem był daleki od zadowalającego. 

- To była zwykła nawierzchnia żużlowa, bez rowów i poboczy - 
mówią.

Modernizacja objęła przebudowę odcinka o łącznej długości się-
gającej około 316 metrów przy zachowaniu zmiennej szerokości 
od trzech do pięciu metrów. 

Poza standardowymi robotami wstępnymi wykonano korytowa-
nie wraz z rozbiórką dotychczasowej podbudowy na rzecz no-
wej z kruszywa kamiennego. Całość przykryła dwuwarstwowa 
nawierzchnia z asfaltobetonu. Na zakończenie prac drogowcy 
zadbali o zagospodarowanie przyległego terenu poprzez jego 
ukształtowanie, plantowanie, uzupełnienie ziemią i obsianie tra-
wą.

Kościuszki, Nadrzeczną i Parkową na łącznej długości sięgającej 
prawie pół kilometra. 

Zakres wykonanych prac objął między innymi frezowanie na-
wierzchni bitumicznej, wykonanie remontu cząstkowego masą 
asfaltobetonową oraz utwardzenie poboczy kruszywem natural-
nym i ich plantowanie. Regulacji podane zostały zawory wodocią-
gowe oraz studzienki kanalizacyjne.

ZIEMNĄ NAWIERZCHNIĘ
ZASTĄPIŁA TA Z ASFALTOBETONU

- Najciekawsze kilku lub kilkunastosekundowe ujęcia dotyczące 
Mstowa nakręcone smartfonem zostaną użyte w produkcji tele-
dysku - obiecuje.

By odsłuchać czy ściągnąć sobie „Moją okolicę” wystarczy wejść 
na platformę streaming’ową SoundCloud lokalnego GOK-u.



ŚWIĘTOWALI 71-LECIE POWSTANIA OSIEDLA. 
Z TEJ OKAZJI ULICAMI PRZESZEDŁ KOROWÓD

ZMIENIAŁ KOŁO, STRACIŁ ŻYCIE. 
POLICJA SZUKA ŚWIADKÓW 
ŚMIERTELNEGO POTRĄCENIA

SPOTKAJĄ SIĘ, BY NAWIĄZAĆ 
KONTAKTY I POROZMAWIAĆ
O BIZNESIE

MAJĄ TAK OKAZAŁY OGRÓD, ŻE POKAŻĄ GO 
W TELEWIZJI
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Adrian Biel, fot. Iwona Skorupa/GCKIiR w Poczesnej

Adrian Biel, fot. Pixabay

Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  Gminy  Poczesna  poprowadzi-
ła przemarsz głównymi ulicami Osiedla Huty Starej B. Oprócz 
mieszkańców w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz 
gminy, samorządowcy, urzędnicy oraz panie z miejscowego koła 
gospodyń wiejskich.

Rocznicowe uroczystości stały się dobrą okazją, by przybliżyć 
uczestnikom historię osiedla. Ta nierozerwalnie związana jest 
z górnictwem rud żelaza, a najlepszym tego symbolem są dwie 
hałdy położone w pobliżu miejscowości. To pozostałość po kopal-
niach, które zlikwidowano w latach 70-tych.

- Budowę bloków mieszkalnych przeznaczonych dla pracowni-
ków pobliskich kopalń rozpoczęto w 1949 roku. Trzy lata później 
stało już dziewiętnaście bloków mieszkalnych. Teraz jest ich dwa-
dzieścia siedem - wyjaśnia Iwona Skorupa, dyrektor Gminnego 

Adrian Biel, fot. Fotolia

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 29 czerwca około 
godziny 02.45 na autostradzie A1 w Nieradzie. Kierujący niezna-
nym  pojazdem  najechał  na  mężczyznę,  który  wymieniał  koło 
w swoim samochodzie. Ten zmarł na miejscu.

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 
poszukuje świadków zdarzenia mogących pomóc w ustaleniu 
okoliczności wypadku, do którego doszło w ostatni poniedziałek 
czerwca.

- Kierujący nieznanym pojazdem najechał na pieszego, który 
prawdopodobnie dokonywał naprawy pojazdu na prawym pobo-
czu. W wyniku zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. 
Sprawca tuż po zdarzeniu oddalił się nie udzielając pomocy po-
szkodowanemu - informują częstochowscy policjanci.

Funkcjonariusze, wszystkich ewentualnych świadków, proszą 
o niezwłoczny kontakt z wydziałem kryminalnym częstochow-
skiej komendy pod numerem telefonu 47 858 1434.

Partnerskie  Kluby  Biznesu  we  współpracy  z  Fundacją  ESPA 
i urzędem gminy organizują w Poczesnej spotkanie biznesowe. 
Wydarzenie kierowane  jest zarówno do przedsiębiorców z te-
renu samej gminy, jak i właścicieli firm z innych okolic regionu. 

Partnerskie Kluby Biznesu to organizacja zrzeszająca kilkanaście 
klubów biznesu z Polski oraz z Czech, w których działa około 
tysiąca przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Na co 
dzień pomagają swoim klubowiczom w nawiązywaniu nowych 
kontaktów, a także pozyskiwaniu kapitału i inwestorów. W czasie 
moderowanych spotkań ich uczestnicy mogą się poznać i poroz-
mawiać o współpracy.

Wydarzenie, którego początek zaplanowano na godz. 15, odbę-
dzie się 26 sierpnia w sali konferencyjnej zlokalizowanej obok hali 
sportowej przy ulicy Sportowej. 

- Najważniejszymi tematami, które zostaną poruszone będą bie-
żące plany związane z rozwojem gminy. W programie mamy rów-
nież prezentację możliwości i narzędzi biznesowych oraz sposo-
bów nawiązywania przez przedsiębiorców nowych kontaktów na 
terenie Polski i Czech - zachęca wójt Krzysztof Ujma.
 
Aby wziąć udział konieczne będzie zgłoszenie chęci uczestnictwa. 
Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 34 32 74 116 wew. 3.

Adrian Biel

W  ubiegłym  roku  ogród  Ewy  i  Jarosława  Petranowicz  zdobył 
drugie miejsce w zorganizowanym przez urząd gminy konkur-
sie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Kilka dni 
temu małżeństwo odwiedziła ekipa telewizyjna TVP, która re-
alizuje program „Rok w ogrodzie”.

Ideą wspomnianego programu jest chęć dzielenia się z innymi 
sympatykami zieleni zdobytymi doświadczeniami w tworzeniu 
i pielęgnacji przydomowych ogródków. Jak podczas kręcenia ma-
teriału podkreślali właściciele znajdującej się w Nowej Wsi nie-
ruchomości, niejednokrotnie przeszkodą w jego stworzeniu jest 
brak pomysłu i wysokie koszty. 

Petranowiczowie, jak tylko pozwala pogoda, począwszy od wcze-
snej wiosny po późną jesień, w swoim ogrodzie spędzają całe 
dnie. W blisko pół hektarowej posiadłości to właśnie zieleń zaj-
muje najwięcej miejsca. 

- Sporo czasu zajmuje koszenie trawnika, a jeszcze jest przecież 
przycinanie roślin czy podlewanie. W chwilach przerwy wspólnie 

Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Dla dalszego rozwoju osiedla przełomowy był rok 1974. To wów-
czas rozpoczęto budowę ośrodka sportowego, który obecnie 
obejmuje stadion i korty tenisowe. Dziś w Hucie Starej B znajduje 
się szkoła, przedszkole, świetlica środowiskowa oraz biblioteka. 
Dekadę temu do użytku oddano „Orlika”.

- W tym szczególnym, ważnym dniu jubileuszu 71-lecia wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę Osiedla Górniczego 
w Hucie Starej B wszystkim mieszkańcom składam serdeczne 
życzenia - mówił podczas swojego wystąpienia wójt Krzysztof 
Ujma. - Życzę państwu wielu sukcesów w dalszej współpracy, 
pomyślności w życiu osobistym, kolejnych kreatywnych działań, 
wymiany poglądów i doświadczeń, a także wielu projektów zmie-
rzających do podniesienia jakości życia w naszej małej ojczyźnie 
- dodał włodarz.

lubimy popatrzeć na nasz zakątek. To jest nasza wielka pasja, daje 
nam siłę, radość, zdrowie. Nie myślimy o problemach. Urządzili-
śmy sobie nasz mały raj na ziemi i jesteśmy z niego dumni - mó-
wią. 

W 2019 roku ich ogród zajął drugie miejsce w gminnym konkur-
sie „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Nagroda 
finansowa, jaką otrzymało małżeństwo, przeznaczona została na 
zagospodarowanie kącika rekreacji i wypoczynku. 

- Teraz dbamy o to, co już urosło i dokupujemy nowe rośliny. Gdy 
zobaczę kwiat, który jest w moim guście, nie mogę się powstrzy-
mać, muszę kupić i zasadzić w ogrodzie - mówi Ewa Petranowicz. 

Dumy z ogrodu mieszkańców Nowej Wsi nie ukrywa włodarz Po-
czesnej. 

- To dzięki pasji i zaangażowaniu w codzienną pielęgnację może-
my dziś wszyscy podziwiać piękno tego wręcz bajkowego ogrodu. 
Mam nadzieję, że za państwa przykładem pójdą kolejni mieszkań-
cy - podkreśla wójt Krzysztof Ujma.
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UMOWY ODEBRANE. CHODZI O DROBNE INWESTYCJE 
W SOŁECTWACH

ENERGIA I NATURA. NOWE
WITACZE PROMUJĄ GMINĘ

Na  drogach  wjazdowych  do  gminy  Przyrów  pojawiły  się  trzy 
nowe tablice informacyjne. Zamontowano je w Zalesicach, Alek-
sandrówce i Woli Mokrzeskiej.

Zakup i montaż promujących gminę witaczy stał się możliwy 
dzięki pozyskanemu w grudniu ubiegłego roku, przez miejscowy 
ośrodek kultury, dofinansowaniu ze środków unijnych. To jeden 
z elementów realizacji przedsięwzięcia utworzenia spójnego sys-
temu informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, którego 
jednym z członków stowarzyszenia jest właśnie gmina Przyrów.

- Zadanie ma na celu propagowanie dobrostanu społeczne-
go i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obsza-
rach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa 
i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego - infor-
mują przyrowscy urzędnicy.

Nowoczesne tablice informują przybywających lub też przejeż-
dzających szlakami biegnącymi przez teren samorządu o dobro-
dziejstwach obszaru, na który właśnie przybyli. Promują gmi-
nę nowym hasłem „Energia i Natura”, wskazując tym samym jej 
największe walory turystyczne i krajoznawcze. Również w nocy, 
gdyż wyposażono je w system podświetlający.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

BUDUJĄ DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH

Przedstawiciele  gmin  północnego  subregionu  województwa 
podpisali w Mykanowie umowy na dofinansowanie ze śląskiego 
budżetu zadań w sołectwach.

W ramach corocznego konkursu „Inicjatywa sołecka” samorzą-
dy starają się o dotacje celowe na drobne inwestycje. Dominują 
przedsięwzięcia poprawiające czy też doposażające tereny re-
kreacyjne i przestrzeń sportową. Ale nie tylko. Wnioski przewi-
dują także budowę parkingów, chodników, doposażanie świetlic 
wiejskich, organizację event’ów czy wsparcie dla kół gospodyń 
wiejskich.

Zapoczątkowana kilka lat temu idea cieszy się dużym zaintere-
sowaniem lokalnych środowisk. Każda gmina może się starać bo-
wiem maksymalnie o 60 tys. zł, które może przeznaczyć na jeden 
bądź kilka projektów w sołectwach.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów
W tym roku sejmik województwa zatwierdził wsparcie dla stu 
osiemnastu inicjatyw, rozdysponowując na nie prawie 3 mln zł. 
Nie wszyscy wnioskodawcy mogli czuć się usatysfakcjonowani, 
bo uznania nie znalazła niemal połowa ze złożonych aplikacji. 

W subregionie północnym województwa, obejmującym powiaty: 
częstochowski, kłobucki i myszkowski dofinansowanie trafi do 
dwudziestu gmin. Łącznie na kwotę około 750 tys. zł.

- Zrealizowane zostaną miedzy innymi budowa boiska do gry 
w piłkę w sołectwie Cisie, przebudowa parkingu w Janowie, wy-
posażenie czterech sołectw w gminie Konopiska w obiekty małej 
architektury, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP 
w Złochowicach i wiele innych. Pozyskanie tych środków pozwoli 
sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysło-
dawcami są często sami mieszkańcy - podsumowuje biuro praso-
we urzędu marszałkowskiego.

Kilka tygodni temu lokalny włodarz pozyskał 320 tys. zł na mo-
dernizację trzech odcinków dróg transportu rolnego. Na pierw-
szy z projektów jest juz wykonawca, na drugi trwa postępowa-
nie przetargowe.

Uznanie w urzędzie marszałkowskim znalazły dwa wnioski. Na 
szlak w Zarębicach oraz odcinki w obrębie samego Przyrowa. 

Przed miesiącem informowaliśmy o tym, że na przebudowę za-
rębickiej drogi wpłynęło dziesięć ofert od potencjalnych wyko-
nawców. Tak duże zainteresowanie przetargiem spowodowało, 
że urzędowi kierowanemu przez wójta Roberta Nowaka udało 
się zebrać wyjątkowo korzystne cenowo propozycje. Zakłada-
ny początkowo koszt, opiewający na niemal 560 tys. zł, finalnie 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
zamknie się w okolicach 450 tys. zł. Inwestycję zrealizuje włosz-
czowska spółka Dukt.

Modernizacji poddany będzie blisko kilometrowy odcinek. Zyska 
on nową nawierzchnię asfaltową, na podbudowie z kruszywa ła-
manego. Tym materiałem utwardzone zostaną również pobocza, 
a jezdnia zostanie odwodniona. Dzięki temu prace porządkowe 
obejmą również przydrożne rowy.

Kolejny z przetargów jeszcze nie wyłonił przedsiębiorstwa, które 
zrealizuje zadanie. W ramach zakładanej modernizacji 950-me-
trowego odcinka, powstanie sto dziesięć metrów drogi o na-
wierzchni asfaltowej, poszerzonej wcześniej z trzech do szero-
kości pięciu metrów, z obustronnymi poboczami. Pozostała część 
zyska metr szerokości i będzie z tłucznia. Powstaną ponadto 
zjazdy na posesje oraz zadbano o powierzchniowe odwodnienie 
szlaku.
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