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STARANIA PRZYNIOSŁY EFEKT. ZAMONTUJĄ 
SYGNALIZACJE ŚWIETLNE NA DK91

Piotr Biernacki, fot. Adrian Biel

Po wielu latach batalii mieszkańców i władz samorządowych 
o ucywilizowanie ruchu na przebiegającej przez gminę Kłomni-
ce drodze krajowej numer 91, Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad podjęła decyzję o budowie sygnalizacji świetl-
nych w Witkowicach i Kłomnicach. – To nasz mały, wspólny 
sukces – mówi wójt Piotr Juszczyk.

14 sierpnia na stronie internetowej Dyrekcji ukazał się komunikat, 
informujący o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumen-
tacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu, budowę 
sygnalizacji świetlnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących 
w Witkowicach i Kłomnicach. W pierwszej z miejscowości przed-
sięwzięcie dotyczyć będzie skrzyżowania drogi krajowej z ulicą 
Główną. Ponadto mają zostać dobudowane dojścia do przejść dla 
pieszych. W drugiej – sygnalizatory staną na skrzyżowaniu z ulicą 
Sądową i Zdrowską. Wszystko ma być gotowe do końca listopada.

Temat poprawy bezpieczeństwa na kłomnickim odcinku DK91 
podnoszony był przez lokalne władze od wielu lat. Zabiegi o tak 
oczekiwaną budowę obwodnicy miejscowości niestety na razie 
raczej się nie zmaterializują, ale nieustępliwość, ciągłe naciski na 
Dyrekcję o potrzebach remontów i przebudowy szlaku, paraliżo-

wanego ogromnym natężeniem ruchu spowodowanym budową 
autostrady A1 czy też ubiegłoroczna inicjatywa, mająca zaanga-
żować w rozwiązanie problemu także częstochowskich posłów 
i senatorów, przyniosła wreszcie zauważalny skutek.

Decyzja GDDKiA wychodzi naprzeciw dwóm z szeregu zgłasza-
nych przez samorządowców postulatów w kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa, szczególnie tym niechronionym uczestnikom 
ruchu. W pobliżu skrzyżowania w Witkowicach znajduje bowiem 
się kościół i szkoła. Kolejne, w centralnym punkcie Kłomnic przy 
gminnym ośrodku kultury, to miejsce wielu sklepów i punktów 
usługowych.

– Cieszy nas, że wreszcie coś drgnęło i zauważono, z jak poważ-
nym problemem bezpieczeństwa zmagamy się na co dzień. Apele, 
pisma czy też wnioski z setkami podpisów, zarówno przesyłane 
do GDDKiA, ministerstwa i te podnoszone na forum parlamen-
tarnym wreszcie przyniosły mały sukces w tym temacie. Mały, ale 
wspólny, bo ziścił się wysiłkiem naprawdę wielu osób. Zarówno 
ja, jak mieszkańcy gminy, jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
pomogli nam w tych staraniach. Nie poprzestajemy jednak na tym 
co już udało się wywalczyć – komentuje wójt Piotr Juszczyk.
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STARANIA PRZYNIOSŁY EFEKT. ZAMONTUJĄ SYGNALIZACJE ŚWIETLNE NA DK91

W MIESIĄC ZEBRALI 
KWOTĘ POTRZEBNĄ
NA PIERWSZĄ
IMMUNOTERAPIĘ.
CHCĄ KONTYNUOWAĆ 
ZBIÓRKĘ

NOWE POŁĄCZENIA I NOWE MOŻLIWOŚCI.
GTV BUS WJECHAŁ DO KŁOBUCKA

Włodarz podkreśla, że na razie nie ma decyzji w zakresie kolejnej 
ważnej kwestii. Chodzi o przejście dla pieszych koło kościoła pa-
rafialnego w Kłomnicach, gdzie oprócz świątyni znajduje się naj-
większa szkoła podstawowa w gminie, kaplica pogrzebowa, a cały 
odcinek między kościołem i szkołą jest de facto skrzyżowaniem 
dwóch dróg gminnych oraz drogi powiatowej z DK91.

– Po zakomunikowaniu nam tegorocznych planów przed GDDKiA 
wystosowaliśmy do tej instytucji kolejne pismo, w którym wno-
simy o przebudowanie jeszcze i tego skrzyżowania. To istotne, 
by szczególnie dzieci nie toczyły nierównej walki z samochoda-
mi. Utworzenie ronda, łączącego wszystkie drogi, rozwiązałoby 
tę kwestię. Tym bardziej, że jako gmina posiadamy tam działkę, 
którą chcemy pod ten cel przeznaczyć – zaznacza wójt. – Zda-

Grupa nauczycieli zaangażowała się w akcję pomocy na rzecz 
swojej koleżanki walczącej z rakiem. Tak skutecznie promowali 
całe przedsięwzięcie na facebook’u, że w cztery tygodnie udało 
się uzbierać 20 tys. zł. Nie zamierzają na tym poprzestać i chcą 
pomagać dalej, gdyż jak podkreślają, walka z nowotworem to 
długa droga.

O sprawie pisaliśmy miesiąc temu. Najpierw chcąc ratować życie 
i zdrowie Izabeli Matczak, jej córka w znanym serwisie zrzutka.pl 
założyła zbiórkę. Następnie w akcję pomocy koleżance w potrze-
bie włączyło się grono pedagogiczne z placówki, w której od lat 
pani Iza pracuje jako oligofrenopedagog. W popularnym serwisie 
społecznościowym powstała strona „Pomagamy Izie”, by poprzez 
licytacje różnych przedmiotów pomóc w zebraniu 20 tys. zł na le-
czenie przerzutowego guza mózgu.

Koleżanki z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka 
w Częstochowie w całą sprawę zaangażowały spore grono indy-
widualnych darczyńców oraz lokalne media. Wspólne działanie 
przełożyło się na sukces całego przedsięwzięcia. Krótki czas, w ja-
kim zebrano potrzebną kwotę, zaskoczył same organizatorki.

- To niesamowity sukces w tak krótkim czasie uzbierać potrzebną 
kwotę, aczkolwiek mamy świadomość, że w perspektywie całej te-
rapii jest to kropla w morzu - mówi Anna Wrońska, która pracuje 
razem z Izabelą Matczak. - Cieszymy się, że Iza dostała nadzieję. 
Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni reakcją wszystkich tych 
wspaniałych ludzi, którzy nie są obojętni na drugiego człowieka 
w potrzebie. Każdy pomaga na miarę swoich możliwości i to jest 
niezwykłe i pięknie - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Izabela Tokarczyk, która zało-
żyła profil „Pomagamy Izie”.

- Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy warto pomagać, działać 
i walczyć o tych, na których nam zależy to teraz już nie powinien 
mieć złudzeń. Jeśli tylko się chce, to wszystko można. Mamy ze-
brane 20 tys. zł, ale nie zatrzymujemy się. Nadal będziemy poma-
gać, bo Izie potrzeba o wiele więcej środków na leczenie - prze-
konuje.

Panie zamierzają dalej prowadzić licytacje na facebook’u. By je od-
naleźć w serwisie wystarczy wpisać frazę „Pomagamy Izie”. W każ-
dej chwili można też dokonać wpłaty wpisując w okno przeglądar-
ki adres: zrzutka.pl/96y8pj w portalu zrzutka.pl.

- Świadomość, że Iza nie została pozostawiona sama w chorobie, 
daje jej ogromną siłę i nadzieję. Jest wszystkim bardzo wdzięczna 
za okazaną pomoc i wsparcie. Mamy świadomość, że to początek 
drogi, ale z tyloma życzliwymi ludźmi wiemy, że Iza da radę - mówi 
Anna Pala, jej najbliższa przyjaciółka.

Adrian Biel

jemy sobie sprawę, że zamontowanie sygnalizatorów czy nawet 
budowa ronda nie rozwiąże sprawy uciążliwego hałasu i natęże-
nia ruchu, który na naszym terenie wzrósł do niemal dwudziestu 
tysięcy pojazdów na dobę. Jednakże zmaleje zapewne prędkość 
pojazdów, ruch się spowolni, co zwiększy bezpieczeństwo. To jest 
dla nas, mieszkańców, w tym momencie najważniejsze – podkre-
śla Juszczyk.

Operujący na terenie powiatów częstochowskiego i kłobuckiego 
prywatny przewoźnik od 17 sierpnia znacznie rozszerzył ofer-
tę. Nowe możliwości komunikacyjne zyskali przede wszystkim 
mieszkańcy Wręczycy Wielkiej, Blachowni, Kłobucka, jak i Czę-
stochowy.

Zmiany w siatce połączeń GTV Bus są pokłosiem podpisania umo-
wy na obsługę gminnego transportu publicznego z samorządem 
Wręczycy Wielkiej. Efektem tego jest utworzenie dwóch wręczyc-
kich linii gminnych, na których, podobnie jak w przypadku Kono-
pisk i Blachowni, gdzie spółka świadczy podobną usługę już od 
ponad dwóch lat, przejazdy są bezpłatne. Uruchomiono jednakże 
przy tym także komercyjne kursy, które finalnie łączą ze sobą trzy 
ośrodki miejskie – Kłobuck, Blachownię i Częstochowę.

Zaproponowany przez firmę system opiera się na stworzeniu 
przystanku przesiadkowego w centralnym punkcie Wręczycy 
Wielkiej, na ulicy 3 maja. Zatrzymują się na nim wszystkie prze-
jeżdżające przez miejscowość autobusy. Chodzi o dwie nowe linie 
gminne, jedną z Blachowni, jak i funkcjonujące do tej pory w po-
wiecie kłobuckim połączenie przewoźnika, biegnące od Przystajni, 
przez Panki i Wręczycę Wielką do Częstochowy.

Powyższa linia została zachowana. Zmieniły się jednak rozkłady 
jazdy. Ponadto wzbogacono ją o dodatkowe kursy do Wręczycy 
Wielkiej, przez Szarlejkę i Kalej. Bilet jednorazowy do Częstocho-
wy, dla mieszkańca Wręczycy, to wydatek 4,5 zł.

Pierwsza z powstałych, lokalna 154, kursuje na trasie od miejsco-

Piotr Biernacki, fot. GTV Bus

wości Hutka przez Truskolasy, Zamłynie, Brzezinki, Kuleje, Nowi-
ny, Bór Zapilski, Węglowice, Czarną Wieś, Bieżeń, Borowe i Długi 
Kąt do Wręczycy Wielkiej. Od przystanku „3 maja” zmienia się jed-
nak w linię komercyjną do Częstochowy. Na dworzec PKP można 
dojechać przez wspomnianą Kalej i Szarlejkę.

Druga z propozycji to autobus o numerze 155, przemieszczający 
się od Jeziora przez Puszczew, Bieżeń, Borowe, Wręczycę Wielką 
(przystanek „3 maja”) i Wręczycę Małą do Grodziska. Stąd można 
podróżować dalej, już na zasadach odpłatności, do Kłobucka.

Użytkownicy linii gminnych, którzy jako cel obiorą sobie Kłobuck 
albo Częstochowę nie będą musieli się przesiadać. Konieczny bę-
dzie za to zakup biletu u kierowcy pojazdu. Jednorazowy do Czę-
stochowy to koszt rzędu 4,5 zł, a z kolei do stolicy powiatu kło-
buckiego – 4 zł.

Z centralnego punktu Wręczycy Wielkiej można już zatem dotrzeć 
nie tylko do miejscowości w gminie, Kłobucka i Częstochowy, ale 
również do Blachowni. Operujące dotychczas tylko na obszarze 
tego samorządu linie spółki zostały bowiem wydłużone. Ta o nu-
merze 162 do Wręczycy Wielkiej dojeżdża przez Malice, a kolejna 
– 161 – przez Cisie i Puszczew kursuje do Węglowic.

Podróżny, który chce się dostać na teren sąsiedniej gminy musi 
w tym przypadku uiścić opłatę 2 zł. Ponadto mieszkańcy gminy 
Wręczyca Wielka, którzy zyskali sposobność alternatywnego do-
jazdu do Częstochowy przez Blachownię, mogą zakupić bilet stre-
fowy. Jego cenę ustalono na 4 zł.
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Z Agnieszką Kulej, specjalistką ds. ochrony danych osobowych roz-
mawiamy o tematyce związanej z problematyką RODO, o tym kto 
powinien chronić nasze dane, a także o konsekwencjach wynikają-
cych z zaniedbań i nieprawidłowości w ich przetwarzaniu.

Pojęcie RODO wciąż budzi niepokój nie tylko wśród przedsię-
biorców, ale i w ogromnej mierze wśród pracowników instytucji 
publicznych. Czy mogłaby pani przybliżyć zagadnienie samego 
RODO? 

RODO to skrót od ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
które zostało przyjęte przez Unię Europejską w 2016 roku. Zmie-
niło ono podejście do zasad bezpieczeństwa i spowodowało re-
formę w zakresie ochrony danych osobowych. Jest obligatoryjne 
dla każdego podmiotu, który je przetwarza, czyli w praktyce obej-
muje większość przedsiębiorców i instytucji. W Polsce mieliśmy 
dwuletni okres przejściowy, który pozwolił na dostosowanie się 
do nowych przepisów. Ten okres zakończył się pod koniec maja 
2018 roku.

Jaka jest różnica pomiędzy RODO, a poprzednimi przepisami 
z zakresu ochrony danych osobowych?

Bardzo duża. Pomimo, że większość przepisów zawartych w RODO 
jest powtórzeniem tego, co znajduje się w ustawie o ochronie da-
nych osobowych z 1997 roku, to rozporządzenie z 2016 roku do-
konuje zmian w sposobie myślenia o tym czym są dane osobowe. 
Nowe przepisy wprowadziły na przykład obowiązek powołania 
osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie przestrze-
gania przepisów i procedur wewnętrznych, związanych z da-
nymi osobowymi. Funkcję taką pełni inspektor ochrony danych. 
Wcześniej wyznaczenie takiej osoby było dobrowolne i określano 
ją mianem administratora bezpieczeństwa informacji. Obecnie 
wszystkie podmioty publiczne, jak również niektórzy przedsię-
biorcy, mają obowiązek wyznaczyć w swojej organizacji taką oso-
bę. RODO wprowadziło również prawo do bycia zapomnianym, 
żądania przeniesienia danych oraz wzmocnione prawo dostępu 
i wglądu osoby, której dane dotyczą.

Skoncentrujmy się na najistotniejszym aspekcie. A mianowicie, 
co mają robić w tej sytuacji - dla przykładu - choćby włodarze 
gmin, aby móc spać spokojnie?

Wraz z nowymi przepisami wprowadzone zostało podejście opar-
te na analizie ryzyka. Oznacza to, że każdy podmiot przetwa-
rzający dane osobowe musi rozpoznać i oszacować zagrożenia 
oraz skutki ich wystąpienia. Następnie na podstawie tej analizy 
powinny zostać wdrożone właściwe metody organizacyjne, czyli 
procedury postępowania, środki techniczne, informatyczne i te-
leinformatyczne, które odpowiednio zabezpieczą przetwarzane 
dane osobowe na przykład przed udostępnieniem, ujawnieniem, 
utratą czy zniszczeniem. Istotne jest to, że zgodnie z zasadą roz-
liczalności, którą wprowadza RODO oprócz wprowadzenia za-
bezpieczeń, które będą gwarantowały bezpieczeństwo danych 
i przestrzegania obowiązujących przepisów, wymagane jest stwo-
rzenie dokumentu w postaci polityki wewnętrznej zwanej polityką 
bezpieczeństwa danych osobowych czy polityki ochrony danych 
osobowych. W dokumencie tym powinien znaleźć się opis proce-
dur oraz metod i narzędzi, które przedsiębiorstwo czy instytucja 
stosuje w praktyce w celu ochrony danych. 

I taki się faktycznie dzieje?

Życie pokazuje, że niestety różnie z tym bywa.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy czy instytucji będącej 
administratorem danych jest zgłaszanie tzw. incydentów, czyli 
naruszenia danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zgadza się. W takim wypadku administrator ma siedemdziesiąt 
dwie godziny na poinformowanie organu nadzorczego, a także 
osoby, której te dane dotyczą, od chwili stwierdzenia naruszenia. 
Dlatego tak istotne są jasne procedury postępowania wewnątrz 
podmiotu, które pozwolą na sprawne podjęcie działań w takiej sy-
tuacji i właściwe reagowanie. 

Co grozi za niedostosowanie się podmiotu do obowiązujących 
przepisów?

I tutaj dotarliśmy do sedna. Oczywiście główną motywacją do tego 
aby przedsiębiorstwa i instytucje publiczne stosowały RODO są 
kary finansowe i odpowiedzialność karna. Według mnie właściwe 
przetwarzanie danych to przede wszystkim budowanie zaufania 
pomiędzy podmiotem i osobą, której dane są przetwarzane. To 
istotnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa czy instytucji pu-
blicznej, jako profesjonalnej i godnej zaufania. Wracając jednak do 

Do groźnego wypadku doszło 5 lipca na drodze w ciągu uli-
cy Częstochowskiej w Białej. Policja prosi świadków zdarzenia 
o kontakt.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy drogówki wynika, iż jadący 
w kierunku Kamyka 20-letni kierowca bmw, na prostym odcin-
ku drogi, nagle z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, po 
czym uderzył w przydrożne drzewo. 

Młody mężczyzna uszedł z życiem, jednak z poważnymi obraże-
niami ciała został przewieziony do szpitala. Jak wykazało badanie, 
kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Standardowo zostało 
zlecone wykonanie analizy pod kątem zawartości w organizmie 
innych środków psychoaktywnych.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalają kłobuccy 
śledczy pod nadzorem częstochowskiej prokuratory. Policja zwra-
ca się z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami tego 
zdarzenia o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, 
pod numerem telefonu 34 310 92 00, 997, 112 lub inną najbliższą 
jednostką policji.

Na początku sierpnia policyjny patrol zatrzymał dwóch męż-
czyzn kręcących się z latarkami przy jednym z domów przy ulicy 
Szkolnej w Kamyku. Sprawcy usłyszeli zarzuty usiłowania wła-
mania.

Chwilę po tym, jak funkcjonariusze otrzymali informację o podej-
rzanych osobnikach w okolicy, powiadomili kłobucką komendę 
i przystąpili do realizowania czynności służbowych. Zanim jeszcze 
dotarło wsparcie z komisariatu we Wręczycy Wielkiej, policjanci 
sprawdzając nieruchomość zatrzymali dwóch zdziwionych rabu-
siów.

Jak się okazało, ukrywający się na posesji podejrzani to 40-letni 
mieszkaniec powiatu częstochowskiego oraz 33-letni mieszkaniec 
Częstochowy.

- Zatrzymani ubrani byli w stroje moro i wysokie buty. Jeden nosił 
ciemną czapkę, a drugi kominiarkę. Poza tym policjanci znaleź-
li przy nich między innymi latarkę, duży nóż, pałkę teleskopową, 
młotek i siekierę - relacjonują mundurowi z biura prasowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Jak ustalono, rabusie na miejsce przyjechali samochodem tere-
nowym. W środku znaleziono przenośne radiostacje i woreczek 
z białym proszkiem. Po wykonaniu wstępnych testów okazało się, 
że jest to amfetamina. W toku dochodzenia, właściciel pojazdu, 
którym podróżowali włamywacze, przyznał się, że narkotyki na-
leżały do niego.

- Dokładne okoliczności całej sprawy wyjaśniają kłobuccy kry-
minalni pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Wobec 
wszystkich podejrzanych zastosowany został środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policyjnego - informują funkcjonariusze.

Adrian Biel, fot. Małgorzata Marczak

Adrian Biel

Adrian Biel, fot. Fotolia

CZY SAMORZĄDY MAJĄ SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? NA PROSTYM ODCINKU 
UDERZYŁ W DRZEWO. 
NA SZCZĘŚCIE PRZEŻYŁ

POSZLI NA WŁAM WYPOSAŻENI
W LATARKI, NÓŻ, PAŁKĘ, MŁOTEK 
I SIEKIERĘ

WYWIAD MIESIĄCA / W POWIECIE KŁOBUCKIM4

kar finansowych, to maksymalne administracyjne kary pieniężne 
wynoszą nawet 20 mln euro, lub do 4 proc. całkowitego rocznego 
obrotu. Kraje członkowskiej miały możliwość obniżenia admini-
stracyjnych kar finansowych w odniesieniu do sektora publicz-
nego. Oczywiście Polska skorzystała z tej możliwości i zgodnie 
z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych prezes wspo-
mnianego wcześniej UODO może nałożyć maksymalnie 100 tys. zł 
kary na jednostki sektora finansów publicznych.

Czy w Polsce zostały już nałożone kary tego typu?

Tak. Najlepszym przykładem konsekwencji dla podmiotu sektora 
publicznego była decyzja prezesa UODO, który w październiku 
ubiegłego roku podjął decyzję o nałożeniu takowej na burmistrza 
Aleksandrowa Kujawskiego.

Jaka to była kwota?

40 tys. zł.

Sporo.

Owszem. Dlatego tak ważne jest to, by osoby zarządzające gmina-
mi zwracały szczególną uwagę na kwestie związane z przestrze-
ganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiąz-
ków, jakie na nich ciążą. Tym bardziej, że to właśnie prezydenci, 
burmistrzowie czy wójtowie zobligowany są do dostosowania no-
wych standardów w swojej strukturze.

Były jeszcze jakieś głośne przypadki?

Tak. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył osiem 
kar, ale szczegóły nie zostały podane do publicznej wiadomości. 
Pozostałe przypadki to prawie 1 mln zł kary dla spółki Bisnode, 
3 mln zł dla spółki z branży e-commerce morele.net za wyciek 
danych, 201 tys. zł dla spółki z branży reklamowej ClickQuick-
Now czy 56 tyś. zł dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Sze-
rzej o karach finansowych, nie tylko w Polsce ale innych krajach 
członkowskich można poczytać w raporcie dotyczącego naruszeń 
danych osobowych pt. Data Breach Survey. To raport opracowa-
ny przez kancelarię DLA Piper. Zainteresowanym gorąco polecam 
jego lekturę.

Jest więc się czego obawiać.

Zdecydowanie. Ale proszę pamiętać, że można i należy się przed 
tym chronić. Wystarczy skorzystać z określonych narzędzi i umie-
jętności osób, które specjalizują się w zagadnieniach związanych 
z RODO, jaki i również wiedzą, w jaki sposób swobodnie poruszać 
się po tej materii. 

I tym pozytywnym akcentem zakończymy. Serdecznie dziękuję 
za rozmowę.

Ja również dziękuję.

KŁOBUCK

KŁOBUCK
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GORZEJ NIŻ PRZED ROKIEM, ALE I TAK
PONOWNIE NAJLEPIEJ W WOJEWÓDZTWIE CHCIAŁA ZRABOWAĆ KOSZ-

TOWNOŚCI. ZATRZYMALI 
JĄ NA GORĄCYM UCZYNKU

NÓŻ W BRZUCHU BIESIADNIKA ZAKOŃCZYŁ 
ALKOHOLOWĄ IMPREZĘ

W POWIECIE KŁOBUCKIM6
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POWIAT KŁOBUCKI TRAFIŁ DO ŻÓŁTEJ 
STREFY. CZERWONA CORAZ BLIŻEJ?

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało 27 sierpnia listę powia-
tów, w których, z uwagi na wzrost zakażeń koronawirusem, 
wprowadzone zostają obostrzenia sanitarne. Do tzw. żółtej 
strefy zakwalifikowano powiat kłobucki. Do nowych nakazów 
mieszkańcy muszą się stosować od najbliższej soboty. 

Kilka tygodni temu resort zdrowia zaprezentował nowe wytycz-
ne, zgodnie z którymi powiaty, gdzie odnotowywany będzie zna-
czący wzrost zakażeń patogenem SARS-CoV-2, obejmowane będą 
istotnymi ograniczeniami, odnoszącymi się do życia społecznego 
i gospodarczego. W odniesieniu do stopnia narzuconych obo-
strzeń obszary postanowiono oznaczać jako czerwone albo żółte 
strefy. Kolorem niebieskim natomiast wskazywane są te miejsca, 
gdzie prawdopodobieństwo wprowadzenia obostrzeń jest duże.

Zgodnie z założeniami ministerstwa, do strefy żółtej kwalifiko-
wane są jednostki administracyjne, gdzie odnotowuje się pomię-
dzy sześć, a dwanaście nowych zachorowań na dziesięć tysięcy 
mieszkańców, zgodnie z dynamiką przyrostów za minione dwa 
tygodnie. 

Niestety, w powiecie kłobuckim ten niekorzystny scenariusz się 
zrealizował. Od początku sierpnia zachorowań systematycznie 
przybywa. Na chwilę obecną, zgodnie z danymi sanepidu, zaka-
żone są osiemdziesiąt trzy osoby w całym powiecie. Jednak, jak 
obliczyło starostwo powiatowe, dynamika przyrostów od począt-
ku sierpnia jest bardzo duża, aż 600 proc.

Co oznacza objęcie żółtą strefą dla przeciętnego mieszkańca 
i przedsiębiorców? 

W restauracjach trzeba będzie zadbać o większy dystans – na jed-
ną osobę muszą przypadać 4 m². Do tej pory mogło być 2,5 m². 
Z utrudnieniami muszą się liczyć nowożeńcy, organizatorzy we-
sel czy innych uroczystości rodzinnych. Łączna liczba gości nie 
może przekraczać stu osób. 

Limity dotyczą również działaności siłowni czy klubów fitness. 
W pomieszczeniach takich będzie mogła przebywać jedna osoba 
na każde 7 m², nie licząc obsługi. Automatycznie oznacza to mniej 
korzystających. 

Z kolei w zakresie wydarzeń sportowych na arenach obiektów 
będzie mogło przebywać tylko 25 proc. publiczności. Na wi-
downiach kin, teatrów czy domów kultury pułap jest identyczny, 
z tym że będzie mogło w nich wziąć udział tylko sto osób.

Bez zmian funkcjonują za to hotele, baseny oraz aquaparki, a tak-
że sklepy czy zakłady usługowe, jak chociażby fryzjerskie. Zmiany 
w żółtej strefie nie dotyczą również transportu publicznego.

Piotr Biernacki

Dwustu dwudziestu abiturientów z terenu powiatu kłobuckiego 
stanęło na wysokości zadania. Do egzaminu dojrzałości przygo-
towali się najlepiej w skali całego województwa śląskiego.

11 sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogło-
siła wyniki zdawalności matur. Pośród uczniów z trzydziestu 
sześciu powiatów w województwie, ci ze szkół średnich z terenu 
kłobuckiego wypadli najokazalej. Z pozytywnym rezultatem sesję 
maturalną przebrnęło 81,82 proc. z nich. Choć przed rokiem było 
jeszcze lepiej, kiedy starsi koledzy mogli pochwalić się ponad 91 
proc. zdawalnością, to wynik rodzimych maturzystów i tak sporo 
przewyższa ogólną, 74 proc. średnią krajową.

Bardzo dobrze prezentują się też osiągnięte przez nich rezultaty 
w poszczególnych typach szkół. Licea ogólnokształcące z terenu 
powiatu uzyskały noty na poziomie 87,32 proc. To prawie sześć 
oczek wyżej niż średnia krajowa, która wyniosła 81,1 proc. Z ko-
lei absolwenci techników, z wynikiem zdawalności na poziomie 
73,03 proc., byli lepsi o prawie jedenaście punktów procentowych 
od średniej krajowej wynoszącej 62,2 proc.

W najbliższym regionie za powiatem kłobuckim uplasował się 
powiat lubliniecki (70,19 proc.), miasto Częstochowa (72,32 proc.) 
i powiat myszkowski (64,16 proc.). Najsłabiej wypadła zdawalność 
uczniów z terenu powiatu częstochowskiego. Maturzyści z tego 
rejonu mogą się pochwalić wynikiem sięgającym zaledwie 55,81 
proc.

Małżeństwo z Truskolas przyłapało kobietę, która chciała do-
konać kradzieży biżuterii. Podejrzana została zatrzymana przez 
policję i usłyszała zarzut usiłowania kradzieży.

W miniony poniedziałek około godz. 10, oficer dyżurny z kłobuc-
kiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, iż w Tru-
skolasach doszło do ujęcia kobiety zaskoczonej przez właścicieli 
nieruchomości na próbie kradzieży. 

Funkcjonariusze z komisariatu we Wręczycy Wielkiej, którzy uda-
li się na miejsce zdarzenia ustalili, iż kobieta wdarła się do jednego 
z mieszkań w Truskolasach. Następnie swoje kroki skierowała do 
sypialni, gdzie w szufladach szukała cennych przedmiotów. 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił postawić zatrzy-
manej 51-letniej mieszkance Opola narodowości romskiej zarzut 
usiłowania kradzieży.

23-latek został poważnie raniony nożem przez swojego 41-let-
niego znajomego. Obaj są mieszkańcami gminy Wręczyca Wiel-
ka. Poszkodowany przeżył, a napastnik usłyszał zarzut uszko-
dzenia ciała.

Do zdarzenia doszło podczas towarzyskiego spotkania w Gro-
dzisku, podczas którego panowie raczyli się alkoholem w towa-
rzystwie 36-letniej partnerki starszego z mężczyzn. W pewnym 
momencie wywiązała się sprzeczka, w wyniku której 41-latek 
ugodził nożem w brzuch swojego młodszego kolegę. 

Jak wynika z relacji policjantów, uczestnicy spotkania nie we-
zwali pogotowia. Zamiast tego partnerka agresora odprowadziła 
rannego do miejsca jego zamieszkania. Pomoc wezwała dopiero 
matka 23-latka.

- W chwili zatrzymania agresor wraz ze swoją partnerką mieli 
prawie po trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu - in-
formują policjanci.

Na wniosek prokuratury sąd podjął decyzję o tymczasowym 
aresztowaniu 41-latka. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Piotr Biernacki

Adrian Biel

Adrian Biel
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Uruchomiono kolejny element zmierzającej do finału rekulty-
wacji śródmiejskiego zbiornika wraz z zagospodarowaniem oto-
czenia. Na zalewie, w bliskim sąsiedztwie plaży, zainstalowano 
efektowne fontanny. Oświetlone, po zmroku dają interesujący 
efekt wizualny.

Cała inwestycja to pokłosie zgłoszonego w 2016 roku przez gminę 
projektu, który został najwyżej oceniony przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo Ochrony Środowiska. 
Przełożyło się to tym samym na pozyskanie przez lokalne władze 
ponad 12 mln zł unijnej dotacji. To aż 85 proc. wartości całego 
projektu, który obliczono na ponad 14 mln zł.

Fontanny zamontowane zostały poza odgrodzonym terenem ką-
pieliska. Oprócz funkcji typowo estetycznej pełnią rolę aerato-
rów. Opadająca z fontanny woda dostarcza do jeziora niezwykle 
potrzebny tlen. Jego brak z kolei brak przyczynia się do powsta-
wania w okresie letnim glonów sinicowych.

Adrian Biel, fot. Urząd Miejski w Blachowni

     FONTANNY NA ZALEWIE. NIE 
TYLKO CIEKAWIE WYGLĄDAJĄ, ALE 
ODGRYWAJĄ TEŻ ISTOTNĄ ROLĘ

     POZYSKALI PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH 
NA KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ

Ponad 497 tys. zł wpłynie na konto blachowniańskiego urzędu. 
Pieniądze wesprą wydatki budżetowe na komunikację publicz-
ną.

Środki przekaże wojewoda śląski z regionalnej puli specjalnego 
funduszu, który ma wspierać rozwój przewozów autobusowych 
na terenie kraju. To utworzone w ubiegłym roku działanie, z któ-
rego mogą korzystać samorządy organizujące transportu pu-
bliczny. 

Dofinansowanie jest tylko na linie nowe lub odtworzenie tych 
wcześniej zlikwidowanych. W zamyśle ustawodawcy, przewi-
dziane dopłaty miały zwiększyć siatkę połączeń autobusowych, 
przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, i minimalizo-
wać zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. 

Państwowa dopłata do wozokilometra jest symboliczna. To tylko 
1 zł, resztę musi dorzucić samorząd. Jak jednak wskazuje przykład 
Blachowni, w skali roku mogą to być sumarycznie spore pienią-
dze.

Piotr Biernacki

Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się na początku sierp-
nia, lokalni samorządowcy udzielili burmistrz Blachowni wo-
tum zaufania i absolutorium.

Zanim doszło do głosowania Sylwia Szymańska przedstawiła 
efekty rocznej pracy kierowanej przez siebie administracji. Od-
była się również dyskusja poprzedzona analizą raportu o stanie 
gminy oraz weryfikacją skuteczności wykonania założeń budże-
towych. To na podstawie tego dokumentu radni zdecydowali 
o udzieleniu jej wotum zaufania. Podczas głosowania okazało się, 
że dwanaście osób było za, trzy opowiedziały się przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu.

W kolejnym punkcie obrad miała miejsce debata nad sprawozda-
niem z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

- Czuję się zobowiązana do złożenia podziękowań mieszkan-
kom i mieszkańcom gminy oraz państwu radnym za zrozumie-
nie i konsekwencje oraz aktywną współpracę w trakcie realizacji 
wszystkich przedsięwzięć wykonywanych na przestrzeni ubie-
głego roku - mówiła Szymańska.

Z relacji burmistrz wynikało, iż ogólne dochody gminy zostały 
wykonane na kwotę 61,07 mln zł, co stanowi 95,69 proc. planu. 
Dochody bieżące zamknęły się z kolei w kwocie 51,02 mln zł - 
99,07 proc. planu, a dochody majątkowe w wysokości 10,05 mln 
zł, co daje 81,60 proc. planowanej kwoty. Ze sprzedaży gminnego 
majątku pozyskano z kolei prawie 594 tys. zł.

Na koniec ubiegłego roku wydatki zrealizowane zostały kwotą 
blisko 64 mln zł tj. 94,76 proc. planu, z czego wydatki bieżące się-
gnęły 45,74 mln zł (93,33 proc. planu), a inwestycyjne - 18,22 mln 

Adrian Biel, fot. Adrian Biel złotych co daje 98,54 proc. zrealizowanych założeń.

- Muszę w tym miejscu szczególnie podkreślić, że były to kwo-
ty wydatków dotychczas największe w dziejach samorządu 
blachowniańskiego, co stanowi o skali wysiłku i rezultatów 
osiągniętych w wymiarze społecznym i gospodarczym w roku po-
przednim. Mimo tych ambitnych wyzwań udało nam się wspólnie 
osiągnąć znakomity, również procentowo, stopień realizacji przy-
jętych planów - podkreślała Sylwia Szymańska.

W jej opinii ubiegły rok zapisze się w historii Blachowni jako czas 
wyjątkowy pod względem wysiłku inwestycyjnego. I to zarówno 
jeśli chodzi o ilość, jak i jakość wykonywanych przedsięwzięć. 

- Wszystkie one wynikały ze strategicznych celów uzgodnionych 
z mieszkańcami i wpisywały się w długofalowy i zrównoważo-
ny rozwój gminy. Łącznie udało nam się zrealizować trzydzieści 
cztery inwestycje na rekordową dotychczas sumę ponad 18,2 mln 
zł, z czego blisko 12 mln zł to wydatki współfinansowane z Unii 
Europejskiej - mówiła.

Chodzi między innymi o renaturalizację zbiornika wodnego wraz 
z przyległymi terenami, rewitalizację terenów w centrum Bla-
chowni i pasa zieleni śródmiejskiej, a także budowę zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego z parkingami.

Wykonanie budżetu za ubiegły rok zostało pozytywnie zaopinio-
wane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz 
wszystkie komisje rady miejskiej. Po dyskusji radni musieli tym 
razem podjąć decyzję o udzieleniu absolutorium dla burmistrz 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Podobnie, jak podczas 
wcześniejszego głosowania i tym razem nie było zaskoczenia. 
Dwunastu  samorządowców opowiedziało się za, trzech było 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
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W tym roku nie odbędzie się jedna z największych imprez spor-
towych w regionie. Plany organizatorów pokrzyżowała wzrasta-
jąca liczba wykrytych zakażeń koronawirusem.

Biegi w terenie na dystansie ośmiu kilometrów, towarzyszące wy-
darzeniu Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego w Nordic Walking 
oraz biegi dla dzieci każdego roku ściągały do Blachowni tłumy 
miłośników przełajowych zmagań i aktywnej rekreacji na świe-
żym powietrzu niemal z całego kraju. Malownicze trasy wiodące 
przez tereny leśne, osiedlowe uliczki czy alejki wokół jeziora, jak 
również niepowtarzalna atmosfera to walory, które przez ostat-
nie lata zbudowały renomę wydarzenia.

W ubiegłym roku Przełajowa Ósemka odbyła się po raz osiemna-
sty. Niestety, zaplanowana na 30 sierpnia kolejna edycja została 
odwołana. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Od 17 sierpnia osoby zmagające się z uzależnieniami oraz człon-
kowie ich rodzin wszelkie informacje i pomoc uzyskają w no-
wym miejscu.

Punkt konsultacyjny został przeniesiony do Centrum Aktywności 
Obywatelskiej, które znajduje się w Blachowni przy ulicy Sienkie-
wicza 16. Każdy interesant zobligowany jest do przestrzegania 
obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją epidemiologiczną.

- Do punktu będą mogły wejść jedynie osoby z wyznaczonym ter-
minem wizyty. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane. Wcho-
dząc do budynku należy zasłonić usta i nos, przy drzwiach wej-
ściowych zdezynfekować ręce i utrzymywać bezpieczny dystans 
od innych osób - informują gminni urzędnicy.

Wszelkie konsultacje z psychologiem czy instruktorem terapii 
uzależnień możliwe będą tylko po wcześniejszej telefonicznej re-
zerwacji pod numerem 781 292 827.

Adrian Biel, fot. Pixabay

– Powodem jest lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem w Pol-
sce, a zwłaszcza w województwie śląskim – wyjaśnia burmistrz 
Sylwia Szymańska. – Jako gospodarze imprezy, która od lat przy-
ciąga setki uczestników z całego kraju, musimy być odpowiedzial-
ni. Jest nam bardzo przykro, ale nie możemy narażać zawodników 
i widzów na niebezpieczeństwo – dodaje.

Opinię włodarz podziela również Jacek Chudy, szef Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni i jednocześnie dyrektor 
biegu.

– Przełajowa Ósemka to niewątpliwie jedna z największych re-
nomowanych imprez sportowych w regionie. Pełna sportowych 
emocji, pięknej rywalizacji fair-play i radości. Chcielibyśmy, żeby 
tak zostało, a w obecnej sytuacji i przy istniejących obostrzeniach 
nie byłoby to możliwe – tłumaczy, zapraszając jednocześnie na 29 
sierpnia przyszłego roku.

W BLACHOWNI8

KOLEJNA EDYCJA PRZEŁAJOWEJ ÓSEMKI DOPIERO W PRZYSZŁYM ROKU

PUNKT KONSULTACYJNY 
DLA UZALEŻNIONYCH
TERAZ DZIAŁA PRZY
ULICY SIENKIEWICZA
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Od września do grudnia realizowany będzie w gminie projekt 
związany z profilaktyką uzależnień. Na jego sfinansowanie 
miejscowi urzędnicy pozyskali pieniądze z budżetu wojewódz-
twa śląskiego. 

Chodzi o 8,8 tys. zł. Środki te trafią do gminy w ramach kon-
kursu dotyczącego wspierania lokalnych systemów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień, a także przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

To pokłosie ogłoszonego jakiś czas temu przez zarząd wojewódz-
twa śląskiego konkursu. Lokalni urzędnicy odpowiedzieli na nie-
go przygotowując wniosek. Ten z kolei zyskał aprobatę oceniają-
cego go gremium.
                                            
- Dzięki uzyskanym środkom finansowym zorganizowane zosta-
ną spotkania z terapeutą uzależnień, tematyczne wyjazdy, będące 
integralnym elementem programu profilaktyki, zajęcia kulinarne 
oraz plastyczne - wyjaśnia Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego zakończono wła-
śnie realizację oświetlenia ulicy Jastrzębskiej w Kamienicy Pol-
skiej.

Całość zadania kosztowała 20 tys. zł. Środki na ten cel przekazało 
sołectwo. Pozwoliło to na istniejących słupach zainstalować jede-
naście lamp led’owych.

- Dzięki temu  przedsięwzięciu jest jaśniej, a co za tym idzie bez-
pieczniej - komentuje Żaneta Matusiak z urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

BĘDĄ SPOTKANIA Z TERAPEUTĄ 
ORAZ WYJAZDY. ŚWIETLICA
W RUDNIKU WIELKIM
OTRZYMAŁA DOTACJĘ

JEST JAŚNIEJ, BĘDZIE
BEZPIECZNIEJ. NOWE
LAMPY W GMINIE
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE, 
A MASZ PYTANIA? MOŻNA JUŻ
KORZYSTAĆ Z INFOLINII

Z początkiem sierpnia zaczęła działać ogólnopolska linia infor-
macyjna o programie „Czyste Powietrze”. 

Beneficjenci priorytetowego w skali kraju działania, mającego 
ograniczać skutki niskiej emisji i zanieczyszczenia atmosfery, 
w szczególności poprzez wymianę starych pieców centralne-
go ogrzewania w domach jednorodzinnych, mogą konsultować 
z pracownikami linii wszelkie kwestie związane z założeniami 
programu. 

Eksperci mają udzielać szczegółowych informacji i rozwiewać 
wątpliwości zarówno na etapie poprzedzającym złożenie wniosku 
o dofinansowanie, jak i już w fazie jego realizacji.

Infolinia dostępna jest w dni robocze, pomiędzy godziną 8, a 16. 
Należy zadzwonić pod numer 22 340 40 80.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

ZNACZNY WZROST
NAKŁADÓW NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA W KRAJU

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny, w 2019 roku o ponad 20 proc. wzrosły wydatki 
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w porównaniu do 
wcześniejszego okresu. Najwięcej inwestowały przedsiębior-
stwa oraz gminy. Łącznie prawie 16 mld zł. 

Z opublikowanego pod koniec sierpnia raportu GUS wynika, że 
wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska 
w ubiegłym roku wyniosły około 12,4 mld zł. To wzrost w porów-
naniu do 2018 roku o 21,7 proc. Z kolei te na gospodarkę wodną 
osiągnęły poziom zbliżony do 3,2 mld zł. Rok wcześniej przezna-
czono 700 mln zł mniej. 

Jak wskazano w dokumencie, najwięcej w poprawę jakości śro-
dowiska naturalnego zainwestowały przedsiębiorstwa, na drugim 
miejscu znalazły się gminy, a na kolejnym – jednostki budżetowe. 
W zakresie gospodarki wodnej natomiast, grupą o największym 
udziale nakładów okazały się być jednostki budżetowe, następnie 
przedsiębiorstwa i gminy.

Odnosząc poniesione nakłady do produktu krajowego brutto, wy-
datki na ochronę środowiska stanowiły 0,55 proc. PKB, a te w go-
spodarkę wodną odpowiednio – 0,14 proc. PKB. 

Na co poszły pieniądze? Prawie połowę z nich zainwestowano 
w gospodarkę ściekową i ochronę wód. Jedną trzecią pochłonęły 
działania w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Po-
zostałe nieco ponad 18 proc. nakładów to odpowiednio wydatki 
na gospodarkę odpadami, zmniejszenie hałasu i wibracji, ochro-
nę różnorodności biologicznej oraz krajobrazu, na ochronę gleb 
i wód podziemnych i powierzchniowych, a także na pozostałą 
działalność związaną z ochroną środowiska.

Piotr Biernacki
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MINISTERSTWO KLIMATU ZAPOWIADA ZMIANY 
W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Czy kiedyś ustabilizują się opłaty za śmieci? To pytanie zada-
je sobie wielu mieszkańców nie tylko naszego regionu. Wciąż 
galopujące koszty systemu gospodarowania odpadami chce za-
trzymać Ministerstwo Klimatu. Przedstawiciele resortu zapre-
zentowali pakiet zmian w prawie, które mają wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom wszystkich samorządowców w kraju.

Wiceminister Jacek Ozdoba poinformował na niedawnej kon-
ferencji prasowej, że przygotowywane są rozwiązania mające 
wprowadzić ułatwienia dla gmin i mieszkańców w zakresie go-
spodarki odpadami, zaostrzenie kar za zaśmiecanie i określenie 
stopniowych, racjonalnych poziomów recyklingu przez gminy. 
Celem propozycji jest uelastycznienie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi i w konsekwencji obniżenie kosztów jego 
funkcjonowania.

Co stanowi główną oś rozwiązań, nad którymi pracuje mini-
sterstwo? Jednym z postulatów jest możliwość kompostowania 
bez konieczności odbioru bioodpadów. Zgodnie z planowanymi 
przepisami, gmina, która zwolni właścicieli nieruchomości kom-
postujących bioodpady z części opłaty oraz z obowiązku posia-
dania brązowego pojemnika, będzie mogła odmówić odebrania 
bioodpadów nie tylko z niego, ale również wtedy, gdy znajdą się 
one w dowolnym innym pojemniku lub worku. W tej chwili gmi-
ny, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór 
bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez wła-
ściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje 
niepotrzebne koszty w systemie.

Kolejną jest zmiana stawki maksymalnej dla nieruchomości nie-
zamieszkałych. Obecna granica ustawowa stawek opłat za po-
jemniki nie wystarcza do pokrycia kosztów, które generowane są 
w systemie przez nieruchomości niezamieszkałe. Skutkiem tego 
jest konieczność dopłacania do tych kosztów ze środków pozy-
skiwanych od mieszkańców lub rezygnacja z obsługi nierucho-
mości niezamieszkałych przez gminę. Nowe ustawowe stawki 
maksymalne mają wyeliminować ten problem.

Następnie, w szczególności ważna propozycja dla zamieszkują-
cych bloki, to wprowadzenie możliwości indywidualnego rozli-
czania mieszkańców. Gmina, która zapewni samodzielnie lub we 
współpracy z właścicielem nieruchomości możliwości technicz-
ne identyfikacji, który lokal w budynku wielorodzinnym segreguje 
odpady, a który nie, będzie mogła zastosować znacznie bardziej 
sprawiedliwe rozliczanie opłat według lokali, a nie według całe-
go właściciela nieruchomości. Najczęściej jest to cały budynek. 
Odpowiedzialność zbiorowa za wynik segregacji w budynkach 
wielorodzinnych powoduje konieczność podwyższania opłat 
wszystkim mieszkańcom budynku, nawet jeśli większość jego 
mieszkańców przykłada się do segregacji.

Mają ponadto zostać określone na nowo poziomy recyklingu 
przez gminy. Prawo wspólnotowe ureguluje nową metodę obli-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay
czania recyklingu i ponownego użycia względem ogólnej masy 
wytwarzanych odpadów dopiero w 2025 roku ustanawiając po-
ziom na 55 proc. Obecnie gminy osiągają według tej metody po-
ziom około 20 proc., dlatego już od 2021 roku obowiązywać będzie 
nowa metoda, a poziomy będą sukcesywnie i stopniowo rosnąć. 
W 2021 będzie to 25 proc., w 2022 – 30 proc., w 2023 – 35 proc, 
w 2024 – 45 proc., aż do wymaganego na 2025 r. poziomu 55 proc.

Uelastycznione mają być również zasady selektywnej zbiórki. 
Chodzi o to, że jeśli gmina zapewni osiąganie celów recyklingu 
i ponownego użycia innymi sposobami niż jednolity system pię-
ciofrakcyjny, to na podstawie decyzji Ministra Klimatu będzie mo-
gła skorzystać z odstępstwa dla części lub całego swojego tery-
torium, które zaproponuje na podstawie szczegółowego wniosku.

Zmiany mają także objąć instalacje przetwarzające odpady komu-
nalne. Dotyczą przede wszystkim zniesienia obowiązku prowa-
dzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów dla podmiotów gospodarujących odpada-
mi niepalnymi. Zaproponowano również przywrócenie dopusz-
czalnego czasu magazynowania odpadów, na przykład paliwa 
alternatywnego, do trzech lat, z wyjątkiem tych, które są prze-
znaczone do składowania. Planowane jest również zwolnienie 
z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów 
magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklin-
gu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu. 
Ponadto nowe przepisy przewidywać będą możliwość złożenia 
zażalenia na postanowienie komendanta powiatowego (miejskie-
go) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, aby umożliwić przedsiębiorcom usu-
niecie braków stwierdzonych podczas kontroli i dalsze prowa-
dzenie działalności.

W końcu, mocno wzrosnąć mają kary za nieodpowiednie postę-
powanie z odpadami. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, 
obecne kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub 
prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia 
się na przykład w PSZOK-ach. Motywuje to sprawców do wykro-
czeń, które stały się obecnie plagą. W związku z tym planowane 
jest zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych do 5 tys. 
zł. Do tego samego poziomu wzrosną również kary za wyrzucanie 
nieczystości na cudzym gruncie polnym. Ponadto przewidywa-
ne jest wprowadzenie sankcji, w postaci administracyjnych kar 
pieniężnych, w przypadkach zlecania obowiązku gospodarowania 
odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub 
wpisu do rejestru.

- Chcemy zaostrzyć kary za nieodpowiednie postępowanie z od-
padami. Chodzi między innymi o porzucanie ich na terenach 
publicznych, tj. drogach, placach czy terenach zielonych. Pod-
wyższone kary, wraz z udoskonalonymi metodami identyfikowa-
nia sprawców, pozwolą na ograniczenie tego typu negatywnych 
zachowań – podkreślił na wspomnianej konferencji wiceminister 
klimatu Jacek Ozdoba.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych, 
spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”. Po to, 
by ułatwić ich wybór wnioskodawcom starającym się o dotacje. 
Ma to też uprościć ocenę osiągnięcia efektu ekologicznego in-
westycji.

Plany Funduszu wybiegają jednak nieco dalej. Docelowo urzędni-
cy chcą, by już w przyszłym roku w programie kwalifikowane były 
tylko materiały i urządzenia wpisane na tę „zieloną” listę. 

– Przygotowanie „Listy zielonych urządzeń i materiałów” jest 
ważnym elementem nowej odsłony „Czystego Powietrza”, którą 
wdrażamy od 15 maja tego roku. Baza powstaje w oparciu o prze-
pisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce, więc zagwaran-
tujemy naszym beneficjentom dostęp do sprawdzonych, ekolo-
gicznych rozwiązań – stwierdził na konferencji prasowej Dominik 
Bąk, pełniący obowiązki prezesa NFOŚiGW.

Jak podkreślił, narzędzie ma przede wszystkim zaoszczędzić czas 
i przyspieszyć weryfikację wniosków w programie, a przez dobór 
wysokiej jakości urządzeń i materiałów przyczyni się do redukcji 
emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw oraz trwałej poprawy ja-
kości powietrza.

– On-line’owa pomoc przyda się nie tylko wnioskodawcom czy 
beneficjentom programu, ale też wojewódzkim funduszom 

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

Prawie 290 mln zł będzie kosztowała budowa nowego bloku 
energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni 
Radlin. Zamierza go wybudować zarządzająca przedsiębior-
stwem państwowa spółka JSW Koks S.A., a plany firmy kwotą 
34 mln zł wesprze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach oraz członkowie zarządu pu-
blicznego podmiotu - Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego, który będzie 
wytwarzał energię elektryczną oraz ciepło użytkowe w procesie 
kogeneracji w jednym procesie technologicznym. To najbardziej 
efektywny sposób. Podstawowym paliwem będzie gaz koksow-
niczy pochodzący z procesu technologicznego baterii koksow-
niczej. Elektrociepłownia zostanie wyposażona w dwa kotły pa-
rowe, turbinę parową upustowo-kondensacyjną oraz instalację 
redukcji emisji tlenków azotu. Ma dysponować mocą elektryczną 
około 28 MWe oraz mocą cieplną bliską 37 MWt. 

Wyprodukowana energia elektryczna i ciepło zużyje na potrzeby 
własne nie tylko koksownia, ale szeroko skorzystają także odbior-
cy zewnętrzni, jak chociażby KWK ROW Ruchu Marcel czy miesz-
kańcy samego Radlina.

- To proekologiczna inwestycja, dzięki której niezagospodarowa-
ny gaz koksowniczy zostanie wykorzystany do produkcji energii 
elektrycznej, ciepła i ogrzewania wody, zasilającej mieszkańców 
Radlina. A dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom 
proekologicznym, mieszkańcy Radlina zyskają czystsze powietrze 
– podkreślił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, 
podczas podpisania aktu sygnującego porozumienie.

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy / WFOŚiGW w Katowicach

BĘDZIE ŁATWIEJ KWALIFIKOWAĆ ZIELONE URZĄDZENIA 
I MATERIAŁY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

FUNDUSZ WSPARŁ
BUDOWĘ NOWEGO
BLOKU ENERGETYCZNEGO

„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”. W AKCJI 
WEZMĄ UDZIAŁ WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA Z TERENU BLACHOWNI
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom czy innym 
partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzę-
tu i materiałów, które są objęte wsparciem – wyjaśnia biuro pra-
sowe Funduszu.

Kompleksowy katalog, tzw. ZUM, powstaje na bazie już funk-
cjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny 
z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifi-
kowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista-
-zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, 
ciekłe i gazowe, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne 
źródła energii, jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne czy 
pompy ciepła.

Katalog dostępnych materiałów ma się znacznie powiększyć. 
Znaleźć się mają tam również te z kategorii materiałów izolacyj-
nych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrzne czy garażowe. Pomoc 
ma być dostępna od września tego roku aż do końca realizacji 
programu „Czyste Powietrze”

– Baza będzie eliminować występowanie przypadków nieuczci-
wej konkurencji ze strony firm producenckich. Nadal ją będą 
współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urzą-
dzeń grzewczych. Żeby wpisać urządzenie lub materiał na listę 
wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, 
po weryfikacji, zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie, któ-
ra będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem 
czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą uszerego-
wane w sposób losowy – wyjaśnia biuro prasowe Funduszu.

W drugiej odsłonie kampanii informacyjno-edukacyjnej skie-
rowanej do placówek przedszkolnych z województwa śląskiego 
wezmą udział wszystkie te, dla których organem prowadzącym 
jest blachowniański samorząd. 

Ukazała się lista rankingowa przedszkoli zakwalifikowanych do 
akcji organizowanej przez urząd marszałkowski wraz z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Pośród 449 podmiotów z terenu województwa 
śląskiego, znalazły się cztery z podczęstochowskiej gminy. Dzieci 
w nagrodę za zaangażowanie mają szansę otrzymać dla swoich 

Piotr Biernacki
placówek oczyszczacze powietrza.

„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.

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

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

- 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.
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MUZYCY Z KŁOMNIC SĄ
CZĘŚCIĄ WYJĄTKOWEGO 
PROJEKTU

Już 12 września w Mykanowie na jednej scenie zagra setka naj-
bardziej uzdolnionych muzyków z ośmiu orkiestr dętych z całe-
go regionu częstochowskiego. Ważną częścią tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia są również członkowie Orkiestry Dętej OSP 
Kłomnice.

Koncert, który rozpocznie się o godz. 19 na „Słonecznym Ryn-
ku” w Mykanowie jest finalnym aktem jednego z projektów wy-
branych do dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego 
województwa. Inicjatywa koordynowana przez Stowarzyszenie 
Myk do Kultury przewiduje serię warsztatów dla stu dęciarzy. 
Zaproszenie do współpracy, oprócz samych orkiestrantów z My-
kanowa, przyjęły zespoły z Dąbrowy Zielonej, Pińczyc, Wręczycy 
Wielkiej, Rędzin, Miedźna, Ostrów nad Okszą i właśnie kłomniccy, 
prowadzeni od trzynastu lat przez kapelmistrza Marcina Gałę. 

Podczas kilku edycji wspólnych warsztatów stworzą oni jedną 
drużynę, która opracuje i wyćwiczy szlagiery muzyki rozryw-
kowej. Głównodowodzącym całego nowego składu jest Mariusz 
Dziubek, dyrygent Narodowej Orkiestry Dętej. To pod jego okiem 
ćwiczą, a zwieńczeniem treningów będzie właśnie wrześniowy 
koncert. Tym bardziej wyjątkowy, że w tym roku przypada jubi-
leusz 110-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mykanowie - bez 
wątpienia jednej z najlepszych w kraju.

Wydarzenie uświetnią ponadto występy plejady znakomitych 
artystów. Pojawi się Anna Karwan, Karolina Sambor-Kobiałka, 
Krzysztof Cugowski i Marcin Sójka. 

- Serdecznie zapraszamy państwa na ten wspaniały koncert. Kil-
ku naszych muzyków bierze udział w tym projekcie i po prostu 
nie może was tam zabraknąć – zachęcają przedstawiciele kłom-
nickiej orkiestry na swoim profilu facebook’owym.

Piotr Biernacki

Milena Bąk, mieszkanka Kłomnic, została wyróżniona przez 
Międzynarodową Federacją Lotniczą. Jury Światowego Konkur-
su Młodych Artystów doceniło jej zdolności i zaprezentowaną 
wizję jego przewodniego motywu.

Milena na co dzień jest młodą adeptką lotnictwa. Reprezentuje 
Aeroklub Częstochowski. Zanim pochwaliła się umiejętnościami 
na szerokim forum, została laureatką regionalnej i ogólnopolskiej 
edycji konkursu. Na międzynarodowym etapie nagrodzono ją 
trzecim miejscem w kategorii wiekowej od sześcio- do dziewię-
ciolatków. Ustąpiła jedynie dwóm reprezentantkom ze Stanów 
Zjednoczonych.

– Zadaniem uczestników z całego świata było namalowanie tema-
tu „Latanie kiedyś i w przyszłości”. Medal zdobyty przez Milenę 
jest odpowiednikiem medalu rangi mistrzostw świata w sportach 
lotniczych – informują przedstawiciele częstochowskiego Aero-
klubu.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Kłomnice

ADEPTKA LOTNICTWA DOCENIONA 
NA MIĘDZYNARODOWYM FORUM
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NIE ŻYJE BYŁY PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY. MIAŁ 78 LAT

14 sierpnia zmarł Zdzisław Burzyński. Były radny i pierwszy 
przewodniczący rady gminy po 1989 roku.

Zdzisław Burzyński od 1980 roku związany był z NSZZ „Solidar-
ność”. Współtworzył również częstochowskie struktury Konfede-
racji Niepodległej Polski, a następnie im szefował. W czasie stanu 
wojennego internowany. Dwukrotnie zatrzymywany. W latach 
1982-1999, pomimo zdelegalizowania przez władze komunistycz-
ne Solidarności, był mocno zaangażowany w jej działalność kon-
spiracyjną.

W latach 1989-1990 współzakładał i przewodniczył Komiteto-
wi Obywatelskiemu „Solidarność” w Kłomnicach. W pierwszych 
wolnych wyborach samorządowych, które miały miejsce w 1990 
roku, wybrany został do rady gminy, a następnie na jej przewod-
niczącego. W latach 1990-1994 reprezentował gminę w Sejmiku 
Województwa Częstochowskiego.

W 2010 roku za swoją działalność uhonorowany został Krzy-
żem „Semper Fidelis”. Dwa lata później odznaczono go Krzyżem 
Wolności i Solidarności. W 2018 roku prezydent Andrzej Duda, 
w dowód uznania za zasługi, odznaczył Zdzisława Burzyńskiego 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z naj-
ważniejszych polskich odznaczeń cywilnych.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kłomnice
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EKSPERCI Z URZĘDU
GMINY POMOGĄ POZYSKAĆ 
PIENIĄDZE NA WYMIANĘ 
PIECÓW

WYREMONTOWANO
KOLEJNĄ ULICĘ
W STANISŁAWICACH

PIERWSZY W GMINIE ŻŁOBEK CZEKA NA 
DZIECIAKI. JEGO OTWARCIE STOPUJE 
KORONAWIRUS

Z początkiem lutego burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga oraz 
Tomasz Bednarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpi-
sali porozumienie o współpracy przy obsłudze programu „Czy-
ste Powietrze”.

Dzięki temu w koniecpolskim urzędzie miejskim powstał punkt 
konsultacyjny, w którym są obsługiwani wnioskodawcy chcący 
skorzystać z przewidzianych programem form wsparcia inwesty-
cji ekologicznych.

Program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niskiej 
emisji, zanieczyszczeń powietrza i podniesienie efektywności za-
rządzania energią. Skupia się na dofinansowywaniu wymiany sta-
rych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych. Dotację lub pożyczkę można otrzymać 
na zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymaga-
nia programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii - ko-
lektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznej, jak również 
montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Działalność punktu dla mieszkańców samorządu niesie ze sobą 
duże udogodnienia. Przede wszystkim w zakresie bliskiej obec-
ności ekspertów, którzy są w stanie udzielić fachowej pomocy. 
Beneficjenci nie muszą ponadto składać już wniosków w biurze 
Funduszu w Katowicach czy jego częstochowskim oddziale. Mogą 
to zrobić bezpośrednio w gminie.

Punkt działa od poniedziałku do środy w godz. od 9 do 13, a także 
w czwartki – od godz. 11 do 15. Aby skorzystać z porady i pomocy 
należy jednak wcześniej umówić wizytę. Można także zaczerp-
nąć konsultacji telefonicznej, pod numerami 34 354 03 92 oraz 
34 354 03 91.

Piotr Biernacki

Mieszkańcy Stanisławic mają kolejną, zmodernizowaną drogę. 
Po zrealizowanych niedawno ciągach Północnej i Stawowej, do-
biegła końca przebudowa ulicy Zielonej.

Remont jezdni stał się możliwy dzięki dotacji przyznanej przez 
urząd marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Ponad 181 tys. zł, które wpłynęło na konto koniecpolskiego ma-
gistratu, pokryło ponad połowę kosztów zamierzonej inwestycji.

Zakres prac wycenionych na 330 tys. zł objął przebudowę kon-
strukcji jezdni o szerokości pięciu metrów, wykonanie obustron-
nych poboczy, regulację pionową studzienek dla zaworów 
wodociągowych i montaż oznakowania pionowego. W sumie 
zmodernizowano 725 metrów szlaku.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Władze Koniecpola czekają z otwarciem pierwszego na terenie 
gminy żłobka. Od strony technicznej „Wesoły Skrzat” jest goto-
wy na przyjęcie podopiecznych, jednak jego uruchomienie sto-
puje koronakryzys.

Placówka powstała na parterze budynku przychodni zdrowia, 
przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu. Wcześniej mieściła się 
tam apteka. Opuszczone pomieszczenia zdecydowano się za-
adoptować na miejsce opieki dla dziewiętnastu najmłodszych 
mieszkańców samorządu. 

Gmina przygotowała odpowiedni wniosek w rządowym progra-
mie „Maluch+”. Zyskał on uznanie pracowników Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej co zaowocowało przyznaniem 
dotacji w wysokości 570 tys. zł. Pieniądze te zabezpieczały 80 
proc. całościowych wydatków niezbędnych do przebudowy, do-
stosowania i wyposażenia żłobka.

- Było to dla nas zadanie priorytetowe. Gmina nie dysponowała 
tego typu infrastrukturą społeczną. Zrealizowane przez nas zada-
nie wychodzi więc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Ma 
ułatwić rodzicom opiekę nad dziećmi, bo nie będą musieli dowo-
zić maluchów do żłobków w sąsiednich gminach, a także pozwoli 
części z nich powrócić na rynek pracy – mówi burmistrz Ryszard 
Suliga.

Po całym szeregu plac rozbiórkowych i termomodernizacyjnych, 
wykonawcy remontu zadbali o salę zabaw, tę do leżakowania, 

Piotr Biernacki, fot. Pixabay kuchnię z wydzielonymi częściami do przyjmowania posiłków 
i ich przygotowywania, jak również miejscem przeznaczonym do 
mycia oraz sterylizacji naczyń. Szatnie wyposażono w półki, sie-
dziska i przewijaki. Są także odpowiednio przystosowane sanita-
riaty, pomieszczenia socjalne czy porządkowe.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną szczególne procedury ob-
jęły salę, gdzie dzieci mają odpoczywać. Każde z nich ma mieć 
imienne łóżeczko i pościel. W procesie ich użytkowania wpro-
wadzono zalecenia odpowiedniego ich przechowywania, by mi-
nimalizować ryzyko przenoszenie się potencjalnych zakażeń. Na 
potrzeby maluchów zaadaptowano również kawałek przylegają-
cego do budynku terenu. Na zewnątrz powstał taras i plac zabaw. 
Doposażono go o piaskownicę, huśtawki, urządzenia zabawowe 
ze zjeżdżalnią, sprężynowiec czy bujaczek dwuosobowy.

- Prace budowlane zakończyliśmy pod koniec ubiegłego roku. 
Technicznie jesteśmy więc przygotowani. Placówka jest wyre-
montowana i świetnie doposażona w atestowany sprzęt, który 
spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Żłobek miał być 
otwarty już na wiosnę, ale nasze plany pokrzyżowały wprowa-
dzone obostrzenia związane z koronawirusem – wyjaśnia bur-
mistrz. - Przesunęliśmy to na wrzesień, ale sytuacja epidemio-
logiczna niestety się nie poprawia, a wręcz jest jeszcze gorzej. 
Nie sztuką jest otworzyć i zaraz zamknąć, bo ze wszystkim wiążą 
się określone koszty, które gmina będzie musiała ponosić. Dlate-
go też monitorujemy ten aspekt, a placówkę uruchomimy, kiedy 
będziemy mieć odpowiednie wytyczne sanitarne i pewność, że 
działalność żłobka będzie bezpieczna dla dzieci i pracującego tam 
personelu – wyjaśnia Ryszard Suliga.

DZIĘKCZYNIĄ ZA PLONY. JEST TRADYCYJNY CHLEB I PIĘKNE WIEŃCE

Przełom sierpnia i września to w polskiej tradycji czas dożynek. 
W tym roku obchody na terenie samorządu Koniecpola przyj-
mują charakter skromnych, lokalnych uroczystości dziękczyn-
nych za plony podczas mszy świętych w parafiach na terenie 
gminy.

23 sierpnia Święto Plonów odbyło się w dwóch parafiach - św. 
Michała Archanioła w Koniecpolu i Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Oblasach. 30 sierpnia z kolei w parafii św. Trój-
cy w Koniecpolu. 6 września msza święta za dary ziemi i ciężkiej 
pracy rolników zostanie odprawiona w Łysinach.

- Tegoroczne dożynki we wszystkich gminach są bardzo skrom-
ne. My również zrezygnowaliśmy z towarzyszących imprez. Za 
plony i trud pracy rolnika dziękujemy podczas mszy świętych. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Nie brakuje tego co najważniejsze, czyli chleba wypieczonego 
z tegorocznych zbiorów i tradycyjnych wieńców, które pięknie 
przygotowują panie z kół gospodyń wiejskich – mówi burmistrz 
Ryszard Suliga.
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DOPŁACĄ CZTERY TYSIĄCE
DO WYMIANY
KOPCIUCHÓW

Piotr Biernacki

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopi-
skach przygotowali projekt socjalny, który został wyróżniony 
w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskane dofinansowanie pozwoli 
na realizację dodatkowych zajęć dla podopiecznych tej instytu-
cji.

Projekt zyskał nie tylko uznanie w oczach resortowych urzęd-
ników, ale idące za tym również wymierne wsparcie finansowe 
w kwocie sięgającej niemalże 67 tys. zł. Dzięki temu dzieci i mło-
dzież z terenu gminy, ale również i ich rodzice, do końca roku 
będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, treningach 
czy wycieczkach. 

Dla chętnych przewidziano między innymi zajęcia z muzykotera-

Właściciele nieruchomości zamierzający w najbliższym czasie 
zainwestować w rozwiązania proekologiczne będą mogli się sta-
rać o częściowy zwrot poniesionych nakładów. Wymianę stare-
go pieca centralnego ogrzewania gmina wesprze kwotą sięga-
jącą 4 tys. zł. 

W czerwcu ubiegłego roku miejscowa rada znowelizowała zasady 
udzielania wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych i lo-
kali mieszkalnych na obszarze samorządu Konopisk. Nieefektyw-
ne kotły na paliwo stałe mogą być zastąpione wysokosprawnymi 
piecami kondensacyjnymi spalającymi gaz, a także węglowymi 
i na biomasę, spełniającymi standardy emisyjne piątej klasy.

Aby móc ubiegać się o dotację, należy złożyć w urzędzie gminy 
deklarację udziału w programie. Nabór wniosków rozpoczął się 
17 sierpnia i potrwa do 4 września. To o tyle istotne, że zwrot po-
niesionych kosztów przysługiwał będzie wyłącznie osobom, które 
znajdą się na liście rankingowej i podpiszą stosowną umowę. Do-
piero po tym akcie będzie można przystąpić do finalizacji inwe-
stycji. Wydatki poczynione przed tą datą nie będą refundowane.

Ponadto, jak zastrzegli urzędnicy, pozytywną weryfikację będą 
mogły przejść wyłącznie te aplikacje, które zakładają realizację 
przedsięwzięcia w terminie do 15 września przyszłego roku. Te 
z późniejszą datą, w tym naborze, nie będą brane pod uwagę.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania? To przede wszyst-
kim związane z demontażem starego źródła ciepła, zakupem 
i montażem nowego oraz niezbędnej armatury towarzyszącej, 
jak czopuch, pompy obiegowej, zaworów, niezbędnego osprzę-
tu instalacyjnego, rur i ich izolacji czy naczynia wzbiorczego lub 
przeponowego. 

Poza samym złożeniem wniosku, które rozpatrywane będą we-
dług kolejności ich złożenia, potencjalny beneficjent będzie mu-
siał spełnić kilka wytycznych. Przede wszystkim do aplikacji musi 
załączyć tytuł prawny do nieruchomości, a dla nieruchomości 
dla której nie została założona księga wieczysta – aktualny wypis 
z ewidencji budynków, wydany przez właściwy organ prowadzą-
cy ewidencję gruntów i budynków. W przypadku nieujawnienia 
budynku mieszkalnego w księdze wieczystej niezbędne będzie 
oświadczenie, że nieruchomość wskazana w księdze wieczystej 
jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Z kolei, gdy nieru-
chomość nie ma uregulowanego stanu prawnego zadbać trzeba 
dodatkowo o zgody wszystkich uprawnionych do nieruchomości, 
na realizację inwestycji i na wypłatę całości dofinansowania na 
rzecz wnioskodawcy. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji 
fotograficznej idącego na złom pieca.

– Dotacja udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wy-
sokości 40 proc. kosztów poniesionych na zakup i wymianę źródła 
ciepła, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Wypłata pieniędzy odbywa 
się zawsze po zakończeniu inwestycji, złożeniu i zatwierdzeniu 
wniosku o rozliczenie dotacji, wraz z niezbędnymi dokumentami 
– informuje wójt Jerzy Żurek.

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać 
elektronicznie na skrzynkę podawczą instytucji. Opatrzone być 
one muszą w tym przypadku podpisem kwalifikowanym lub pro-
filem zaufanym ePUAP.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz Fundacja 
Evidence Institute przygotowały ranking „Miejsca Przyjazne 
Edukacji”. Spośród blisko 2,5 tys. wszystkich gmin w kraju, Ko-
nopiska znalazły się w pierwszej setce zestawienia w aż dwóch 
kategoriach.

Wysoka lokata we wspomnianym rankingu, to przede wszystkim 
wskazanie tych miejsc na samorządowej mapie Polski, gdzie edu-
kacja stoi na najwyższym poziomie. To także promocja miejsco-
wości, w których lokalna administracja dokłada wszelkich starań, 
aby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej 
jakości kształcenia.

Jego celem jest także rozpoczęcie dyskusji nad tym, co przyczy-
nia się do wysokiej jakości nauczania oraz pokazanie czym cechu-
ją się gminy z czołówki rankingu, jakie rozwiązania stosują szkoły 
i jak współpracują z samorządem? Wreszcie, w jaki sposób samo-
rząd podchodzi do edukacji i buduje swoje relacje z placówkami 
oświatowymi?

W przygotowanym przez renomowany dwutygodnik i Fundację 
Evidence Institute zestawieniu gmina znalazła się na osiemdzie-
siątym ósmym miejscu. To najlepszy wynik spośród wszystkich 
gmin powiatu częstochowskiego i drugie miejsce w całym subre-
gionie północnym. W kategorii gmin poniżej 20 tys. mieszkańców 
Konopiska uplasowały się natomiast na sześćdziesiątej ósmej lo-
kacie.

Ranking opiera się na obiektywnych danych dotyczących warun-
ków i efektów nauczania, a jego metodologia jest precyzyjnie zde-
finiowana. Dostępność edukacji przedszkolnej, dobre i wyrówna-
ne wyniki z egzaminów zewnętrznych, a także jakość pracy szkół, 
mierzona edukacyjną wartością dodaną, są tymi wskaźnikami, 

które odzwierciedlają jakość edukacji w gminach.

- Bardzo dobra lokata, jaką zajęliśmy w tym rankingu, obrazuje 
zarówno wysoką jakość nauczania w naszej gminie, doskonałą 
współpracę na linii oświaty i samorządu oraz olbrzymie zaanga-
żowanie dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Co roku najlepszym 
tego dowodem są ponadprzeciętne wyniki szkolnych egzaminów 
końcowych - komentuje wójt Jerzy Żurek.

MIESZKANKA WYGODY PRZEŻYŁA JUŻ 
PONAD STO LAT
Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Konopiska

Pani Kazimiera Marianna Kruk 11 sierpnia obchodziła swoje sto 
pierwsze urodziny.

Jak przekonuje rodzina, pomimo sędziwego wieku jubilatka cieszy 
się dobrą pamięcią i nieustającą pogodą ducha. Z tej szczególnej 
okazji mieszkankę miejscowości Wygoda odwiedzili przedstawi-
ciele władz samorządowych. 

- Wójt Jerzy Żurek w towarzystwie Katarzyny Boreckiej z Urzędu 
Stanu Cywilnego w Konopiskach wręczyli seniorce pamiątkowe 
upominki, życząc jednocześnie długich lat życia w tak dobrym 
zdrowiu - informuje urząd gminy.

pii, relaksacji czy choćby warsztatów z psychologiem lub dorad-
cą zawodowym. Będzie okazja, by potrenować brazylijską sztu-
kę walki - capoeirę oraz poćwiczyć swoje zdolności manualne 
w trakcie zajęć techniczno-modelarskich.

- Zajęcia prowadzone będą w różnych grupach wiekowych, a ich 
zakres i treść dopasowana będzie do kompetencji i umiejętności 
uczestniczących w nich dzieci - informuje Magdalena Badora, 
kierownik miejscowego GOPS-u. - Oczywiście nie zapomnieli-
śmy również o rodzicach, którzy wspólnie z dziećmi będą mogli 
uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych czy kulinarnych - 
dodaje.

Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami będą mogli także skorzystać 
z wycieczki w Beskid Żywiecki we wrześniu oraz w Karkonosze 
w październiku. Co istotne, wszelkie atrakcje realizowane w ra-
mach wspomnianego projektu są bezpłatne dla jego uczestników. 

- Osoby biorące udział w wycieczkach górskich będą miały za-
pewniony dojazd autokarem w dwie strony, obiad, ubezpieczenie 
oraz opiekę przewodnika górskiego - podkreśla Magdalena Ba-
dora.

Na zajęcia można zgłaszać podopiecznych w wieku od 3 do 17 lat, 
przy czym podczas sporządzania listy rekrutacyjnej preferowa-
ne będą ci pochodzący z rodzin niepełnych, objętych procedu-
rą Niebieskiej Karty, a także pracą socjalną z powodu ubóstwa, 
uzależnień lub niskich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 
czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Zapisy prowadzą wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego 
Promyk, która mieści się przy Hali Sportowej w Konopiskach. 
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio pod 
numer telefonu 511 199 778.

GOPS POZYSKAŁ PIENIĄDZE Z MINISTERSTWA. DZIĘKI NIM ZREALIZUJE SZEREG DZIAŁAŃ DLA DZIECI
Adrian Biel



CZĘSTOCHOWSKIE MPK ZAPEWNI 
KOMUNIKACJĘ PUBLICZNĄ NA 
TERENIE MSTOWA. OD 1 WRZEŚNIA

FIRMA Z KORWINOWA
DOSTARCZY WÓZ BOJOWY 
DLA DRUHÓW Z JASKROWA

RUSZYŁA BUDOWA DROGI 
W WANCERZOWIE. MA BYĆ 
GOTOWA ZA MIESIĄC

15W MSTOWIE

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Mające siedzibę w Korwinowie, w gminie Poczesna, przedsię-
biorstwo „Bocar” dostarczy nowy samochód dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaskrowie. Jego wartość to niemal 790 tys. zł. 

7 sierpnia wybrano ofertę w przetargu na zakup średniego wozu 
ratowniczo-gaśniczego, z napędem na cztery koła oraz z kom-
pletnym wyposażeniem. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna 
propozycja, właśnie firmy z Korwinowa. Cena mieściła się jednak 
w puli środków, jakie lokalny samorząd i druhowie z Jaskrowa 
mają zabezpieczone na ten cel. Opiewa niemalże na kwotę 790 
tys. zł.

Znaczną część tych kosztów uda się pokryć strażakom z pozy-
skanych dotacji zewnętrznych. 160 tys. zł przekazał Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, a kolejne 300 tys. zł – Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej. Resztę dorzuci gmina Mstów z własnego budżetu.

Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jed-
nostka dysponuje obecnie wysłużonym już mercedesem 1019 oraz 
lekkim fordem transitem. Fabrycznie nowy wóz do Jaskrowa ma 
dotrzeć na początku listopada. Podniesie znacznie zdolność bo-
jową, nie tylko w zakresie zwalczania pożarów. Ze względu na po-
łożenie przy drodze wojewódzkiej ochotnicy są też bardzo często 
dysponowani do wielu zdarzeń drogowych.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Za nieco ponad 332 tys. zł mieszkańcy gminy Mstów zyskają 
wkrótce kolejną zmodernizowaną drogę. Niedawno wystarto-
wała przebudowa ulicy Brzozowej w Wancerzowie.

Dotychczasową, mocno zniszczoną, szutrową, a odcinkami i po-
lną nawierzchnię drogi gminnej zastąpi jezdnia z kostki betono-
wej. Jej planowana szerokość to pięć metrów. Podłoże zostanie 
wcześniej ustabilizowane kruszywem, a na skrajniach ulokowane 
będą krawężniki najazdowe. Wykonawca zadba również o wyko-
nanie poboczy.

Prace obejmą odcinek 462 metrów, a całość zadania ma być goto-
wa już z końcem września.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Wójt Tomasz Gęsiarz oraz władze Częstochowy zawarły porozu-
mienie, które w istotny sposób rozwiązuje kwestię komunikacji 
publicznej na obszarze tutejszego samorządu. Od przyszłego 
miesiąca bezpośrednie połączenie z miastem zyskają mieszkań-
cy pięciu miejscowości, ale i częstochowianie chcący skorzystać 
z uroków oraz atrakcji jurajskiej gminy.

Dla lokalnych włodarzy powrót częstochowskich autobusów do 
samego Mstowa jest nie lada wydarzeniem. Zagoszczą one tam 
po blisko trzydziestu latach przerwy. MPK docierało bowiem do-
tychczas tylko na rubieże gminy, do miejscowości graniczących 
z miastem – Jaskrowa i Siedlca. 

Od września możliwość korzystania ze stabilnego połączenia 
z Częstochową zyska niemal połowa mieszkańców gminy Mstów. 
MPK zapewni w pewnym stopniu także transport wewnętrzny. 
To efekt przedłużenia o dziesięć kilometrów trasy linii numer 30, 
która obsłuży komunikację od centrum Częstochowy, poprzez Ja-
skrów, Wancerzów i Mstów do pętli koło przedszkola w Siedlcu. 
Kursów do tej miejscowości będzie osiemnaście w ciągu dnia. 

Wsiadając w Częstochowie należy zwrócić jednak uwagę, by przy 
godzinie odjazdu nie widniała literka „A”. Kursy nią oznaczone za-
kończą bowiem swój bieg na pętli Jaskrów Wille. Jak wyjaśniają 
przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Często-
chowie, są one niezbędne dla uzyskania dotychczasowej liczby 
kursów na Wyczerpach i Aniołowie oraz częściowego odciąże-
nia kursów „trzydziestki” obsługujących Siedlec, Mstów i Wan-
cerzów. Z kolei w drugą stronę, oznaczenia literą „B” informują 
o skróconych kursach do przystanku DH Centrum. 

Jednocześnie, choć według zmienionego rozkładu jazdy, do Siedl-
ca nadal będzie docierała linia numer 26. W tym przypadku kur-
sów ma być jedenaście.

– Sytuacja ta oznacza, że do Siedlca przez większość dni będzie 
można dojechać dwiema liniami, z dwóch różnych stron. Zwra-
camy uwagę, że w dni robocze szkolne Siedlec otrzyma aż dwa-
dzieścia dziewięć kursów w ciągu dnia – jedenaście z linii 26 plus 
osiemnaście „trzydziestek” – podkreśla w komunikacie MZDiT 
w Częstochowie. – Zwracamy też uwagę, że linia nr 26 będzie 
kursowała do Siedlca od poniedziałku do piątku. W weekendy 
oraz święta, wszystkie kursy będą skrócone do pętli Mirów Pe-
gaz w Częstochowie, natomiast mieszkańców Siedlca zapraszamy 
w weekendy do korzystania z autobusów linii numer 30, którymi 
także dojadą do miasta, ale przez Mstów, Wancerzów i Jaskrów, 
mając możliwość komunikacji z centrum gminy – dodają pracow-
nicy tej instytucji. 

Zapisy umowy pomiędzy samorządami przewidują, że na tere-
nie gminy Mstów będzie obowiązywał taryfikator biletowy jak 
w miejskiej strefie. Koszt jednorazowego przejazdu to będzie 
zatem wydatek tylko 3,6 zł. Natomiast za bilet czasowy 45-mi-
nutowy uiścić trzeba 4 zł, dobowy – 14 zł, miesięczny – 100 zł, 
a 60-dniowy – 186 zł. Dla uprawnionych grup respektowane będą 
oczywiście wszystkie przewidziane prawem ulgi.

 – Dla mnie to historyczna chwila i spełnienie oczekiwań wielu 
mieszkańców. Pamiętam jako dziecko linię MPK numer 57. Nie 
spodziewałem się, że blisko trzydzieści lat trzeba będzie czekać 
do jej powrotu. Zapraszam do korzystania z nowego, komfor-
towego, bezpiecznego i pewnego połączenia komunikacyjnego 
w ramach przedłużonej linii numer 30 – mówił na konferencji 
prasowej, podsumowującej akt podpisania porozumienia wójt 
Tomasz Gęsiarz.

W swoim wystąpieniu włodarz podkreślił ponadto bardzo dobrą 
współpracę z władzami Częstochowy i dyrektorem MZDiT, które 
formalnie jest organizatorem komunikacji publicznej na terenie 
miasta. Podziękował również radnym za zrozumienie i zabezpie-
czenie w budżecie gminy niezbędnych środków na sfinansowanie 
transportu.



REMONT REMIZY I NOWE PROGI ZWALNIAJĄCE. GMINA
ZREALIZOWAŁA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

W CZWARTEJ EDYCJI MEMORIAŁU PO RAZ KOLEJNY
ZWYCIĘŻYŁA LAGUNA MSTÓW

W MSTOWIE16

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

Sfinalizowano dwa przedsięwzięcia, jakie do realizacji mstow-
skiemu urzędowi zlecili mieszkańcy sołectw. 

W Małusach Wielkich zakończył się remont remizy. Podczas 
ubiegłorocznego zebrania wiejskiego zdecydowano, że należy 
zmodernizować wnętrze jej głównej sali. Służyć ona będzie jako 
miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, strażaków oraz paniom 
z koła gospodyń wiejskich. 

W zakresie zrealizowanych prac zadbano o położenie nowej in-
stalacji elektrycznej, wymianę starego oświetlenia na nowocze-
sne, wykonano podwieszany sufit, a także odmalowano kuchnię.

W sołectwie obejmującym Kłobukowice i Łuszczyn przynależ-
ne środki rozdysponowano na montaż progów zwalniających na 
szlaku przebiegającym przez drugą z miejscowości. 

 – Czasem mniejsze inwestycje bardziej cieszą, niż te warte kil-
kaset tysięcy złotych. Tak było w przypadku Łuszczyna, gdzie 
mieszkańcy są bardzo zadowoleni z wykonania progów zwalnia-
jących, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze. 
Trzeba docenić też postawę mieszkańców Kłobukowic, którzy 
zrozumieli potrzebę w sąsiedniej miejscowości i również głoso-
wali za wykonaniem tego zadania w sołectwie – komentuje wójt 
Tomasz Gęsiarz.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów

Ponownie „Iskra” Mokrzesz uczciła pamięć Konrada Tyrasa, 
tragicznie zmarłego prezesa klubu. Także i tym razem w tur-
nieju pierwsze miejsce na podium zajęła Laguna Mstów.

Mieszkaniec Mokrzeszy, a później również sołtys tej miejsco-
wości Konrad Tyras zginął w wypadku samochodowym w sierp-
niu 2016 roku. Mając w pamięci jego zaangażowanie w sukcesy 
„Iskry”, zawodnicy i przyjaciele klubu od czterech lat organizują 
turnieje memoriałowe upamiętniającego jego osobę.

- Tegoroczna, czwarta odsłona rozpoczęła się od krótkiego przy-
pomnienia postaci Konrada Tyrasa, po którym nastąpiła symbo-

liczna minuta ciszy. W trakcie tego wyjątkowego momentu na 
widowni mokrzeskiego boiska zapłonęły race - relacjonuje Adam 
Jakubczak, były wójt Mstowa.

W wydarzeniu udział wzięło sześć drużyn, które zostały podzie-
lone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się Iskra Mokrzesz, Mo-
krzeska Młodzież i Oldboys Zib-Bernat. W drugiej spotkali się pił-
karze Laguny Mstów, Białej Gwiazdy Krasice i zawodnicy z Kusiąt.

- Do meczów półfinałowych awansowały Laguna Mstów i Old-
boys Zib-Bernat oraz Iskra Mokrzesz i Laguna Mstów. W meczu 
o piąte miejsce Biała Gwiazda pokonała Mokrzeską Młodzież, a do 
wielkiego finału awansowały Laguna Mstów i Kusięta. Ostatecz-
nie po raz drugi z rzędu po główne trofeum sięgnęli zawodnicy 
z Mstowa - informuje Jakubczak.
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JEST PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA NOWEJ WSI I CZĘŚCI WRZOSOWEJ

PRZEDSZKOLAKI ZAJMĄ 
NOWĄ PRZESTRZEŃ.
WCZEŚNIEJ KORZYSTALI
Z NIEJ GIMNAZJALIŚCI

JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI? MIĘDZY
INNYMI O TYM ROZMAWIALI GMINNI PRZEDSIĘBIORCY

17W POCZESNEJ

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

We wrześniu dwie grupy przedszkolaków rozpoczną zajęcia 
w nowych pomieszczeniach. Po byłym gimnazjum w Poczesnej.

Podczas lipcowej sesji radni zdecydowali o przekształceniu miej-
scowego przedszkola. Procedowany przez samorządowców pro-
jekt uchwały zakładał utworzenie dodatkowej lokalizacji, w której 
prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuń-
cze. 

Przyjęcie tego rozwiązania spowoduje, iż przedszkolaki uczęsz-
czające do „zerówki” i „pięciolatków” rozpoczną zajęcia w po-
mieszczeniach po byłym gimnazjum. Zmiany obejmą czterdzie-
ścioro troje dzieci.

By bez przeszkód wdrożyć te plany uprzednio konieczne było 
dokonanie adaptacji dwóch pomieszczeń po byłym gimnazjum, 
które funkcjonowało przy ulicy Bankowej w Poczesnej. Jak tłu-
maczą urzędnicy, wszystko to w ramach wzmacniania edukacji 
przedszkolnej w gminie.

- Przeprowadzono generalny remont i wyposażono pomieszcze-
nia. Jest tam też duża sala zabaw i jadalnia. Ta adaptacja zapewni 
higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu 
oraz zwiększy dostępność miejsc przedszkolnych - informuje 
Aneta Nawrot z urzędu gminy.

POZYSKALI Z MINISTERSTWA 125 
TYSIĘCY ZŁOTYCH. PIENIĄDZE
POSZŁY NA ZAKUP KOMPUTERÓW 
Piotr Biernacki

Pocześniańscy urzędnicy skorzystali z dwóch ministerialnych 
programów, które pozwoliły zakupić trzydzieści siedem lapto-
pów dla szkół podstawowych. Dotacje przyznane gminie sięgnę-
ły łącznie kwoty 125 tys. zł.

W ramach pierwszej, jeszcze majowej partii, do placówek oświa-
towych trafiło dwadzieścia komputerów. Sprzęt poprzez dy-
rektorów został rozdysponowany wśród uczniów i nauczycieli, 
którym był niezbędny do kontynuowania zdalnej nauki czy też 
wykonywania obowiązków pedagogicznych. Po pięć otrzyma-
ły szkoły w Poczesnej, Wrzosowej i Hucie Starej B. Kolejne trzy 
sztuki powędrowały do Nierady, a dwa do Słowika. 

W tym miesiącu natomiast, wcześniejszą pulę powiększono o do-
datkowe siedemnaście urządzeń.

– Po zakończeniu pandemii laptopy wrócą do szkół, gdzie będą 
wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne – informuje Aneta 
Nawrot z Urzędu Gminy w Poczesnej.

Dotacje przyznawane samorządom na zakup laptopów, niezbęd-
nego oprogramowania oraz aparatury towarzyszącej pokrywają 
całość poniesionych przez nie wydatków na te cele.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

Władze gminy Poczesna chcą uchwalić miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla sołectwa Nowa Wieś i frag-
mentu Wrzosowej. Każdy z zainteresowanych mieszkańców 
może zapoznać się z opracowanym już projektem oraz wnieść 
do niego ewentualne uwagi.

Dokument planistyczny, wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, jest dostępny do wglądu od 24 sierpnia do 16 września 
w siedzibie urzędu gminy. Szczegóły udostępnione zostały rów-
nież w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Do przedstawionych założeń planu można będzie wnosić także 
uwagi. Ci, którzy zakwestionują przygotowaną koncepcję będą to 
musieli uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 2 października. 
Można to uczynić wysyłając pisemne zastrzeżenia pocztą trady-
cyjną na adres urzędu lub też mailowo. Korespondencja powinna 
zawierać oznaczenie wnioskodawcy, czyli jego imię i nazwisko 
lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres, a także wskazanie 
nieruchomości o którą chodzi.

Urzędnicy zapraszają ponadto mieszkańców na spotkanie i pu-
bliczną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami. Odbędzie się ona 
8 września, o godz. 17, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi przy uli-
cy Częstochowskiej 8.

Kilka lat temu władze gminy podzieliły teren samorządu na dzie-
sięć części i przystąpiły do uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ideą, która stała za takim 

rozwiązaniem była spójność wydzielonego obszaru, ale i wzglę-
dy praktyczne. W ten sposób łatwiej skonsultować i uzgodnić 
z mieszkańcami zapisy takiego planu. Dziewięć z nich już obowią-
zuje. Nowa Wieś i fragment Wrzosowej jest ostatnim z obszarów 
gminy, dla którego plan ma zostać uchwalony.

- Podzielenie gminy na dziesięć obszarów znacznie przyspieszyło 
procedurę uzgodnień ze społeczeństwem. Plany są spójne i no-
watorskie. Dopuszczamy wiele terenów pod zabudowę i prze-
mysł. Zabezpieczają one i dają zielone światło dla rozwoju nasze-
go samorządu na kolejne kilkadziesiąt lat. Przyspieszają przede 
wszystkim procedurę inwestycyjną. Wnioskodawca już w ten sam 
dzień otrzymuje wypis – podkreśla wójt Krzysztof Ujma.

O tym, jak ważny jest dla lokalnej administracji głos społeczności 
świadczy właśnie wyłożony do wglądu projekt planu dla Nowej 
Wsi. Proces jego przygotowania przedłużył się właśnie z uwagi na 
szereg postulatów, które podczas konsultacji wnosili mieszkań-
cy. W międzyczasie zmieniły się przepisy, w szczególności prawo 
wodne, co wymusiło konieczność dostosowania projektu do no-
wych wymogów. 

- Ze swojego doświadczenia, jako radnego i wójta, wiem, że 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego zawsze budzi wiele emocji. W naszej gminie kładziemy 
szczególny nacisk na to, by plany były zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców i oczywiście z obowiązującym prawem. Stąd sze-
reg konsultacji, które prowadziliśmy i które wychodzą naprzeciw 
zgłaszanym wnioskom – zaznacza włodarz.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Poczesna

Kilkanaście osób uczestniczyło w spotkaniu z przedstawiciela-
mi Partnerskich Klubów Biznesu, Fundacji ESPA oraz władzami 
gminy. Rozmawiano o szerokozakrojonej współpracy, a także 
planach dalszego rozwoju tutejszego samorządu.

Podczas spotkania przedstawiono możliwości oraz narzędzia 
służące nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych z poten-
cjalnymi partnerami z terenu Polski oraz Czech. Jak przekony-
wali prelegenci, służyć mają temu między innymi aplikacje, które 
umożliwiają zaoferowanie swych usług czy uczestnictwo w spo-
tkaniach biznesowych, gdzie w łatwy sposób można zawierać 
wstępne kontakty. 

- Ponad dwa tysiące firm może o wiele łatwiej dotrzeć do wła-
ściciela przedsiębiorstwa z interesującej nas branży. W pewnym 
sensie skracana jest droga dostępu do osób decyzyjnych - tłu-
maczył Norbert Palimąka z Fundacji ESPA, która wspólnie z Part-
nerskimi Klubami Biznesu pomaga w zawieraniu nowych relacji 
biznesowych.

Nie zabrakło również czasu na prezentację rodzimych przed-
sięwzięć. Lokalni przedsiębiorcy mieli okazję, by zaprezentować 
profil działalności kierowanych przez siebie firm. Pojawiła się 
też szansa na zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu sprzedaży 
produktów i usług, jak i również poznania metod pozwalających 
zmniejszyć koszty prowadzonej działalności.
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OGŁOSZENIE Wójta Gminy Poczesna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – strefa VI obejmu-
jąca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa Wrzosowa, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz uchwa-
ły Nr 260/XXVIII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Poczesna - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami 
sołectwa Wrzosowa, wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do 16 września 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna w godzinach: poniedziałki 
od 7:00 do 15:00, wtorki: od 8.00 do 17.00, środy, czwartki: od 
7.00 do 15:00, piątki od 7.00 do 14.00 oraz na stronie interneto-
wej bip.poczesna.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 tej 
ustawy należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Pocze-
sna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub na adres e-mail: po-
czesna@poczesna.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
2 października 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. w świetlicy 
wiejskiej w Nowej Wsi, ul. Częstochowska 8, o godz. 17.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających in-
formacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informa-
cje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś 
z fragmentami sołectwa Wrzosowa,

- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu 
miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wy-
mieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, 
o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi 
i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko, mogą być wnoszone: w formie pisemnej, na adres: 
Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, ust-
nie do protokołu w Referacie Gospodarki Ochrony Środowiska 
i Budownictwa Urzędu Gminy Poczesna; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-ma-
il: poczesna@poczesna.pl w terminie do dnia 2 października 
2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Wójt Gminy Poczesna.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi 
i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozo-
staną bez rozpatrzenia.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych oso-
bowych znajduje się w Urzędzie Gminy Poczesna oraz na stro-
nie internetowej bip.poczesna.pl. Dane osobowe zawarte we 
wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporzą-
dzania projektu planu.

Andrzej Lech
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY POCZESNA
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BĘDĄ UNIJNE PIENIĄDZE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 
„JURAJSKA RYBA” OGŁASZA NABORY

RUSZYŁY KONSULTACJE
Z MIESZKAŃCAMI ODNOŚNIE 
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

ZBIORĄ ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY

Do 7 września potrwają konsultacje społeczne dotyczące przy-
szłorocznego programu współpracy gminy z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego. 

Wspomniany program określa cele, zasady, przedmiot, a także 
formy współpracy gminnej administracji z organizacjami poza-
rządowymi. Definiuje również priorytetowe zadania, które miej-
scowy samorząd zamierza wspierać w przyszłym roku. 

- Jego głównym celem jest kształtowanie i wzmacnianie współ-
pracy pomiędzy naszą gminą, a organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkańców, a także zwięk-
szenia aktywności lokalnej społeczności - wyjaśnia wójt Robert 
Nowak.

Na realizację zadań publicznych w 2021 roku gminni urzędnicy 
zaplanowali kwotę 79 tys. zł. Nim co do jego ostatecznego kształ-
tu wypowiedzą się radni, swoimi opiniami wcześniej mają okazję 
podzielić się mieszkańcy. Od 25 sierpnia swoje uwagi można zgła-
szać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową. Sam dokument 
dostępny jest na stronie urzędu gminy.

Adrian Biel, fot. Pixabay

Pod koniec sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia Rybackiej Lo-
kalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” odbyły się szkolenia dla 
osób, które chcą otworzyć lub też rozwinąć swój biznes przy 
wsparciu środków unijnych. 1 września ruszają bowiem nadzo-
rowane przez tę organizację konkursy. 

Prowadzący z Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego przekazali kursantom 
wiedzę o aktualnych uwarunkowaniach prawnych, a także poin-

Piotr Biernacki, fot. Pixabay formowali o niezbędnych kryteriach naborów, które będą brane 
przy ocenie złożonych aplikacji. Pomogli też sporządzić wzorco-
wy biznesplan zakładanego przedsięwzięcia, jak i wypełnić same 
formularze wniosku.

RLGD „Jurajska Ryba” powstała w kwietniu 2015 roku z inicjaty-
wy przedstawicieli gmin oraz grupy rybaków. Na chwilę obecną 
skupia w swoich szeregach ponad 60 członków. Sektor publiczny 
reprezentują gminy partnerskie z czterech sąsiadujących ze sobą 
powiatów. Z częstochowskiego członkami organizacji są samo-
rządy Dąbrowy Zielonej, Przyrowa, Lelowa, Koniecpola i Janowa.

Przez pierwsze trzy dni września w gminie prowadzona będzie 
zbiórka mebli, wykładzin, dywanów i innych niepotrzebnych już 
przedmiotów o dużych wymiarach. Z kolei 9 września nadarzy 
się okazja, by pozbyć się elektrośmieci.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych podzielony został na trzy 
etapy. Pierwszego dnia zbiórki firma, która zajmie się ich utyli-
zacją, odwiedzi mieszkańców Julianki, Sierakowa, Staropola, Sy-
gontki, Wiercicy i Zalesic. We wtorek zawita do Aleksandrówki, 
Bolesławowa, Kopanin, Kniei, Smykowa, Stanisławowa, Woli Mo-
krzeskiej oraz Zarębic. Z kolei ostatniego dnia śmieci o znacznych 

Adrian Biel, fot. Pixabay gabarytach będą mogli pozbyć się mieszkańcy Przyrowa.

Osoby, które natomiast zamierzają wyrzucić zużyte telewizo-
ry, pralki, lodówki, komputery, telefony, drobne AGD oraz inną 
niepotrzebną elektronikę będą mogły tego dokonać 9 września. 
Należy jedynie pamiętać, że nie będą odbierane rozmontowane 
i zdekompletowane urządzenia.

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie sprzętu przed posesję 
w dniu odbioru, najpóźniej do godz. 8. Wszystkich zaintereso-
wanych tym rozwiązaniem urząd gminy prosi o zgłaszanie chęci 
pozbycia się przedmiotów telefonicznie pod numer tel. 34 355 41 
20 wew. 40 do 31 sierpnia.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię spo-
łeczną, której celem jest zwrócenie większej uwagi właścicieli 
nieruchomości na zagrożenia związane z niewłaściwym stanem 
przewodów kominowych.

Jak argumentują przedstawiciele Cechu, najważniejsze w ca-
łej akcji jest to, aby z roku na rok zwiększała się liczba domów 
z zadbanymi i oczyszczonymi kominami. W ich opinii przewody 
kominowe, niezależnie czy dymowe, spalinowe lub wentylacyjne, 
aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny spełniać sze-
reg wymagań.

Dotyczą one zwłaszcza poziomu ogniotrwałości, nośności, 
szczelności i izolacyjności ogniowej. W przypadku pożaru mają 
służyć w ujściu toksycznych produktów spalania. Na co dzień na-
tomiast - zapewniać dopływ zewnętrznego powietrza w celu za-
chowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiew-
nych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń 
grzewczych, pobierających powietrze do spania z pomieszczenia, 
jeżeli takowe znajdują się w lokalu.

- Utrzymanie przewodów kominowych w takim stanie technicz-
nym, by bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje, wymaga 
dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między właścicielami 
budynków, a kominiarzami - podkreślają inicjatorzy prowadzonej 
kampanii społecznej.

Adrian Biel, fot. Pixabay

SADZA PŁONIE, A CZAD ZABIJA.
KOMINIARZE APELUJĄ,
BY DBAĆ O KOMINY
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