
7.indd   1 2009-08-25   14:20:07 PM



2        WIEŚCI POWIATOWE - Nr 22 sierpnień/wrzesień 2009

Szanowni Państwo
W niedzielę, 23 sierpnia, na stadionie miejskim w Blachow-
ni odbyły się jubileuszowe, X Dożynki Powiatowe. Towa-
rzyszyła im atmosfera radości i wdzięczności za plony – 
w tym roku dobre i dobrej jakości. Piękna, słoneczna pogo-
da sprawiła, że w święcie częstochowskiej wsi uczestniczyło 
kilka tysięcy mieszkańców naszego powiatu oraz wielu zna-
mienitych gości. Z pięknie udekorowanej sceny wypowie-
dziano wiele słów szacunku i wdzięczności za ciężką pracę 
rolników, dzięki której nasza ziemia – w przypadku powiatu 
częstochowskiego niezbyt urodzajna – wydała obfite plony. 
 W nieodległej przeszłości, za życia tego pokolenia, 
dożynki bardzo często kończyły okres niedostatku na wsi 
i były zapowiedzią nadejścia lepszych, dostatniejszych dni. Od 
tych czasów bardzo wiele się na naszej wsi zmieniło. Dziś nie 
jest już problemem brak żywności, ale jej nadmiar. Dotyczy to 
zwłaszcza nadwyżek zbóż, które tym roku, dzięki sprzyjającej 
pogodzie oraz ciężkiej pracy rolników, zebrano na czas. Można 
by było powiedzieć, że rolnicy powinni być zadowoleni i z na-
dzieją patrzeć w przyszłość. Niestety, tak nie jest. Nasi rolnicy 
weszli w żniwa z dużymi zapasami zbóż z roku ubiegłego. Wy-
produkowanego w znoju i trudzie ziarna nie sprzedali, bo albo 
nie było na nie nabywców, albo oferowali  skandalicznie niskie 
ceny. W bankach pozostały niespłacone kredyty. Pod znakiem 
zapytania stanęły dalsze inwestycje i rozwój gospodarstw, za-
kupy sprzętu, ziemi i środków do produkcji rolnej. Zamiast ra-
dości, rolników często spotyka upokorzenie. Jak bowiem ina-
czej można określić sytuację, gdy od wielu miesięcy rolnikom 
oferuje się za jeden kwintal żyta 15 zł, za kwintal pszenicy 
i jęczmienia od 35 do 45 zł, gdy za 1 litr mleka mleczarnia 
oferuje 60 gr ? Podobnie ma się sprawa cen warzyw i owoców. 
A tymczasem ceny nawozów, środków ochrony roślin, ma-
szyn i części zamiennych rosną niemal z tygodnia na tydzień. 
W tej sytuacji koszty działalności rolniczej znacznie przekra-
czają wysokość dopłat obszarowych. W rzeczywistości tzw. 
dopłaty unijne (często będące powodem zazdrości innych grup 
zawodowych) zamiast do rolnika, trafiają do pośredników 
i wytwórców środków do produkcji rolnej. Wydaje się, że nad-
szedł czas, aby po latach eksperymentów polski rolnik miał 
zagwarantowany zbyt na swoje produkty po opłacalnych, gwa-
rantowanych przez państwo cenach, tak jak ma to zapewnione 

Starosta Częstochowski
Andrzej Kwapisz

rolnik francuski, w którego kraju utrzymano system kontrakta-
cji. Godny poparcia jest postulat PSL i związków rolniczych, 
które proponują, aby przy cenie danego produktu podawać 
także koszt jego wytworzenia, co pokazałoby, jaka jest róż-
nica między kosztami wytworzenia produktów spożywczych, 
a ich ceną w sklepie.. Okazałoby się wówczas, że na wzrost cen 
żywności najmniejszy wpływ mają rolnicy, czyli producenci. 
Dobrze byłoby, żeby na zawód rolnika patrzeć nieco inaczej 
niż na inne zawody. Nikt w takim stopniu jak rolnik, nie jest 
uzależniony od pogody. To aura decyduje o tym, czy jego 
wielomiesięczny trud przyniesie oczekiwane efekty.  Rolnik, 
aby osiągnąć sukces, musi dysponować rozległą wiedzą i po-
święcać swojemu gospodarstwu więcej czasu niż przedstawi-
ciel jakiejkolwiek innej grupy zawodowej. Rolnik nie może 
pozwolić sobie na żadne zaniedbania i błędy, bo one natych-
miast odbijają się na efektach jego pracy. Zasługuje zatem na 
duży szacunek i wsparcie rządzących. Czas, aby więcej uwagi 
polskim rolnikom poświęcił rząd i parlament, bo produkcja 
żywności powinna być celem strategicznym każdego państwa. 
To ona bowiem decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym 
kraju. Trudno pominąć milczeniem fakt, że rolnictwo każdego 
roku dostarcza produktów dających utrzymanie około 40 proc. 
zatrudnionych; nie generuje bezrobocia, ale tworzy miejsca 
pracy. A koszty stanowiska pracy w rolnictwie w najniższym 
stopniu obciążają państwo. Nie możemy przy okazji dożynek 
powiatowych nie wspomnieć, że rolnicy naszego częstochow-
skiego powiatu gospodarują na powierzchni blisko 90 tysięcy 
ha, z czego 70 procent przeznaczonych jest pod uprawę zbóż, 
wśród których dominują pszenica i jęczmień. Na naszych po-
lach spotykamy też piękne plantacje rzepaku ozimego oraz 
kukurydzy uprawianej na ziarno. Natomiast systematycznie 
zanika drobna hodowla zagrodowa na rzecz wielkofermo-
wej. Cieszymy się z wyraźnej tendencji do tworzenia gospo-
darstw agroturystycznych, które nie tylko zwiększają dochód 
właścicieli, ale także wzbogacają atrakcyjność turystyczną 
powiatu częstochowskiego. Cieszymy się, że nasze wsie już 
w prawie 100 procentach posiadają sieć wodociągową i są 
w dużym stopniu skanalizowane. Cieszymy się, że nasze go-
spodarstwa, dzięki pracy wielu pokoleń, zaciągniętych kredy-
tów i wielu wyrzeczeń, pięknieją z każdym dniem. Z wielką 
satysfakcją wręczałem więc nagrody właścicielom najpięk-
niejszych zagród wiejskich, najlepszym producentom rol-
nym oraz autorom najpiękniejszych wieńców dożynkowych. 
Raz jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym, a rolnikom, producentom rolnym i miesz-
kańcom naszych wsi dziękuję za całoroczny trud i życzę, aby 
spełniły się Wasze oczekiwania dotyczące poprawy warun-
ków  i opłacalności pracy, należnego Wam szacunku, spo-
łecznego uznania oraz wsparcia ze strony rządzących. Dzię-
kuję również władzom Blachowni za trud i wysiłek włożony 
w przygotowanie i organizację Dożynek, zwłaszcza tym 
wszystkim, którzy przyjęli osobistą odpowiedzialność za ich   
przygotowanie i przeprowadzenie. Dziękuję wszystkim Pań-
stwu, którzy przybyliście do Blachowni, bo Wasza obecność 
nadała dożynkowym uroczystościom jeszcze wyższą rangę. 
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Zanim powstanie autostrada
Podczas spotkania w częstochowskim Starostwie Powiato-
wym, które odbyło się 30 lipca br., przedstawiciele powiatów 
częstochowskiego i kłobuckiego, gmin, przez które przebiegać 
będzie autostrada oraz NOT-u zdecydowali się powołać Radę 
Konsultacyjną, w skład której wejdą re-
prezentanci w/w samorządów i organiza-
cji. Reprezentujący NOT Jerzy Kocyga 
zaoferował społeczną współpracę w za-
kresie wszystkich bieżących uzgodnień, 
w tym także ewentualne konsultacje 
z fachowcami zajmującymi się planowa-
niem przestrzeni. Spotkanie zostało zorga-
nizowane z inicjatywy częstochowskiego 
NOT w związku z przesłaniem do gmin i 
powiatów projektów poszczególnych od-
cinków planowanej autostrady z prośbą o 
ich zaopiniowanie. Niestety, jak zauważył 
przewodniczący Rady Powiatu Karol Ostalski, w przesłanych 
materiałach nie uwzględniono uwag i postulatów zgłoszonych 
przez poszczególne gminy, a także przez radę naszego powiatu.
- Teraz jest ostatni moment na to, by zabezpieczyć nasze po-
trzeby – tłumaczył Jerzy Kocyga. Działając razem możemy 
uzyskać więcej, niż gdybyśmy robili to pojedynczo. Uznano, 
że konieczne jest spotkanie samorządowców z przedstawi-
cielami głównego wykonawcy i projektanta. Doszło do nie-
go 12 i 13 sierpnia. Pierwszego dnia zarządcy dróg gminnych 
i powiatowych z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego 
i lublinieckiego z przedstawicielami wraz z autorami projek-
tu odcinka autostrady A1 przebiegającego przez nasz region 
szczegółowo omówili  wszystkie „przekroczenia” przyszłej 
autostrady, przebiegające zarówno nad 
jak i pod nią oraz planowane węzły 
autostradowe oraz sieć dróg obsługu-
jących tereny okołoautostradowe na 
terenie gmin Woźniki, Starcza, Pocze-
sna, Konopiska, Blachownia, Wręczy-
ca, Kłobuck, Mykanów. Dzień później 
(13 sierpnia) omawiano dalszy odcinek 
- aż do granic powiatu częstochow-
skiego w stronę Radomska. W rozmo-
wach na temat budowy autostrady w 
północnej części naszego powiatu  z 
projektantami i przedstawicielem głów-
nego wykonawcy brali udział wójto-
wie i zarządcy dróg z gmin Kruszyna, 
Mykanów i Rędziny oraz przedstawiciele władz powia-
tu częstochowskiego. Wyjściowym punktem dyskusji sta-
ła się kwestia możliwości aktualizacji projektu wstępnego, 
na podstawie którego opracowano prezentowany gminom 
i powiatom projekt budowy autostrady. Projektanci tłuma-
czyli, że w oparciu o projekt wstępny (z 20001 r.) podpisano 
umowę koncesyjną i jakiekolwiek zmiany w zakresie robót 
muszą być uzgodnione z generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad. Jednak, jak zaznaczył wicestarosta Krakowian, 
zmiany muszą być wprowadzone, bo w trakcie 8 minionych 
lat wiele w układzie komunikacyjnym powiatu się zmieniło.

- Nie ma sensu budować autostrady, która już na początku 
jest przestarzała i niedostosowana do obecnie istniejącej sieci 
dróg – tłumaczył wicestarosta. O ile zaprezentowane rozwią-
zania dotyczące autostrady niemal w pełni zadawalają wój-

ta gminy Mykanów Krzysztofa Smelę, 
o tyle wójta gminy Kruszyny Bogusła-
wa Mielczarka wprawiają w rozpacz. 
Nie dość, że mieszkańcy jego gminy 
stracą możliwość korzystania z popu-
larnej „jedynki”, nie dość, że czekają 
ich spore utrudnienia komunikacyjne 
w trakcie budowy autostrady, to na do-
datek przez brak węzła autostradowego 
i sensownej drogi dojazdowej do niego 
w przyszłości będą mogli tylko patrzeć 
na mknące autostradą samochody. Wójt 
Mielczarek nie ukrywa, że dobra komu-

nikacja z węzłem autostradowym to dla jego gminy być albo 
nie być. Dlatego też zabiega m.in. o podniesienie statusu pla-
nowanej drogi serwisowej do drogi lokalnej, a więc szerszej, 
o większej nośności i posiadającej nawierzchnię bitumiczną. 
Spotkania te udowodniły, że zainicjowane przez częstochowski 
NOT konsultacje były bardzo potrzebne. Pozwoliły bowiem 
na korektę błędów, np. w projekcie wstępnym z 2001 r., na 
którym opierali się projektanci, kilka dróg powiatowych ozna-
czonych było jako drogi gminne. Błąd taki to nie tylko kwestia 
nazewnictwa, ale przede wszystkim innych parametrów tech-
nicznych (np. szerokości jezdni). Bez sprostowania tego typu 
błędów w przyszłości okazałoby się, że łącząca się z drogą do-
jazdową droga powiatowa nagle ulegałaby zwężeniu. W kilku 

przypadkach samorządowcy wnieśli 
zastrzeżenia dotyczące światła plano-
wanych wiaduktów i przejazdów. Np. 
planowany w gminie Wręczyca  wia-
dukt nie przewiduje przeprowadzenia 
pod nim ścieżki rowerowej, która jest 
obecnie budowana, a w gminie Kło-
buck światło wiaduktu jest zbyt małe, 
by można było wybudować pod nim 
chodniki zapewniające pieszym bezpie-
czeństwo. Wicestarosta Janusz Krako-
wian zaproponował, by we współpra-
cy z gminami dostosować  parametry 
planowanych dróg do rzeczywistych 
potrzeb. I tak np. zaprojektowana 

w gm. Poczesna droga równoległa do autostrady jest zbyt wą-
ska (5 m), by mogła „obsłużyć” 120-hektarowy teren prze-
mysłowy. Gdyby udało się ją poszerzyć i wzmocnić (przy 
finansowym udziale gminy), nie byłoby potrzeby budowania 
drugiej drogi. Zarówno projektanci jak i przedstawiciel wy-
konawcy w wielu punktach zgodzili się z uwagami samo-
rządowców. Jednak naniesienie zmian w projekcie wymaga 
zgody Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ponieważ to ona 
decyduje o zakresie prac i ich finansowaniu. Ustalono więc, 
że poszczególne gminy i powiaty prześlą swoje opinie na te-
mat projektu nie tylko do projektantów, ale także do GDDiA.

Wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela jest 

Kierownictwo PZD dokładnie analizowało projekt 
autostrady.
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JUBILEUSZOWE SPOTKANIE

10 lat współpracy i przyjaźni  
W tym roku powiat częstochowski i powiat bodeński świętują 
jubileusz 10-lecia partnerskiej umowy o współpracy. Z tej oka-
zji w dniach 25 – 28 czerwca br. na terenie naszego powiatu 
przebywała 29-osobowa delegacja samorządowców, radnych 
i członków Niemiecko – Polskiego Koła Przyjaźni z powiatu 
bodeńskiego. Wśród gości z Niemiec byli m.in. obecny staro-

sta bodeński Lothar Wölfle, były starosta bodeński Siegfried 
Tann z małżonką Johanną Dudziński-Tann i Roland Leppert 
– wieloletni szef bodeńskiej pomocy społecznej. Najważniej-
szym punktem pobytu delegacji niemieckiej w naszym po-
wiecie był udział w konferencji poświęconej podsumowaniu 

dotychczasowej współpracy i omówieniu głównych kierun-
ków jej rozwoju w przyszłości. Oprócz gości z Niemiec wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz powiatu częstochowskie-
go, radni powiatowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
powiatu i naczelnicy wydziałów starostwa. Zarówno prowa-
dzący obrady starosta Andrzej Kwapisz, jak i starosta bodeński 
Lothar Wölfle wyrazili przekonanie, że zapoczątkowane przed 

10 laty partnerstwo będzie nadal rozwijało się w atmosferze 
przyjaźni, otwartości i serdeczności. W swoim inaugurującym 
obrady przemówieniu starosta częstochowski podkreślił, że 
współpraca  między naszymi powiatami wyszła daleko poza 
zakreślone w 1999 r. ramy. Miała ona walory poznawcze, sta-
nowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń, służyła zbliżeniu, 
wzajemnemu poznaniu się, przyniosła obydwu stronom wiele 
korzyści. Starosta bodeński w swoim wystąpieniu wspomniał 
o wielu przyjacielskich kontaktach obu narodów w przeszło-
ści i dla uczczenia jubileuszu  podarował staroście Andrzejo-
wi Kwapiszowi kopię obrazu znajdującego się w berlińskim 
Muzeum Historycznym, na którym przedstawiono studentów 
niemieckich wspieranych przez studentów polskich w pierw-
szej walce o demokrację w Niemczech (rok 1832). Starosta 
częstochowski zrewanżował się wręczając wszystkim go-

ściom specjalnie na tę okazję wyrzeźbione w metalu amonity 
osadzone na fragmencie skały wapiennej. Starostowie Lothar 
Wölfle i Siegfried Tann, Roland Leppert, Johanna Dudziński 
– Tann pełniąca funkcję pełnomocnika d.s. współpracy nie-
miecko-polskiej, starosta Andrzej Kwapisz, wicestarosta Ja-

Pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą Starostwa Powiatowego

Starosta L. Wölfle podarował władzom naszego powiatu obraz

Podczas polsko-niemieckiej konferencji podumowano 10 lat 
współpracy

Wizyta w SOSz-W w Bogumiłku
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Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit  

Wizyta w SOSz-W w Bogumiłku

Starosta A. Kwapisz wręczył gościom pamiątkowe amonity

Wystep „Kłomnickich Płomyczków” zachwycił gości z Niemiec

Konferencja prasowa z udziałem starostów obu powiatów

Po spływie kajakowym

nusz Krakowian, członkowie Zarządu Powiatu Jan Miarzyń-
ski i Henryk Kasiura oraz Katarzyna Buchajczuk – dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spotkali się także 
z dziennikarzami. Podczas krótkiej konferencji prasowej doko-

nali podsumowania 10 lat partnerstwa i odpowiadali na pytania 
dotyczące dalszej współpracy. Po południu goście zwiedzili 
Częstochowskie Zakłady Produkcji Zapałek oraz uczestniczy-
li w spotkaniu w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 
która od kilku lat prowadzi wymianę artystyczną z powiatem 
bodeńskim (wspólne plenery, wystawy). 27 czerwca goście 
i przedstawiciele naszego powiatu uczestniczyli w spływie 
kajakowym oraz w spotkaniu integracyjnym przygotowanym 
przez dyrektora Domu Dziecka w Chorzenicach Wojciecha 
Główczyńskiego. Gości zachwycił występ zespołu „Kłom-
nickie Płomyczki”, czego wyraz dał starosta bodeński Lothar 
Wölfle mówiąc, że zazdrości nam pięknych tradycji, szacunku 
dla przeszłości, utalentowanej młodzieży i... pięknych strojów 
zaprezentowanych przez zespół. Następnego dnia nasi przy-
jaciele znad Jeziora Bodeńskiego odwiedzili Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, gdzie dyrektorka 
Ośrodka Lena Nieśpielak wraz ze swymi współpracownika-
mi i podopiecznymi przygotowała dla gości niespodziankę – 
udział w obrzędach Nocy Świętojańskiej. Były więc piękne 
wieńce, pieśni, spacer z pochodniami przez las i puszczanie 
wianków na wodę. Kolejne spotkanie polskich i niemieckich 
partnerów odbędzie się w październiku br. Wtedy gospoda-
rzem jubileuszowych obchodów będzie powiat bodeński. 
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Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz 25 czerwca spotkał 
się z 35-osobową grupą młodzieży z Litwy, Rumunii, Turcji, 
Włoch i Polski, uczestniczącą w międzynarodowej wymianie 
przebiegającej pod hasłem „Bądźmy wszyscy równi”. Pod-
czas wymiany trwającej od 20 – 29 czerwca br. młodzi ludzie 
dzielili się poglądami na tematy związane z prawami człowie-
ka: prawa dzieci, prawo do głosowania, prawa kobiet, prawa 
mniejszości, wolność słowa. Ponadto uczestniczyli w wieczo-

rach kultural-
nych, podczas 
których każdy 
z krajów przed-
stawił swoją 
kulturę i historię. 
Uczestnicy wy-
miany zwiedzili 
także Polskę – 
byli na Jasnej 
Górze, w Oświę-
cimiu, Krakowie 
i Wieliczce.

Międzynarodowe spotkanie

Młodzież ze starostą A. Kwapiszem

Kiedy po raz pierwszy poprosiłem o opinię prawną naszych 
prawników w pewnej sprawie, zamiast odpowiedzi zapytano 
mnie żartem, czy opinia ma być pozytywna, czy negatyw-
na - w tej szafie mamy przepisy pozwalające wydać opinię 
pozytywną, a w tej drugiej  – negatywną. Ten żart obrazuje, 
niestety, obraz naszego prawa i prawodawstwa. Żyjemy w jed-
nym kraju, pod rządami tej samej konstytucji i tych samych 
ustaw, a czasem jest tak, jakby  każdy urząd, gmina, powiat 
czy województwo były odrębnymi bytami. Przepisy prawa 
podatkowego inaczej interpretowane są w Gdańsku, inaczej 
w Katowicach. To, co jest dozwolone w jednej gminie, w in-
nej jest niedopuszczalne. To, co w jednym województwie jest 
normą, w innym może okazać się zasadniczym błędem. Powo-
dem tego stanu rzeczy jest z pewnością zawiłość naszego pra-
wa. Zdarza się bowiem, że jeden przepis zaprzecza drugiemu. 
Bywa także tak, że z tzw. nadmiernej ostrożności procesowej 
bądź chęci udowodnienia swoich racji dokonuje się czasem 
tak karkołomnych interpretacji prawnej konkretnego przepisu, 
że aż zapiera dech w piersiach. Ten proces powodujący de-
grengoladę naszego prawa trwa od dawna. Wszyscy pamięta-
my przecież słynne określenie „falandyzacja prawa”. Do tego 
dochodzi brak komunikacji między urzędnikami i urzędami 
- nawet w randze ministerstw. To, co dla jednych jest jasne, dla 
innych nie jest już tak oczywiste. Jeśli do tego dołożyć częstą 
nadinterpretację przepisów prawa unijnego, mamy obraz pań-
stwa zupełnie przesterowanego, w którym każda decyzja jest 
obarczona możliwością jej zakwestionowania. Powszechna 
chęć ujęcia wszystkiego w ramach przepisów prawnych wcale 
temu zjawisku nie przeciwdziała. Wręcz odwrotnie. Mnogość 
przepisów powoduje tylko dalsze zamieszanie i chaos. Już sta-
rożytny historyk rzymski - Tacyt, blisko dwa tysiące lat temu 
mówił, że liczba zapisanych praw wcale nie świadczy o zdro-
wiu państw, lecz wręcz przeciwnie. To obraz jego poważnej 
choroby. By nie było zbyt ogólnikowo parę przykładów. Oto 
w województwie łódzkim nadzór prawny wojewody zakwe-
stionował jedną z uchwał samorządu powiatowego, ponieważ 
jej projekt podpisał  starosta. Zdaniem prawników wojewo-
dy powinien to zrobić przewodniczący rady, bo był to projekt 
uchwały rady. Tymczasem zdecydowaną większość projektów 
uchwał rady powiatu przygotowuje zarząd powiatu, podpisuje 
starosta i tak to jest przyjęte w naszym województwie. Innym 
przykładem niech będzie fakt, że w jednym województwie 
(opolskie) niektóre uchwały mają status prawa miejscowego 
i jako takie muszą być publikowane w dzienniku urzędowym, 
w innym nie (np. śląskie). Trudno się w tym wszystkim poła-
pać. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że prawo w naszym 
kraju jest stanowione wyjątkowo niechlujnie. Od lat tworzy się 
tony ustaw, nikt tak naprawdę nad tym procesem nie panuje. 
Jak tak dalej pójdzie, to rozkład jazy PKP też będzie uchwalał 
sejm. Jeśli rocznie produkuje się seTki ustaw, to tak naprawdę 
nikt nie wie, co w nich jest. Pamiętamy wszyscy „największą 
aferę III Rzeczpospolitej” polegającą na tym, że w tzw. ustawie 
medialnej spójnik „i” zastąpiono spójnikiem „lub”, a może od-
wrotnie? Dziś już niewielu pamięta (tzw. afera Rywina). Cała 
Polska o tym trąbiła. Komisja śledcza przez sejm została po-
wołana. Nikt jednak nie powoływał żadnej komisji, gdy sejm 

uchwalił ustawę o strażaku w każdej firmie, a to dopiero jest 
afera. Strażak w kiosku z gazetami, strażak obok taksówkarza 
czy nad stawem rybnym. Czy posłowie wiedzieli, co uchwala-
ją? Szczerze wątpię, skoro w tym dniu (21 listopada ubiegłego 
roku) odbyło się aż 118 głosowań. Jeśli ktoś myśli, że 118 gło-
sowań to rekord, to śpieszę donieść, że absolutnie nie. W dniu 
5 grudnia 2008 roku głosowań było- bagatela- 438 (czterysta 
trzydzieści osiem)!!! Czy to jest rekord? Dalibóg nie wiem. 
Przy takiej ilości głosowań nikt nie jest w stanie głosować 
świadomie. Doszliśmy już o takiego absurdu, że sama konsty-
tucja jest niezgodna z …konstytucją. Oto bowiem w rozdziale 
IV konstytucji w art. 95 czytamy: 1. Władzę ustawodawczą w 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Czy aby na 
pewno? A Trybunał Konstytucyjny? On co prawda bezpośred-
nio prawa nie stanowi,  określa jednak, jak ma ono wyglądać 
i jego decyzje są niepodważalne, przez co zostaje umiejsco-
wiony ponad sejmem i senatem. W „Małej Konstytucji” obo-
wiązującej przed uchwaleniem obecnie obowiązującej, sejm 
tzw. większością  konstytucyjną wyrok trybunału mógł odrzu-
cić, przez co zachowywał swoją konstytucyjną rolę, jaką w tej 
konstytucji ma zapisaną. Inną sprawą są orzeczenia Trybunału, 
który np. mówi: ta ustawa jest niezgodna z konstytucją (czyli 
niezgodna z obowiązującym prawem),  ale jeszcze przez rok, 
do momentu jej poprawienia,  będzie obowiązywać. Innymi 
słowy: prawo jest łamane, ale jeszcze przez jakiś czas może-
cie je dalej łamać. Dla porównania: Konstytucja RP liczy 243 
artykuły i jest to pokaźnych rozmiarów „książeczka”. Konsty-
tucja Stanów Zjednoczonych, obowiązująca od 1789r., liczy 
sobie zaledwie  7! (słownie: siedem) artykułów i 27 poprawek 
wprowadzonych w ponad dwustuletnim (dokładnie 220 lat) 
okresie jej obowiązywania.  Wniosek nasuwa się jeden - cały 
nasz system prawny i ustawodawczy należy zaorać i zacząć 
wszystko od nowa. 
           Janusz Krakowian
    Wicestarosta Częstochowski

FELIETON

Zaorać i zacząć od nowa  
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Do Lelowa przybyło wielu miłych gości

Występ zespołu „Rodzina”

LELÓW

VIII Spotkanie Rodzinne  
Około 300 gości przybyło 12 lipca (niedziela) do Domu Po-
mocy Społecznej w Lelowie, by wziąć udział VIII Spotkaniu 
Rodzinnym. Jak co roku, mieszkańcy DPS-u z niecierpliwo-
ścią oczekiwali swoich najbliższych, przyjaciół i znajomych. 
Oprócz nich do Lelowa przyjechali także m.in. wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Andrzej Stawiarski i dyrektorka Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Katarzy-
na Buchajczuk.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez 
kapelana Domu ks. proboszcza Henryka Młynarczyka. Póź-
niej gościom zaprezentowano część artystyczną z udziałem 
zaproszonych na spotkanie zaprzyjaźnionych DPS-ów z: Tu-
rowa, Blachowni, Częstochowy, Poraja i Lublińca oraz gospo-
darzy – zespołu „Rodzina”, który swoim repertuarem uświet-
nia każdą uroczystość.
- VIII Spotkanie Rodzinne oraz towarzysząca im loteria fan-
towa, dzięki której możemy choć w części spełniać marzenia 
mieszkańców naszego Domu, zorganizowane zostały dzięki 
ludziom dobrego serca, czyli sponsorom – mówi Alicja Grze-
gorczyk, dyrektorka DPS w Lelowie. -  Pragnę im, a także 
wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie VIII 
Spotkania Rodzinnego, serdecznie podziękować.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

SZKOŁY POWIATOWE

Naukę czas zacząć  
888 uczniów rozpocznie od 1 września naukę w szkołach 
ponagimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W tym, do klas 
pierwszych będzie uczęszczało 250 młodych ludzi. Najwięk-
szym zainteresowaniem gimnazjalistów cieszyły się klasy 
o profilu: matematyka, język angielski i informatyka; histo-
ria, wiedza o społeczeństwie i język polski; a także kierunki 
techniczne jak: technik żywienia i gospodarstwa domowego; 
technik logistyk i technik architektury krajobrazu. Od ubie-
głego roku szkolnego nie maleje zainteresowanie kierun-
kiem rolniczym w Policealnej Szkole dla Dorosłych, co wi-
dać po  zeszłorocznych i tegorocznych wynikach rekrutacji. 
W okresie wakacji w naszych szkołach i placówkach zostały 

przeprowadzone niezbędne remonty – związane głównie z ma-
lowaniem sal lekcyjnych, gabinetów, korytarzy, odnowieniem 
podłóg oraz naprawą ogrodzenia placu szkolnego. Ponadto, 
dzięki pozyskanym środkom, przeprowadzono generalny re-
mont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Złotym Potoku. 
Ze środków z ministerialnej rezerwy celowej i dzięki przy-
chylności radnych powiatu częstochowskiego, którzy zarezer-
wowali w budżecie powiatu pieniądze, w szkole tej została  
wymieniona całościowo przestarzała instalacja elektryczna. 
Dodatkowo ucząca się w ZS im. Wł. Szafera młodzież będzie 
miała do swojej dyspozycji nowe boisko do piłki nożnej, które 
powstanie w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Or-
lik 2012”. Do końca listopada w Zespole Szkół Pondgimna-
zjalnych w Koniecpolu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no – Wychowawczym w Bogumiłku zostanie zainstalowany 
monitoring wizyjny, na który udało się pozyskać dofinanso-
wanie w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny 
w szkołach i placówkach”, którego celem jest wsparcie orga-
nów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki i opieki. Wspomniany ośrodek w Bogumiłku czeka tak-
że termomodernizacja (docieplenie budynku, budowa kotłow-
ni węglowej i przebudowa instalacji CO). Należy wspomnieć, 
iż nasze szkoły i placówki korzystają również ze wsparcia 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której reali-
zują program „Uczenie się przez całe życie”. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu uczestniczy w podpro-
gramie Leonaro da Vinci – kształcenie i szkolenie zawodowe; 
Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej w podpro-
gramie Comenius – edukacja przedszkolna i szkolna. Dzięki 
tym programom szkoły  wzbogacają swoją ofertę edukacyjną.       
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Tłumnie, kolorowo i radośnie było w niedzielę, 23 sierpnia, w Blachow-
ni, a zwłaszcza na stadionie miejskim, gdzie świętowano X Dożynki Po-
wiatowe. Zgodnie z tradycją była dożynkowa msza polowa, święcenie 
plonów, dzielenie chleba upieczonego z tegorocznego ziarna oraz wiele 
życzeń składanych przez licznie przybyłych gości. Starosta  częstochow-
ski Andrzej Kwapisz powitał gości, złożył podziękowania i życzenia rol-
nikom, a także przedstawił problemy, z którymi boryka się dziś polskie 
rolnictwo, a poseł Szymon Giżyński przekazał rolnikom podziękowa-
nia i życzenia od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Przewodnicząca 
Rady Krajowej KGW Bernadetta Niemczyk odznaczyła kilkanaście pań 
„Orderem Serca Matkom Wsi”. W dożynkowej scenerii przewodniczący 
Rady Powiatu (a jednocześnie dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bla-
chowni) Karol Ostalski odebrał przyznaną mu na wniosek Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Częstochowie Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Obchody Święta Plonów rozpoczął barwny korowód, 
który w akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mykanowa, wyruszył spod 
Urzędu Miasta. Na stadionie, w otoczeniu pięknej scenografii i tradycyj-
nych wieńców dożynkowych wykonanych przez członkinie KGW, mszę 
polową odprawił proboszcz parafii p.w. Michała Archanioła ksiądz An-
drzej Walaszczyk w asyście księży z dwóch innych parafii Blachowni. Po 
mszy starostowie tegorocznych dożynek Balbina Długosz (wraz z mężem 
prowadzi gospodarstwo ogrodnicze) oraz Władysław Boratyn (producent 
borówek amerykańskich i truskawek) przekazali staroście A. Kwapiszowi 
bochen chleba z prośbą o podzielenie go równo i sprawiedliwie. Licznie 
przybyli do Blachowni mieszkańcy powiatu częstochowskiego z entuzja-
zmem przyjęli koncert zespołu „Gang Marcela” bawiąc się i śpiewając 
popularne przeboje. Równie żywiołowo oklaskiwali występy zespołów 
folklorystycznych działających na terenie naszego powiatu. Nie szczę-
dzili gratulacji zwycięzcom konkursów „Przodujący producent rolny”„E-
stetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” i „Wieńce dożynkowe” 
(wyniki podajemy na str. 10). Chętnie raczyli się smakołykami przygoto-
wanymi przez panie z KGW i z zainteresowaniem oglądali wyroby ręko-
dzielnicze eksponowane przez licznych wystawców. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszył się namiot Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
gdzie obdarowywano zwiedzających licznymi materiałami promującymi 
nasz powiat. Dożynkową zabawę (już późnym wieczorem) zakończył 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.

Jako pierwszy głos zabrał starosta Andrzej Kwapisz

Mszę polową odprawił ks. Andrzej Walaszczyk (w środku) 

Bernadetta Niemczyk wręcza Ordery Serca Matkom 
Wsi 

Wieniec gminy Blachownia został przez jurorów 
wyróżniony

Starostowie dożynek przekazują chleb staroście A. Kwapiszowi

BLACHOWNIA

Powiatowe święto plonów  
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Karol Ostalski odebrał Nagrodę Ministra 
Kultury

Bawiono się na scenie i... poza nią Stoisko Starostwa Powiatowego cieszyło się 
dużym zainteresowaniem

Bochny chleba zostały podzielone

Starostowie tegorocznych dożynek z bochnem 
chleba

Występ zespołu „Częstochowa”

Przedstawiciele gmin wraz z wieńcami 
przeszli ulicami Blachowni 

Występ zespołu „Gang Marcela”

Korowód prowadziła Orkiestra Dęta z 
Mykanowa

Włodzimierz Walaszczyk odbiera Złotą Odznakę Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego

Na stadion przybyło kilka tysięcy ludzi
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Dyplomy, statuetki i nagrody finansowe 
I miejsce - Emilia i Dariusz Płuszka - Mykanów

II miejsce - Henryka Wawszczak - Łysiny
II miejsce - Wiesława Hamerla - Zarębice

III miejsce - Beata i Jacek Lewandowscy - Łaziec
III miejsce  - Grażyna Jachura  - Huta Stara

Specjalne wyróżnienie  
Dorota i Roman Walenta  - Kamienica Polska

Wyróżnienia:
Janina i Czesław Urlich - Zrębice

Marianna i Andrzej Zasępa - Wikłów
Teresa Ziętal - Krasice

Elżbieta Woźniak - Wiercica
Wacław Duchowicz  - Złoty Potok

Dyplomy i statuetki
Michał Hędzlik - Blachownia
Andrzej Rybarczyk - Garnek

Jerzy Kasztelan - Krasice
Teresa Olczyk - Konin

„Wieńce dożynkowe”
I miejsce i nagroda w wysokości 600 zł  – KGW Rędziny

II miejsce i nagroda w wysokości 500 zł – KGW Dąbrowa  Zielona
III miejsce i nagroda w wysokości 400 zł – KGW Kłomnice

Wyróżnienie specjalne ufundowane przez przewodniczącą Rady Krajowej 
KGW w wysokości 300 zł dla KGW Olsztyn.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 200 zł dla KGW z gmin: 
Blachownia, Olsztyn, Kruszyna, Starcza, Koniecpol, Poczesna, Przyrów, 

Konopiska, Janów, Mykanów, Mstów.

Dyplomy i statuetki
Zygmunt Sneka – Cisie, gm. Blachownia

Aneta i Mariusz Gruzłowie – Olbrachcice, 
gm. Dąbrowa Zielona

       Jerzy Dudek – Lusławice, gm. Janów 
Tamara i Jerzy Zielińscy - Kolonia Klepaczka, 

     gm. Kamienica Polska 
Andrzej Gorzelak – Zdrowa, gm. Kłomnice
Marek Kalinowski – Łysiny, gm. Koniecpol

      Bożena Badora – Hutki, gm. Konopiska 
Krzysztof Kołaczkowski – Baby, gm. Kruszyna

Zofia i Ryszard Pytlarzowie – Staromieście, 
   gm. Lelów 

Robert i Anita Worwągowie - Kolonia Borowno, 
gm. Mykanów

  Dariusz i Emilia Płuszkowie - Mykanów
        Edyta i Maciej Jakubczakowie – Turów, gm. Olsztyn 
           Janusz Bendkowski -Nowa Wieś, gm. Poczesna 

Adam Synowiec – Staropole, gm. Przyrów
Kazimiera Caban – Łysiec, gm. Starcza

Przodujący producenci rolni

Laureaci konkursów dożynkowych 

„Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”  „Przodujący producent rolny”  

„Wieńce dożynkowe”  
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Rekordowe inwestycje 

  
W bieżącym roku powiat częstochowski realizuje rekordową 
ilość inwestycji drogowych. Jest to 16 zadań o łącznej wartości 
51,75 mln zł. Dzięki operatywności i profesjonalizmowi przy 
opracowywaniu wniosków powiat zdobył dofinansowanie z: 
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007 – 2013 w ramach konkursów i środków 
przydzielonych dla Subregionu Północnego w ramach - Pro-
gramu Rozwoju Subregionów – wartość pozyskanych środ-
ków - 10.900.400,- zł,
- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych lata 

2008 – 2011 – wartość pozyskanych środków 3.647.200,- zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego – wartość pozyskanych środ-
ków 441.000,- zł,
- Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruk-
tury dotacji ze środków rezerwy części drogowej subwencji 
ogólnej dla powiatów i województw – wartość pozyskanych 
środków 694.000.- zł.
Ponadto, dzięki współpracy z samorządami gminnymi na-
szego powiatu, powiat otrzymał od gmin  18.138.545 zł na 

inwestycje prowadzone na drogach powiatowych. Z budżetu 
powiatuna ten cel przeznaczono 17.931.450 zł.   
Dzięki wszystkim wyżej wymienionym kwotom realizowane 
są następujące inwestycje: 

Budowa chodnika i odwodnienia w Aleksandrii

- przebudowa drogi powiatowej w m. Kamienica Polska (ul. 
M. Konopnickiej) na odc. od drogi krajowej nr 1 w m. Roma-
nów przez m. Kamienica Polska na długości 1,6 km w kie-
runku drogi wojewódzkiej nr 791. Zakres inwestycji obejmuje 
przebudowę jezdni, skrzyżowania w m. Romanów na rondo, 
odwodnienia oraz budowę chodnika na całej długości (gmina 
Kamienica Polska),
- przebudowa drogi powiatowej w m. Widzów (ul. Żwirki 
i Wigury) na długości 2,0 km. Zakres inwestycji obejmuje 
przebudowę jezdni, budowę kanału deszczowego oraz budo-
wę chodnika na długości 1,6 km (gmina Kruszyna),
- przebudowa ciągu dróg powiatowych od DK-91 przez 
m. Zawada – Konary do m. Pacierzów  na długości 7,78 km. 
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, budowę ka-
nału deszczowego oraz budowę chodnika na długości 2,17 km 
w gminie Kłomnice,
- budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 
w m. Koniecpol – ul. Armii Ludowej i Żeromskiego (gm. Ko-
niecpol)
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powia-
towej w m. Wrzosowa ul. Długa na odcinku od ul. Sabinow-
skiej do ul. Górnej na długości 728 mb (gmina Poczesna),
- przebudowa drogi powiatowej w m. Borowno ul. Świerczew-
skiego i m. Grabowa – ul. Lipowa na długości 2,345 km w za-

kresie przebudowy nawierzchni, budowy kanału deszczowego 
oraz chodnika na długości 1,4 km (gmina Mykanów),
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Zdro-
wa – Jacków – Lgota Mała długości 3,8 km (gminy Kłomnice 
i Kruszyna),   
- przebudowa drogi powiatowej ul. Sobieskiego w m. Borow-
no na długości 320 mb w zakresie poszerzenia nawierzchni, 
budowy chodnika wraz z odwodnieniem i przebudowy skrzy-
żowania z drogami gminnymi – ul. Cmentarną i ul. Lipową 
(gmina Mykanów), 
- przebudowa drogi powiatowej w m. Czarny las na długo-
ści 4,1 km w zakresie przebudowy nawierzchni, odwodnienia 
i budowy chodnika na całej długości (gmina Mykanów),
- przebudowa drogi powiatowej  w m. Wierzchowisko na dłu-
gości 2,7 km w zakresie przebudowy nawierzchni, odwodnie-
nia i budowy chodnika na całej długości (gmina Mykanów),
- przebudowa drogi powiatowej w m. Starcza na długości 3,37 
km w zakresie przebudowy nawierzchni, budowy kanału 
ciąg dalszy na str. 12 

Budowa chodnika i odwodnienia we Wrzosowej

Przebudowa Mostu w m. Kocin Stary
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ciąg dalszy ze str. 11
deszczowego oraz ciągu pieszo – rowerowego na całej długo-
ści (gmina Starcza),
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku drogi 
wojewódzkiej 794 do m. Gródek na długości 2,665 km (gmina 
Koniecpol),   
- budowa budynku administrascyjno – socjalnego Obwodu 
Drogowo – Mostowego w Rudnikach ul. Dworcowa (gmina 
Rędziny),
- przebudowa drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w m. Bla-
chownia na długości 1,0 km odc. od mostu za ul. Bankową. 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji deszczo-
wej, remont nawierzchni wraz z wymianą krawężników i re-
montem chodnika (gmina Blachownia),

- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Kocin 
Stary. Zakres przebudowy obejmuje demontaż starego tym-
czasowego mostu o konstrukcji stalowej i wybudowanie 
w jego miejsce nowego klasy A o konstrukcji żelbetowej (gmi-
na Mykanów),  
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powia-
towej – ul. Gościnnej w m. Aleksandria na długości 1,25 km 
(gmina Konopiska).
Do dnia 15 sierpnia br. wykonano 8,6 km nakładek na drogach 
powiatowych, co stanowi 74,5 % planu obejmującego wyko-
nanie 11,53 km nakładek bitumicznych.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania prowadzone są 
prace związane z odwodnieniem dróg, tj. renowacją rowów 
przydrożnych, remontem przepustów drogowych, kosze-
niem traw    i porostów oraz usuwaniem suchych gałęzi, a 
także z bieżącymi naprawami dróg. Jeszcze w tym roku 
Powiatowy Zarząd Dróg zamierza rozpocząć dwie kolej-
ne inwestycje drogowe. Jeszcze we wrześniu zostanie prze-
prowadzona procedura przetargowa na przebudowę dróg 
powiatowych w ramach Programu Rozwoju Subregionów:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1059 S  Siedlec – Mirów, 
dł. 2.1 km 
- przebudowa drogi powiatowej nr 1059 S Rudniki Nowe – 
Kościelec,  dł.  2,4 km, w tym na długości 250 m (ul. Leśna 
w Rudnikach) realizowany będzie w br., a pozostały odcinek 
po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przez wójta gminy Rę-
dziny.

Przebudowa drogi powiatowej Zberezka - Zawada

- To, co robicie, jest bardzo potrzebne i stanowi istotny krok 
do przodu w pozyskiwaniu energii geotermalnej w powiecie 
częstochowskim – ocenił podczas spotkania z Zarządem Po-
wiatu (8 lipca br.) Jerzy Ziora – zastępca dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-
cach, odnosząc się do decyzji władz naszego powiatu doty-
czącej zlecenia opracowania bazy danych zawierającą m.in. 
inwentaryzację istniejących na naszym terenie otworów (tzw. 
odwiertów) geologicznych, ocenę zasobów energii geotermal-
nej i określenie perspektyw jej wykorzystania. Z informacji 
Jerzego Ziory wynika, że Urząd Marszałkowski opracował 
już mapę zasobów geotermalnych w województwie śląskim 
i dokonał analizy potencjału źródeł energii odnawialnej. 
W tym zakresie północna część województwa, w tym powiat 
częstochowski, prezentuje się bardzo interesująco. Zwłasz-
cza, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania biomasy stałej, 
biogazu wysypiskowego i pochodzącego z oczyszczalni ście-
ków, biogazu rolniczego, a także lokalnie wód geotermalnych. 

- Zapomnijmy jednak o wykorzystywaniu wód geotermal-
nych do ogrzewania – przestrzegał J. Ziora. – Jest to w na-
szych warunkach ekonomicznie nieopłacalne. Należy skon-
centrować się na wykorzystaniu zasobów geotermalnych 
w balneologii i rekreacji, które są motorem napędowym do 
tworzenia bazy turystycznej. Udowodnili to już Słowacy.

Jednak wykonanie odwiertu jest bardzo drogie – kosztuje kil-
kanaście milionów złotych i nie daje gwarancji na znalezienie 
źródeł o odpowiednio dużym wypływie wody. Stąd też pomysł o 
wykorzystaniu już istniejących odwiertów geologicznych, któ-
re były przez lata wykonywane, m.in.  w poszukiwaniu różnych 
kopalin. Niestety, choć wiadomo, że istnieją, często brakuje da-
nych o ich lokalizacji, głębokości, parametrach geologicznych, 
hydrogeologicznych, termicznych itp. Dlatego też powiat czę-
stochowski ogłosił przetarg na wykonanie wspomnianego wy-
żej opracowania. Dokument ten będzie udostępniany gminom 
zainteresowanym wykorzystaniem zasobów geotermalnych.

Jak wykorzystać energię odnawialną?

  

Jerzy Ziora (trzeci z prawej) podczas spotkania z władzami 
powiatu
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Z LO w „na górce” do United World College w 
Mostarze - czy to możliwe?!
Relacja uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy 
Polskiej Joanny Tebin, która jako jedyna w historii regionu 
częstochowskiego zdobyła stypendium Towarzystwa Szkół 
Zjednoczonego Świata i dwa lata spędziła w szkole swoich 
marzeń,  czyli w Szkole Zjednoczonego Świata w Mostarze 
(Bośnia i Hercegowina). Tam też w tym roku zdała między-

narodową maturę. Mostar to 
miejsce cudowne, o rajskiej 
wręcz faunie i florze, od któ-
rej większość europejczy-
ków, którzy tu przyjeżdża-
ją, nie mogą oderwać oczu. 
Oprócz niesamowitej przy-
rody, ogromną zaletą tego 
miejsca są bardzo przyjaźni 
mieszkańcy, którzy starają 

się pomagać przyjezdnym na każdym kroku. United World 
College In Mostar znajduje się w niewielki mieście niedaleko 
Sarajewa - stolicy Bośni i Hercegowiny. Jako jedna z niewielu 
szkół UWC jest niemal w centrum miasta, dlatego też jednym 
z celów naszej szkoły jest integracja z jego mieszkańcami. 
Jako uczniowie bierzemy udział w różnych wydarzeniach or-
ganizowanych przez władze miasta, dzielimy się swoją kul-
turą pokazując tańce narodowe czy gotując tradycyjne dla 
naszych krajów potrawy. Szczególnym takim wydarzeniem 
jest parada z okazji Dnia Niepodległości, wtedy to wszyscy 
uczniowie ubierają się w swoje stroje narodowe i maszeru-
ją wraz z okolicznymi artystami ulicami miasta. Ta parada to 
niesamowite doświadczenie, wtedy właśnie wielu z nas zdaje 
sobie sprawę, jak rożni od siebie jesteśmy i jak niesamowi-
te jest to, że choć wychowani w rożnych częściach świata, 
w rożnych kulturach, jesteśmy w stanie żyć razem w kampusie, 
dzielić pokoje, porozumiewać się bez większych przeszkód. 
Bywa, że ta kulturowa różnorodność niekiedy przysparza pro-
blemów, pozwala jednocześnie prowadzić ciekawe rozmowy 
i uczyć się od siebie nawzajem. Szkoła Zjednoczonego Świata 
w Mostarze to szkoła stosunkowo nowa, zatem wciąż zmaga 
się z problemami administracyjnymi takimi jak np. regulamin, 
który w tym roku był chyba najbardziej popularnym tematem 
do rozmów.  Szkoła organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych, 
zwłaszcza tych, organizowanych w ramach CAS (creativity, 
activity, action). Odznaczają się one ogromną różnorodnością. 
Joga, gotowanie, fotografia, pływanie, hiking, cycling ecolo-
gy group to tylko niektóre z wielu. Najbardziej podoba mi się 
fakt, że szkoła zapewnia naukę gry na różnych instrumentach 
(można też zacząć naukę od zera) dla chętnych uczniów. Ce-
chą szkoły w Mostarze jest to, że uczy, jak rozwijać swoje 
zainteresowania i pozwala sprawdzić swoje możliwości. Dla 
mnie osobiście wielką przygodą był Model of United Na-
tions oraz klub ekonomiczny. Na zdjęciu poniżej widać Fo-
rum Ekonomiczne w Belgradzie, w którym uczestniczyliśmy 
w marcu. Jedną z tradycji szkoły jest kilkudniowy camping 
dla  uczniów, w czasie którego wszyscy poznają się lepiej 
(obóz odbywa się na początku roku) oraz kolejny obóz tylko 
dla pierwszorocznych. UWCiM kładzie duży nacisk na po-
znawanie Bośni i Hercegowiny. Myślę, ze UWCiM to szkoła, 

która daje uczniom ogromne możliwości, pomaga poszerzać 
horyzonty, a także, jako szkoła UWC, pozbywać się uprzedzeń 
i poznawać inne kultury. Mój czas spędzony tutaj był niezwy-
kle owocny, bardzo mnie zmienił i myślę, że inni uczniowie 
z Polski doceniliby panującą tu atmosferę. Ja czuje się tam jak 
w domu, mam nadzieję, że w przyszłym roku Polska dostanie 
więcej stypendiów do UWCiM i to niezwykłe doświadczenie 
stanie się udziałem kilkorga Polaków. Więc jeśli chodzi o lu-
dzi tutaj, to jestem zachwycona. Choć nie spodziewałam się 
niczego innego. Tylko zaskoczył mnie fakt, że osób takich jak 
ja - całe życie mieszkających tylko w swoim kraju - jest nie-
wiele. Ale to jest w zasadzie logiczne: osobom, które miesz-
kały w różnych krajach łatwiej się przystosować, są bardziej 
otwarte, dlatego, że są przyzwyczajone do różnorodności. 
A teraz trochę o przedmiotach: mój pierwszy wybór to 
HL(high level) Economics, Mathematics, English B i SL 
(standard level) Chemistry,  Spanish for beginners, Polish 
self taught. Co do przedmiotów, to jestem bardzo zadowolo-
na z wyboru. Angielski jest super. Matematyka i Ekonomia 
kreatywne i wymagające - bardzo mi się podoba. Chemistry 
to spełnienie marzeń! Dla kogoś takiego jak ja, nielubiącego 
uczenia się teorii, to idealny przedmiot, ponieważ ½ zajęć to 
lekcje  w laboratorium! Stypendium w Szkole Zjednoczonego 

Świata w Mostarze to piękna, 
życiowa przygoda, która na 
długo pozostanie w mojej pa-
mięci. Dwa lata nauki w Colle-
ge’u z maturą międzynarodową 
IB uświadomiły mi, jak wielką 
przyjemnością może stać się 
nauka i jak wiele możliwości 
może otworzyć przed młodym 
człowiekiem.  W tym miejscu 
chciałabym podziękować Panu 

Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Pol-
skiej Marianowi Kaźmierczakowi za to, że namówił mnie do 
spróbowania swoich sił w walce o stypendium oraz Starostwu 
Powiatu Częstochowskiego za wsparcie finansowe w okresie 
trwania nauki. Dzięki tej pomocy oraz możliwościom, jakie 
daje stypendium do tzw. UWCs zostałam również uhonoro-
wana stypendium dla studentów międzynarodowych na Co-
lorado College w Stanach Zjednoczonych, gdzie będę miała 
szansę studiowania ekonomii, a także kontynuowania swojej 
edukacji i dalszego rozwijania swoich zainteresowań, zdolno-
ści oraz zdobywania nowych ekscytujących i kształcących do-
świadczeń. Wszystkich uczniów LO w Kamienicy gorąco na-
mawiam także do spróbowania takiego wyjazdu. Stypendium 
jest przeznaczone dla uczniów klas pierwszych, czyli w wieku 
16 lub 17 lat. Dokładna informacja o zasadach konkursu znaj-
duje się na stronie internetowej http://www.uwc.org.pl/zasa-
dy.html oraz http://www.uwc.org/. 
W razie pytań proszę pisać na adres 
joanna.tebin@coloradocollege.edu
    

United World College In Mostar 

Forum Ekonomiczne w 
Belgradzie

Joanna Tebin, absolwentka LO w Kamienicy Polskiej 
oraz United World College in Mostar, class of 2009
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O realizacji projektu e-Powiat, selektywnej zbiórce odpadów 
niebezpiecznych i o organizacji tegorocznych, jubileuszowych 
dożynek powiatowych mówiono 29 czerwca podczas zorga-
nizowanego w Starostwie Powiatowym spotkania wójtów, 
burmistrzów i pracowników urzędów gmin z terenu powiatu 
częstochowskiego ze starostą Andrzejem Kwapiszem i człon-
kami Zarządu Powiatu. Jak podkreślił prowadzący spotkanie 
starosta Kwapisz, mimo że gminy są całkowicie samorządne, 
powiat chce uczestniczyć w rozwiązywaniu najważniejszych 
problemów naszego regionu i pomagać w opracowywaniu 
systemowych rozwiązań. Stąd też udział powiatu m.in. w do-
finansowywanym przez Unię Europejską projekcie mającym 
na celu stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów  we 
wszystkich urzędach gmin, w Starostwie Powiatowym oraz 
pomiędzy tymi placówkami, a także w realizacji projektu, 
który pozwoli na systemowe rozwiązanie problemów związa-
nych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi. Dzięki takim 
działaniom wszystkie nasze gminy będą mogły skorzystać ze 
wspólnych opracowań technicznych, projektowych, środowi-
skowych, a nawet finansowych i architektonicznych  (budowa 
gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych).

Wspólne działania gmin i powiatu

  

Spotkanie prowadził starosta A. Kwapisz

W siedzibie częstochowskiego Starostwa Powiatowego (ul. 
Sobieskiego 9, pok.111, tel. 034-3229170) uruchomiono 
punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym mieszkańcy po-
wiatu częstochowskiego mogą uzyskać informacje pomocne 
przy ustalaniu zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym nieruchomości. Informacji udziela geode-
ta powiatowy mgr inż. Urszula Olszewska - Bąk we wtorki  
w godzinach od 14 ºº do 17˚˚ oraz w czwartki w godzinach od 
14 ˚˚ do 15 ˚˚.
. - Każdy właściciel nieruchomości, w celu zapewnienia ochro-
ny prawa własności, winien we własnym interesie sprawdzić, 
czy jego nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą   
i czy dane w niej zawarte zgodne są z rzeczywistym stanem 
prawnym,  a w przypadku niezgodności - uregulować ten stan 
– tłumaczy Urszula Olszewska-Bąk. – Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na wpisy w dziale II  księgi wieczystej (komplet-
ność danych dotyczących właścicieli, współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych, imion rodziców itp.). To one właśnie 
(a nie np. zapisy w ewidencji, wyroki sądowe, akty nadania  
itp. nieujawnione w księdze) decydują o tym, kto jest właści-
cielem, współwłaścicielem czy użytkownikiem wieczystym 
danej nieruchomości.
Dane dotyczące numeru księgi wieczystej własnej nierucho-
mości oraz aktualnego jej położenia, oznaczenia i powierzch-
ni można ustalić w Starostwie Powiatowym  w Częstochowie 
ul. Sobieskiego 9, pok. 135 lub w Placówce Zamiejscowej 
w Koniecpolu ul. Chrząstowska 8. Dane te są odpłatne i udzie-
lane na pisemny wniosek. Udzielenie informacji o podmiotach 
ewidencyjnych (osobach)  załatwia się odpłatnie na wniosek 
właściciela, jego pełnomocnika lub osoby posiadającej interes 
prawny. Natomiast rzeczywisty stan prawny nieruchomości 
można potwierdzić m.in. na podstawie prawomocnych orze-
czeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji 
administracyjnych, w tym aktów nadania, aktów własności 
ziemi itp.
Informacji o zapisach w księgach wieczystych udzielają:
1) Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
   ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
   tel. (022) 39-76-515, (022) 39-76-517
   strona internetowa: http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php
2) Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych nieruchomości poło-
żonych na terenie powiatu częstochowskiego w gminach:
a) Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kono-
piska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rę-
dziny, Starcza prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX 
Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 
Częstochowa, Tel. (034) 36-44-358; (034) 36-44-372: fax 
(034) 36-44-321, strona internetowa: http://www.czestocho-
wa.sr.gov.pl
b) Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów i Przyrów prowadzi 
Sąd Rejonowy w Myszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych ul. 
Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, tel.: (034) 31-59-860, 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Sprawdź
swoją nieruchomość  

(034) 31-59-896, strona internetowa: http//www.myszkow.
sr.gov.pl    
Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy ma prawo 
wglądu do nich. Akta ksiąg wieczystych (dokumenty dołą-
czone do ksiąg) udostępniane są właścicielom nieruchomości, 
ich pełnomocnikom lub innym osobom, które wykażą interes 
prawny.
W celu usunięcia rozbieżności właściciel nieruchomości wi-
nien złożyć we właściwym sądzie wniosek wraz z koniecz-
nymi załącznikami (wymienionymi na stronie internetowej 
sądu). Znormalizowane wnioski o założenie księgi wieczystej 
lub dokonanie w niej wpisu można uzyskać w każdym sądzie 
lub wydrukować  z sądowej strony internetowej. Złożone 
wnioski podlegają urzędowej opłacie.
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W roku szkolnym 2008/2009 Powiatowy SZS w Częstocho-
wie organizował zawody sportowe dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych łącznie 
w dziewięciu dyscyplinach sportowych w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Systemy rozgrywek dostosowywano do 
liczby zgłoszonych zespołów. Były to finały powiatowe lub 
w przypadku większej liczby zgłoszonych zespołów, mistrz 
powiatu był wyłaniany po rozgrywkach gminnych, następnie 
eliminacjach powiatowych, półfinałach i ostatecznie finałach.

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY 
INFORMUJE...
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MIEJSCE  
FINAŁÓW 

 
 
MISTRZOWIE POWIATU 

Minisiatkówka Dziew  12  8  Stary Broniszew Borowno 

Chłop  11  11  Mykanów Mykanów 

Minkoszykówka Dziew  3  2 Starcza Starcza 

Chłop  3  3 Starcza Czarny Las 

Czwórbój  L-A 
 

Dziew  12  6 Blachownia Turów 

Chłop  11  6 Blachownia Blachownia 

Szachy 
 

Dziew  3  6 Rędziny  Lgota Mała  

Chłop  4  8 Rędziny  Aleksandria 

Piłka ręczna 
 

Dziew  4  3 Koniecpol Przyrów 

Chłop  5  3 Koniecpol Przyrów 

Tenis stołowy Dziew  8  11 Kłomnice Stary Kocin 

Chłop  10  16 Kłomnice Poczesna 

Siatkówka  
plażowa 

Dziew  6  6 Częstochowa Turów 

Chłop  5  4 Częstochowa Mykanów 

Mini 
piłka nożna 

Chłop 13 
 

13 Blachownia  Blachownia  

Sztafetowe biegi  
przełajowe 

Dziew 
 

14 11 Konopiska Olsztyn   

Chłop 
 

15 11 Konopiska Olsztyn 

 
WYNIKI  GIMNAZJÓW 
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MIEJSCE  
FINAŁÓW 

 
 
MISTRZOWIE POWIATU 

Koszykówka 

Dziew  7  6 Czarny Las Czarny Las 

Chłop  6   6 Czarny Las Czarny Las 

Piłka siatkowa 

Dziew  16 14 Stary Broniszew Borowno 

Chłop  14 16 Stary Broniszew Mykanów 

Piłka ręczna 

Dziew  8  6 Koniecpol  Czarny Las 

Chłop  8  6 Koniecpol Koniecpol 2 

Szachy 

Dziew  2  4 Rędziny Rędziny 

Chłop  2  7 Rędziny Aleksandria 

Lekkoatletyka 
 

Dziew  11 9 Częstochowa Blachownia 

Chłop  11  8 Częstochowa Olsztyn 

Tenis stołowy 

Dziew  11  14 Kłomnice Lelów 

Chłop  12  15 Kłomnice Konopiska 

Siatkówka  
plażowa 

Dziew  11  6 Mykanów Blachownia 

Chłop  11  6 Mykanów Borowno 

Piłka nożna Chłop 18 14 Rudniki Rędziny  

Sztafetowe biegi  
przełajowe 

Dziw 
 

14 13 Konopiska Czarny Las 

Chłop 15 12 Konopiska Olsztyn 

WYNIKI   SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 

 
 

 

 
DYSCYPLINA 

 
MIEJSCE  
FINAŁÓW 

LICZBA  
ZGŁOSZO- 
NYCH SZKÓŁ 

LICZBA 
STARTUJĄ- 
CYCH SZKÓŁ 

 
MISTRZOWIE 
POWIATU 

 
P. Nożna 
chłopców 

 
Koniecpol 
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Mistrzostwa powiatu w siatkówce - Borowno 2009

BLACHOWNIA
30 sierpnia, godz. 12.00 - Bieg masowy „Przełajowa Ósemka”, 
w ramach którego odbędą się I Mistrzostwa Polski w Nordic 
Walking w Blachowni. Dystans 8 km. Start i meta na stadio-
nie OSiR, ul. Sportowa 1. Zgłoszenia organizator przyjmuje 
do dnia 27.08.09 r. za pośrednictwem internetu na stronach: 
www.maratonypolskie.pl, www.kkta.pl, www.blachownia.
com oraz pod numerami: 034 320 45 06, kom. 0661 288 101.
Startujący są zwolnieni od wnoszenia opłaty skarbowej. 
Organizator: Jacek Chudy wraz z zespołem organizacyjnym.
11 - 13 września - X Jubileuszowe Ogólnopolskie Regaty UKS 
„Puchar Ziemi Częstochowskiej” na zalewie w Blachowni. 
Organizator: Klub Żeglarski 39-r, kontakt: Mariusz Pędraś, 
tel. 0609 072 153
październik – Ogólnopolski Turniej tańca Towarzyskiego pod 
patronatem Starosty Częstochowskiego w Blachowni. Organi-
zator Miejski Dom Kultury, tel. 034 327 03 35.
DĄBROWA ZIELONA
Gminny Ośrodek Kultury, tel. 034 355 50 55 
wrzesień - Festyn ,,Święto Ziemniaka”
październik – Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Papierowy 
Świat” i Warsztaty w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju. 
JANÓW
17 października – Jesienny Bieg Jurajski ULKS „Podkowa” 
Janów, kontakt: Grzegorz Dors, tel. 0694 593 046. 
KAMIENICA POLSKA
30 września – IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej 
w Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej, kontakt 
034 326 11 23.
KŁOMNICE
Urząd Gminy, www.klomnice.pl, tel. 034 328 11 22
13 września – II Inscenizacja „Bity pod Kruszyną-Niezna-
nicami” organizowana przez Urząd Gminy w Kłomnicach 
i Ochotniczą Straż Pożarną w Chorzenicach.
KONIECPOL
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, tel. 034 354 06 72
sierpień - Letnia Akademia Sztuki – warsztaty i plenery arty-
styczne, występy.
30 sierpnia - Dożynki Gminne w Chrząstowie.
MSTÓW
Gminny Ośrodek Kultury, www.gok-mstow.pl, tel. 034 366 93 
28
wrzesień – Pożegnanie Lata.
LELÓW
Gminny Ośrodek Kultury, tel. 034 355 00 47, www.lelowgci.
republika.pl
26 września – 146 Rocznica Bitwy pod Mełchowem organi-
zowana przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Lelowskie To-
warzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkow-
skiego  www.lthk.webfabryka.pl
                ciąg dalszy na str. 16

NIE SIEDŹ W DOMU, TAM WARTO POJECHAĆ
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ciąg dalszy ze str. 15
OLSZTYN
www.olsztyn.ug.gov.pl 
Urząd Gminy, tel. 034 328 50 76, Gminny Ośrodek Kultury, 
tel. 034 328 53 13
28-30 sierpnia - XVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej 
Twórczości Artystycznej „Zamczysko 2009” na zamkowych 
błoniach. Koncert laureatów 30 sierpnia o godz. 12.00. Impre-
za organizowana przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kul-
turalno -Turystyczne w Katowicach z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Olsztynie. 
5-6 września - Festiwal Chartów na terenach przyzamkowych 
w Olsztynie 
W programie: klubowe wystawy Chartów, Międzynarodowa 
Wystawa Pokonkursowa „Dziecko i pies na Jurze Krakowsko 
– Częstochowskiej”, wystawa amonitów w oprawach Krzysz-
tofa Piechockiego, wystawa fotografii pt. „Charty”. Wykła-
dy nt. hodowli psów. Charci wieczór przy ognisku i muzyce. 
6 września (godz. 12.00) - Odpust „Zrębski” w kościele 
w Zrębicach. 
Uroczysta Msza święta zakończona jest błogosławieństwem 
małych dzieci. Specjalnie ze względu na ten obrządek do 
Zrębic co roku przyjeżdża wiele rodzin z całego wojewódz-
twa śląskiego. Odpust w Zrębicach organizowany jest przez 
ks. proboszcza Parafii pw. św. Idziego oraz Radę Sołecką Wsi 
Zrębice, przy współpracy KGW i OSP w Zrębicach. Odpusto-
we stragany, loteria. 
2 października, godz. 15.00 – Święto Olsztyńskiego Anioła 
Stróża. Msza św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Olsz-
tynie. Procesja do rzeźby Anioła.
3 października, godz. 19.00 – II Bal Miłośników Gminy Olsz-
tyn. Wręczenie statuetek „Olsztyńskiego Anioła Stróża” lu-
dziom zasłużonym dla gminy. Zabawa przy muzyce na żywo 
i regionalnej kuchni. Promocja gminy, artystów i sportowców 
poprzez licytacje prac. Organizatorzy: GOK i UG.
18 października, godz. 17.00 – XXIII Gminny Konkurs Pla-
styczny pt. „Jan Paweł II na zawsze wśród nas” w sali GOK. 
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Olsztyn. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości 
dziecięcej. Organizator GOK. 
25 października, godz. 12.00 – Hubertus u podnóża ruin zamku 
– błonia przy Spichlerzu w Olsztynie. Hubertus, czyli gonitwa 
za lisem, to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych wra-
żeń oraz pasjonatów koni. Impreza charytatywna połączona 
z biesiadą przy ognisku, zabawą przy muzyce, loterią i akcja-
mi. Organizatorem jest Rotary Klub Częstochowa.
POCZESNA
Urząd Gminy, www.poczesna.com.pl, tel. 034 327 41 26
 30 sierpnia - Dożynki Gminne we Wrzosowej
5 września - Festyn lokalny w Bargłach
6 września - Zawody strażackie w Hucie Starej B
RĘDZINY
Gminny Ośrodek Kultury, www.gokredziny.pl, 034 327 99 98
październik – Konkurs Piosenki „Przeboje są wśród nas” 
w GOK.

STARCZA
9 września – Powiatowe Biegi Pokoju i Młodości w Starczy. 
Organizator UKS „Olimpijczyk” Starcza, tel. 034 314 03 05. 

REGION CZĘSTOCHOWSKI
19 września - XXVIII Akcja „Czysta Jura” sprzątanie juraj-
skich  terenów przez dzieci i młodzież. Organizator: Oddział 
Miejski PTTK, kontakt: Stefania Politańska, tel. 034 365 05 
13.
19-20 września - XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. W. Szyińskiego i M. Chudego pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Częstochowy i Starosty Częstochowskiego w Hali 
Polonia w Częstochowie. Organizator: Klub Sportowy „Start” 
Częstochowa, 
kontakt: Jerzy Ślęzak, 0728 477 022.
3 października – XXXVI Złaz Turystyczny „Pieczenie Ziem-
niaka” w Sokolich Górach. Organizator Regionalny Oddział 
PTTK w Częstochowie, kontakt 034 324 21 20.
17 października – XVI Oddziałowy Zlot Pieszo-Rowerowy 
„Barwy Jesieni” w Radostkowie. Organizator Regionalny 
Odział PTTK w Częstochowie i Szkoła Podstawowa w Ra-
dostkowie
październik – Przegląd Wokalistów „Złoty Mikrofon” i Ze-
społów „Złota Lilia”. Organizator Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie, kontakt Renata Terlicka, tel. 034 322 91 42.
październik/listopad – Konfrontacje Artystyczne im. Jana, 
Edwarda, Józefiny Reszków.
Konfrontacje to 5 konkursów, skierowanych do dzieci, mło-
dzieży oraz mieszkańców gmin Kłomnice, Kruszyna, Mstów, 
Mykanów, Rędziny.
5 – 6 października – VIII Regionalny Turniej Badmintona 
i Bocce Olimpiad Specjalnych w Koniecpolu i Bogumił-
ku. Organizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, kontakt: Lena Nieśpielak, 
tel. 034 355 00 04 oraz Oddział Regionalny Olimpiady Spe-
cjalne Polska – Śląskie w Rybniku, kontakt 032 423 30 08.
16 października – Konkurs Pieśni Polskiej w GOK we Msto-
wie
23 października - Konkurs na Prezentację Multimedialną 
w Bibliotece w Kruszynie 
30 października - Konkurs Tańca Epokowego w GOK 
w Kłomnicach
6 listopada - Konkurs Literacki “Tu warto pozostać” w GOK 
w Rędzinach
14 – 15 listopada - Konfrontacje Teatralne w GOK w Myka-
nowie
Organizatorzy: Partnerstwo „Szlak Reszków – Muzyka i Ko-
nie” wspólnie z Gminnymi Ośrodkami Kultury we Mstowie, 
Mykanowie, Kłomnicach i Rędzinach, Regionalnym Ośrod-
kiem Kultury w Częstochowie oraz Biblioteką w Kruszynie.
Koordynator konfrontacji Marta Górawska – instruktor ds. 
muzyki w ROK, tel. 034 324 46 51. 
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