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Władze powiatu częstochowskiego, kierując 
się głównym celem, jakim jest ułatwienie do-
stępu do szkół i miejsc pracy, przygotowywały 
koncepcję publicznego transportu powiato-
wego. Powstające plany było trzeba jednak 
zweryfikować, w związku ze zmieniającą się 
sytuacją spółki PKS Częstochowa oraz pan-
demią koronawirusa, która zmieniła rynek 
transportowy, nie tylko w naszym regionie, 
ale również w całym kraju.
Finalnie powstała koncepcja uruchomienia 
transportu publicznego na pięciu liniach. Na 
organizację tego transportu powiat uzyskał 
dofinansowanie z Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej. Dopłata ustalona jest 
w maksymalnej wysokości 3,00 zł do 1 wo-
zokilometra, uwzględniając wszystkie linie,  
powiat może otrzymać ponad 1,5 mln zł. 

Zarząd powiatu przygotowuje się do rozpi-
sania przetargu, który wyłoni firmę świad-
czącą usługi transportowe. Powiatowe linie 
autobusowe będą kursować pomiędzy  
Częstochową a: 
- Kruszyną (przez Rędziny, Borowno), 
- Kłomnicami (przez Rudniki, Witkowice), 
- Mykanowem (przez Wierzchowisko,  

Lubojenkę), 
- Kamienicą Polską (przez Poczesną),
- Dąbrową Zieloną (przez Małusy, Przyrów).
Obecnie trwają konsultacje z gminami doty-
czące lokalizacji poszczególnych przystanków.
Termin uruchomienia połączeń szacowany 
jest na drugą połowę 2021 r.

W grudniu 2020 r. Rada Powiatu Częstochow-
skiego przyjęła projekt uchwały w sprawie bu-

dżetu. Największą pozycją wśród wydatków 
inwestycyjnych są te dotyczące dróg powiato-
wych. Możemy tutaj zaliczyć, m.in.,
- przebudowę drogi powiatowej (DP) na ciągu 

DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz 
- DW 908. Etap 1 - przebudowa DP 1056S 
w miejscowości Poczesna,

- przebudowę DP nr 1037 S na odcinku Siedlec 
- Srocko, gmina Mstów,

- przebudowę DP nr 1093 S na odc. Piasek - 
Czepurka, gmina Janów,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1092 S na 
odc. Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, 
gmina Koniecpol,

- przebudowę dróg powiatowych: DP 1070 S 
na odc. DK 91 Kłomnice - Zdrowa - Kruszyna; 
DP 1025 S na odc. Kruszyna - Borowno; DP 
1019 S na odc. Borowno- Witkowice,

- budowę chodnika wraz z odwodnieniem 
w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. 
Kusięta (Etap 11), gmina Olsztyn.

Opracowanie dokumentacji technicznej prze-
budowy:
- DP 1023 S w Kamienicy Polskiej ul. Konop-

nickiej na odc. od ul. Topolowej do miejsco-
wości Osiny, gm. Kamienica Polska,

- mostu w ciągu DP 1000 S w miejscowości 
Jamno, gm. Mykanów,

- DP nr 1073 S odc. Antoniów- Czarny las, 
gmina Mykanów.

Powiat Częstochowski od wielu lat odnosi 
sukcesy w konkursach na najlepsze prace 
scaleniowe. Po raz kolejny Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi doceniło najwyższą ja-
kość prac wykonaną przez Częstochowskie 
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Często-
chowie oraz Starostwo Powiatowe w Często-

chowie i za projekt scalenia gruntów - obiekt 
Zawada-Zberezka-Śliwaków, gmina Kłomnice, 
przyznało pierwsze miejsce w XLIV Ogólno-
polskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych. 
W obecnym budżecie nie mogło zabraknąć 
środków na dalsze prace scaleniowe. Pro-
gram scaleniowy jest prowadzony na obiekcie 
Widzów (gm. Kruszyna), a do finału zbliżają 
się prace na obiekcie Lubojna/Lubojenka  
(gm. Mykanów). 

Znaczącymi inwestycjami będzie również 
budowa Stacji Monitoringu Suszy, budowa 
oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Turowie, montaż systemu wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnego w DPS w Blachowni 
oraz budowa zbiornika retencyjnego w My-
kanowie. W ramach programu „Efektywny 
pracownik pomocy społecznej” zostanie 
zakupiony specjalistyczny sprzęt dla DPSów 
poprawiający jakość pracy opiekunów (łóżka 
rehabilitacyjne, podnośniki kąpielowe, wózki 
toaletowo – kąpielowe, balkoniki, urządzenia 
do mycia podłóg). Modernizacji zostanie pod-
dany parter budynku Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. Do realizacji zaplanowano 
– wykonanie instalacji hydrantowej, prze-
budowa wejścia głównego oraz wykonanie 
poczekalni i sali obsługi klientów Starostwa 
z punktami informacyjnymi obsługiwanymi 
przez poszczególne wydziały.

Zapraszam do śledzenia naszych mediów, 
gdzie będziemy prezentowali poszczególne 
etapy naszych inwestycji i postępy prac.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Jaki będzie 
2021 rok? 
Rozpoczynamy nowy – 2021 rok – z nadzieją na powrót 
do normalnego funkcjonowania i realizacji planów, 
które zostały zawieszone w roku ubiegłym. Wierzę, że 
zdobyte doświadczenia ułatwi nam pracę w kolejnych 
latach i przygotuje na niespodziewane wydarzenia.

Z e względu na obecnie panującą sytu-
ację epidemiologiczną po raz pierwszy 
wręczenie nagród i wyróżnień dla te-
gorocznych laureatów Konkursu nie 

odbyło się podczas uroczystej Gali. Upamięt-
nieniem tego wyjątkowego jubileuszowego 
wydarzenia jest przygotowany materiał video 
z wystąpieniami nagrodzonych Laureatów. 
W trosce o wspólne bezpieczeństwo nagrody 
i wyróżnienia będą wręczane podczas indywidu-
alnych spotkań.
- Dziękuje kapitule konkursu za wytypowanie 
Powiatu  Częstochowskiego do statuetki w dzie-
dzinie promocji regionu i działań na rzecz roz-
woju gospodarczego. Jesteśmy zaszczyceni, 
że kapituła i osoby tam pracujące dostrzegły 
wieloletni wysiłek w różnych dziedzinach rze-
czywistości i zaproponowała nas do tego znako-
mitego wyróżnienia. Pragnę dodać, że będziemy 
pracować przez następne lata dla ziemi często-
chowskiej i dla rozwoju regionu częstochow-
skiego – podsumował informację o nagrodzie 
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Wśród nagrodzonych znalazł się również Radny 
Powiatu Częstochowskiego Adam Jaruga, któ-
rego kapituła uhonorowała w kategorii Edukacja 
i Szkolnictwo za opracowanie pamiątkowej Mo-
nografii z okazji 800-lecia Miasta Częstochowy.
- Przyznane nagrody i wyróżnienia są prezentacją 
wybitnych osiągnięć, uznania za wysiłek i zaan-
gażowanie w postęp i innowacyjność. Twórcy 
konkursu 20 lat temu uruchomili znakomita for-
mułę prezentacji potencjału gospodarczego Czę-
stochowy i regionu. Przyznanych w tym czasie 
kilkaset nagród to doskonały wzór na dalsze pro-
mowanie naszych lokalnych przedsiębiorstw, 
szkół, uczelni i instytucji wspierających gospo-
darkę – przypomniał Prezydent Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 
Tadeusz Szymanek.

„Za promocję regionu i podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego” zostały nagrodzone władze 
Powiatu Częstochowskiego w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie  
laureatem konkursu 

Jurajski Produkt Roku

Nagroda dla Marszałka Województwa 
Śląskiego za wspieranie i rozwój przedsię-

biorczości
 ● Pana Jakuba Chełstowskiego

Nagroda za promocję regionu i podejmowanie 
działań na rzecz rozwoju gospodarczego dla:

 ● Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Nagroda w kategorii Edukacja  

i Szkolnictwo dla:
 ● Politechnika Częstochowska

Nagroda za opracowanie pamiątkowej 
Monografii z okazji 800-lecia Miasta Czę-

stochowy dla:
 ● Profesora Adama Jarugi

Nagroda w kategorii Edukacja i Szkol-
nictwo dla:

 ● Zespółu Szkół Plastycznych  
w Częstochowie

Nagroda za realizacje działań na rzecz 
zwalczania epidemii zakażenia COVID 19 

dla:
 ● Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego W Częstochowie Pana 
Zbigniewa Bajkowskiego

Wyróżnienie za realizacje działań na rzecz 
zwalczania epidemii zakażenia COVID 19 dla:

 ● Piotra Krwaczyka – Koordynatora 
punktu pobrań COVID 19

Nagroda za budowę Parku Wodnego przy 
ul. Dekabrystów w Częstochowie dla:
 ● Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Bu-

downictwa Przemysłowego „Przemysłówka” 
S.a.

 ● Kar-Bud Sp. Z O.o. Sp. Komandytowa
 Nagroda za budowę Centrum Usługowo-

-Handlowego przy Al. NMP 49  
w Częstochowie dla:

 ● Kar-Bud Sp. Z O.o. Sp. Komandytowa
Wyróżnienie za szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie żeglarstwa turystycznego dla:

 ● Stowarzyszenia Zefir Z Poraja
Nagroda za podejmowanie działań  
na rzecz opieki i wsparcia dla osób  

potrzebujących dla:
 ● Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej 

Ziemi Częstochowskiej
Nagroda za promocje Miasta i Regionu, 

osiągnięcia sportowe i 100-lecie dzielności 
Klubu dla:

 ● Klub Sportowy Rks Raków 
Nagroda za realizacje szkoleń podnoszą-

cych kwalifikacje zawodowe mieszkańców 
województwa śląskiego dla:
 ● Business Center 1 Sp. Z O.o. 

Nagroda za działania na rzecz rozwoju  
i wsparcia samorządu gospodarczego dla:

 ● Okręgowej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej W Tychach

Dwie Pierwszorzędne nagrody w kategorii 
Najlepsza Firma Rodzinna 2020 dla:

 ● Włodarczyk Motor
 ● Kancelaria księgowo-podatkowa JMT 

Sp. partnerska Stasińska T., Widera M.J.

 PJ

Laureaci XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku

Od lewej: Prezes Zarządu RIPH Andrzej Broniewski, Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Prezydent Rady RIPH Tadeusz 
Szymanek, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Członek Rady RIPH Dawid Świtoń
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Inwestujemy 
w przyszłość

Umowę na projekt “Kształcenie w młodości sukces 
w przyszłości” o wartości blisko pół miliona złotych 
podpisali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela 

i Członek Zarządu Adam Morzyk. 

1 stycznia 2021 r. rozpoczęła się realizacja nowej inicjatywy 
władz powiatu. Aby ograniczyć przedwczesne kończenie nauki 
szkolnej i zapewnić równy dostęp do dobrej jakości edukacji 
w Liceach Ogólnokształcących w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu 
rozpoczną się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych i języków obcych. Dodatkowo sale lekcyjne 
zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Działania ukierun-
kowane na kreatywność i wyrównywanie poziomu nauczania 
obejmą 80 uczniów oraz 7 nauczycieli. 
Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu jest  zapewnienie wyso-
kiej jakości kształcenia w szczególności  w placówkach szkolnych, 
dla których powiat częstochowski jest organem prowadzącym. 
Staramy się wykorzystywać wszelkie możliwości w tym fina-
sowanie zewnętrzne, aby zapewnić właściwe warunki kształ-
cenia. Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
pozwoli nie tylko na stworzenie idealnej przestrzeni do nauki 
w postaci bardzo dobrze doposażonych pracowni  biologicznej, 
chemicznej i geograficznej, ale również umożliwi dostęp do zajęć 
dodatkowych: uzupełniających, ale przede wszystkim  rozwijają-
cych kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne uczennic 
i uczniów niezbędne na rynku pracy. Wśród tych kompetencji 
wymienić należy:  umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności posługiwania się językami obcymi,  kreatywność, 
innowacyjność, przedsiębiorczość i wiele innych. 
- Ufamy, że dzięki realizacji tego projektu nastąpi wzrost jakości 
kształcenia w prowadzonych przez powiat Liceach Ogólnokształ-
cących, uczennice i uczniowie będą mieli idealne warunki do nauki 
oraz rozwoju własnej osoby. Liczymy także, że oferowane wsparcie 
wpłynie na zwiększenie zainteresowania i  wyborem kształcenia się 
w LO w Kamienicy Polskiej lub LO w Koniecpolu przez absolwentów 
szkół podstawowych - komentuje Adam Morzyk.
Projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” będzie 
realizowany od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. 
Wartość projektu: 469 585,00 zł. Oś priorytetowa: XI. Wzmoc-
nienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PJ

Otrzymane wyróżnienie najlepiej dowodzi 
skuteczności działań Powiatu Częstochow-
skiego, które są efektem wysokich kompe-
tencji Pracowników Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. Warto przypomnieć także, że 
w ubiegłorocznej edycji przedmiotowego kon-
kursu Powiat Częstochowski zajął III miejsce. 
Z roku na rok dzięki wytężonej pracy 
na rzecz naszych Mieszkańców 
udaję się jeszcze lepiej realizować 
podjęte zadania.  W warunkach 
polskich wiele gospodarstw użyt-
kuje liczne, rozproszone działki 
rolne. Dla zachowania i wzrostu 
konkurencyjności polskiego sek-
tora rolnego niezbędne są działania 
na rzecz poprawy struktury obsza-
rowej gospodarstw poprzez udzie-
lanie pomocy na scalenia gruntów 
rolnych i leśnych. Scalenie gruntów 
polega na wydzieleniu nowych 
działek ewidencyjnych, o innym 
ukształtowaniu w stosunku do 
pierwotnych, w celu doprowa-
dzenia do zmniejszenia ilości 
małych, rozproszonych działek 
składających się na gospodarstwo, 
oraz do powiększenia ich średniej 
wielkości. W ramach projektu sca-
lenia przeprowadza się również 
prace w zakresie zagospodaro-
wania po scaleniowego terenu, 
które obejmują w szczególności 
stworzenie funkcjonalnej sieci 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz wykonanie 
zadań wpływających na regulację 
stosunków wodnych na obszarze 
objętym scaleniem.
 Prace geodezyjne i związane z tym 
postępowanie administracyjne 
dla obiektu Zawada, Zberezka, 
Śliwaków gmina Kłomnice zo-
stały już zakończone. Decyzją z dnia  
11 grudnia 2019 r. nr GN.042.2.5.2017.JD, 
Starosta Częstochowski zatwierdził projekt 
scalenia gruntów na tym obiekcie i w tym 
samym dniu uczestnicy scalenia na zebraniu 
ogólnym zostali zapoznani z treścią tej decyzji. 
W związku z tym, że od decyzji zatwierdzającej 

projekt scalenia nie wpłynęły odwołania, stała 
się ona ostateczna z dniem 15 stycznia 2020 r. 
Koszt prac scaleniowych obejmujących 
w szczególności opracowanie projektu scalenia 
gruntów przez Częstochowskie Biuro Geodezji 
i Terenów Rolnych, nadzór nad geodezyjnymi 
pracami projektowymi oraz sporządzenie do-
kumentacji niezbędnej do wpisu ostrzeżenia  

o wszczęciu postępowania scaleniowego, 
a następnie do regulacji ksiąg wieczystych po 
zakończonym scaleniu to 4.678.830,94 zł.
Do końca czerwca 2020r. przygotowane 
zostały i złożone w Sądzie Rejonowym  
w Częstochowie dokumenty niezbędne do re-

gulacji działu I ksiąg wieczystych, i w efekcie 
do wykreślenia z działu III ostrzeżenia o to-
czącym się postępowaniu scaleniowym w ob-
rębie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina 
Kłomnice. Do Starostwa Powiatowego nadal 
wpływają zawiadomienia z Sądu informujące 
o wprowadzonych zmianach w księgach wie-

czystych oraz o wykreśleniu ostrze-
żenia  o wszczęciu postępowania 
scaleniowego. Sąd dodatkowo 
z urzędu wpisuje w księgach ostrze-
żenie o niezgodności treści księgi 
z rzeczywistym stanem prawnym 
uznając, że decyzja scaleniowa sta-
nowi nowy tytuł prawny we wła-
sności nieruchomości. Wykreślenie 
tego ostrzeżenia może zostać doko-
nane tylko na wniosek właściciela 
ujawnionego w księdze wieczystej. 
Ze strony internetowej starostwa 
www.czestochowa.powiat.pl można 
pobrać wzór wniosku o wykreślenie 
ww. ostrzeżenia, wzorcowy wniosek 
przekazany został również sołtysom 
wsi objętych scaleniem. (Opłata  
sądowa wynosi 150 zł.)  
Na zlecenie tut. organu  w 2020 r. 
opracowana została uproszczona 
dokumentacja techniczna na 
wykonanie prac melioracyjnych 
w zakresie gruntownej konser-
wacji i renowacji rowów melioracji 
szczegółowej wraz z przebudową 
przepustów za kwotę 42.700,00 zł 
oraz dokumentacja projektowo-
-kosztorysowa przebudowy, wy-
dzielanych w ramach postępowania 
scaleniowego, dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych wraz 
z odwodnieniem oraz przepustów 
za kwotę 99.630,00 zł. 
W 2021 r. zaplanowano do re-
alizacji prace związane z zago-

spodarowaniem poscaleniowym,  
tj. konserwacja rowów melioracyjnych oraz 
przebudowa dróg transportu rolnego wraz 
z nadzorem budowlanym. 
Wywiad z Sołtysem Sołectwa Zawada An-
drzejem Wilkiem na stronie 15. 

MDz

KOLEJNE 9 MLN ZŁOTYCH 
NA SCALENIA

Obiekty scaleniowe Widzów (gm. Kłomnice), Lubojna, 
Lubojenka (gm. Mykanów), Nakło (gm. Lelów) oraz 

Zawada, Zberezka, Śliwaków (gm. Kłomnice) będą miały 
więcej środków na zagospodarowanie poscaleniowe.

W ramach przygotowania i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego wniosków o przyznanie pomocy finansowej na scalanie 
gruntów w ramach PROW 2014-2020, celem realizacji zagospodarowania 
poscaleniowego przyjęta została wartość około 1200 euro na 1 ha scala-
nych gruntów. Posiłkując się kosztorysami, sporządzonymi w ramach opra-
cowania dokumentacji technicznej na wykonanie gruntownej konserwacji 
i renowacji rowów melioracji szczegółowej oraz dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i le-
śnych dla obiektu Zwada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, jak również 
biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników scalenia i konieczność zasto-
sowania parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi wymogami 
w zakresie przebudowy dróg transportu rolnego, w 2020 roku dokonano 
ponownej analizy kosztów prac związanych z zagospodarowaniem posca-
leniowym, określonych w umowach o przyznaniu pomocy finansowej na 
scalanie gruntów dla wszystkich obiektów.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie wykazali się re-
fleksem i skutecznością w działaniu, sporządzając kalkulacje kosztów 
oparte na aktualnych cenach rynkowych, z których wynika, że przyznana 
obecnie pomoc finansowa na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów 
odbiega od aktualnych potrzeb projektów. Starosta Częstochowski zwrócił 
się do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o odpowiednie zwięk-
szenie środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe. Wnioski 
Starosty zostały zaakceptowane, w wyniku czego w dniu 28 stycznia 2021 r. 
podpisano aneksy do umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Sca-
lanie gruntów” realizowane przez Powiat Częstochowski w ramach pod-
działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinanso-
wania dla wszystkich czterech obiektów scaleniowych na prace związane 
z przebudową dróg transportu rolnego wyniesie 9.481.994,00 zł.
- Cieszy nas, że nasza praca przyniesie lepsze efekty – podsumowała Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Małgorzata Kuk.

PJ
MDz

I MIEJSCE DLA POWIATU 
CZĘSTOCHOWSKIEGO

Powiat Częstochowski zdobył pierwsze miejsce w XLIV Ogólnopolskim Konkursie Jakości 
Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 

projekt scalenia gruntów- obiekt Zawada-Zberezka-Śliwaków, gmina Kłomnice. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacje typu: „Scalanie gruntów” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Podczas XXII Sesji Rady Powiatu Czę-
stochowskiego Prezes Ludowego 
Klubu Sportowego Kmicic w Często-
chowie Stanisław Sączek wręczył 
medal „Zasłużony dla LKS Kmicic” 
Staroście Częstochowskiemu Krzysz-
tofowi Smeli.
- Dziękuję, za wyróżnienie od LKS 
Kmicic. Od wielu lat jestem już zwią-
zany z tym klubem. Olimpijczycy, mi-
strzowie Świata, Polski, w tym Klubie 
tacy zawodnicy byli i są i będą ko-
lejni – powiedział starosta.
LKS Kmicic może poszczycić się wie-
loma sukcesami na arenie ogól-
nopolskiej i międzynarodowej. 
Zawodniczkami klubu były olimpijki: 
Ewa Dederko – Olimiapa w Pekinie 
2008 i Maria Cześnik – Olimpiada 
w Londynie – 2012. Obecnie klub 
reprezentują, m.in. Ewa Bugdoł, 
która trzy razy z rzędu znalazła się 
na pierwszym miejscu w Światowym 
Rankingu Kobiet w Triathlonie na 
pełnym dystansie oraz nadzieja pol-
skiego triathlonu – Alicja Ulatowska 
– mistrzyni świata w aquathlonie 
z 2019 r.  PJ

Starosta z medalem 
„Zasłużony dla LKS Kmicic”

Pomagamy Aleksowi Aleks Filipowski ma 2 latka, niestety jest 
ciężko chory, sytuacji nie polepszyła pan-
demia w następstwie, której opóźnił się 
termin operacji w efekcie, czego doszło do 
nadciśnienia płucnego. Aleks jest miesz-
kańcem naszego Powiatu. Dla ratowania 
jego życia konieczne jest przeprowadzenie 
operacji, która możliwa jest tylko w USA, 
a jej koszt to ponad 4 miliony złotych. Czasu 
do zebrania tej kwoty jest niewiele. W ra-
mach zbiórki pieniędzy na leczenie Aleksa 
obok możliwości dokonywania wpłat oraz 
oddawania jednego procenta prowadzone 
są licytacje przekazanych przedmiotów. Sta-
rosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz 
z Wicestarostą Janem Miarzyńskim i Człon-
kiem Zarządu Powiatu Adamem Morzykiem 
przekazali na licytację obraz olejny autorstwa 
Pani Jolanty Madej pn. „Na dnie jurajskiego 
morza” oraz komplet niezwykle ciekawych 
książek. Już wkrótce obraz zostanie umiesz-
czony na stronie i grupie aukcyjnej. Ser-
decznie zachęcamy Państwa do wsparcia 
Aleksa w jego walce o życie. Poniżej znajdą 
Państwo adresy stron oraz profili w mediach 
społecznościowych. 
h t t p s : / / w w w . s i e p o m a g a . p l /
olek-filipowski?fbclid=IwAR03kJrqt-C-
GUXsHByIjN1Ag46ubx4T25gnW-ouOvHB-
JqyNqgw5EJnz6dRM
https://www.facebook.com/groups/olekfili-
powski/
   MDz

Szczepienia ochronne, populary-
zacja zasad higieny osobistej, a także 
rozwój antybiotykoterapii wciąż stanowią 
najważniejsze osiągnięcie medycyny. 
Skuteczność tych działań jest tak wysoka, 
że wybuch pandemii koronawirusa sta-
nowił dla społeczeństwa nowość i za-
skoczenie. A przecież epidemie chorób 
zakaźnych towarzyszą ludzkości od za-
wsze. Odsunięcie widma śmiertelnych 
zaraz jest efektem właśnie szczepień. 
Oczywistą sprawą jest też fakt, że wraz ze 
szczepieniami powstały grupy negujące 
je, które dziś określamy mianem antysz-
czepionkowców. Teorie spiskowe wokół 
stosowanych preparatów ewaluowały 
wraz z rozwojem świadomości społe-
czeństw. I tak w przypadku szczepionki 
przeciwko krowiance wynalezionej przez 
Edwarda Jennera skutkiem ubocznym 
miała być mutacja i upodabnianie się 
do bydła przez ludzi zaszczepionych. 
Brzmi to, jak słaby żart, ale takie teorie 
były głoszone, natomiast dziś już wiemy, 
że ta szczepionka uchroniła wielu ludzi 
przed śmiercią lub trwałym kalectwem. 
Obecnie te teorie wraz z rozwojem cy-
wilizacyjnym unowocześniły się. Teraz 
w preparatach według antyszczepion-
kowców odnaleźć możemy chipy, które 
posłużą nieokreślonej grupie trzymającej 
władze nad światem do kontrolowania 
ludzkości. Twórcy tej teorii zapomnieli, że 
dziś praktycznie już każdy nosi przy sobie 
telefon komórkowy umożliwiający do-
kładną geolokalizację, podsłuch czy inne 
śledzenie posiadacza. Wcale nie potrzeba 
do tego mikriochipu w szczepionce. 
Nie inaczej jest w przypadku nowo po-
wstałej szczepionki chroniącej przed 
objawami COVID-19, której działanie 
udowodniono w badaniach klinicznych. 
Jednakowo w przypadku szczepionki 
Moderna czy Comirnaty. Szczepienia 
przeciwko COVID-19 są bezpłatne i do-
browolne. Szczepienia obejmą najpierw 
osoby najbardziej narażone na zaka-
żenie. Dlaczego warto się zaszczepić prze-
ciwko COVID-19?

SZCZEPIĆ SIĘ 
CZY NIE  SZCZEPIĆ?

BO UCHRONISZ SIEBIE PRZED  
NIEBEZPIECZEŃSTWEM

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – 
sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni 
Cię przed zakażeniem COVID-19. 

BO URATUJESZ KOMUŚ ŻYCIE
 
Szczepiąc się, myślisz również o innych – 
członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych, 
ale także nieznajomych – spotkanych przy-
padkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie 
zwiększy się również ich bezpieczeństwo. 
Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez 
zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń. 

BO MOŻESZ!
 
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, 
bezpłatne i skuteczne. 

BO POMOŻESZ ZWALCZYĆ 
 PANDEMIĘ NA ŚWIECIE

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło 
już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. 
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku 
do kilkunastu osób uchronionych przed 
zarażeniem. Już 50% zaszczepionej popu-
lacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ry-
zyka szerzenia się w niej koronawirusa. 

BO ZYSKASZ SPOKÓJ
 
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, 
wynikający z bezpieczeństwa własnego i naj-
bliższych. 

BO SZCZEPIONKI  
SĄ BEZPIECZNE

 
Szczepionki są badane przez polskie i unijne 
instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest za-
leżne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. 

BO ZOSTANIESZ ZBADANY
 
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany 
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój 
aktualny stan zdrowia.

BO DZIĘKI TOBIE SZYBCIEJ WRÓ-
CIMY DO NORMALNOŚCI!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego 
znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszyst-
kich do normalnego życia.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI 
OZNACZA:

• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyja-

ciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompe-

tencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe 

zatrudnienia,
• swobodny dostęp do 

basenów, siłowni,  
kin i teatrów,

• wakacje bez  
ograniczeń,

• poprawę jakości życia nas 
wszystkich. 

SZCZEPIONKI SĄ 
NAJBARDZIEJ 
SKUTECZNĄ METODĄ  
CHRONIĄCĄ PRZED 
ZARAŻENIEM 
RÓŻNYMI CHOROBAMI

Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej 
zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. 
Decyzja o szczepieniu powinna zo-
stać podjęta przez każdego z nas 
indywidualnie, nikt nie powinien 
czuć się zmuszany, ale warto przy 
analizowaniu tematu oprzeć się 
o fakty i badania naukowe, a nie 
o informacje z Facebooka, zasły-
szane teorie spiskowe czy historie 
o znajomym znajomego, który 
zaszczepił się i zachorował. 
Korzystajmy z wiarygodnych 
źródeł. Oczywiście jak mo-
żemy teraz obserwować, 
wszyscy są znawcami 
medycyny, można po-
wiedzieć, że prawie le-
karzami. Wystrzegajmy 
się obiegowych opinii 
samozwańczych specjali-
stów. Zwróćmy uwagę, że le-
karze szczepią się chętnie i bez oporu i to 
właśnie ich wiedza wraz z doświadczeniem 
powinna stanowić dla nas punkt odniesienia 
do tematu szczepień. Niedawno zaszczepił się 
również Przewodniczący Rady Powiatu Często-
chowskiego Andrzej Kubat, który jest lekarzem 
i znajduje się w grupie 0.   

MDz

Przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego 

Andrzej Kubat

https://www.siepomaga.pl/olek-filipowski?fbclid=IwAR03kJrqt-CGUXsHByIjN1Ag46ubx4T25gnW-ouOvHBJqyNqgw5EJnz6dRM
https://www.siepomaga.pl/olek-filipowski?fbclid=IwAR03kJrqt-CGUXsHByIjN1Ag46ubx4T25gnW-ouOvHBJqyNqgw5EJnz6dRM
https://www.siepomaga.pl/olek-filipowski?fbclid=IwAR03kJrqt-CGUXsHByIjN1Ag46ubx4T25gnW-ouOvHBJqyNqgw5EJnz6dRM
https://www.siepomaga.pl/olek-filipowski?fbclid=IwAR03kJrqt-CGUXsHByIjN1Ag46ubx4T25gnW-ouOvHBJqyNqgw5EJnz6dRM
https://www.facebook.com/groups/olekfilipowski/
https://www.facebook.com/groups/olekfilipowski/
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Od ponad roku cały świat walczy z epi-
demią koronawirusa. Epidemią, która za-
skoczyła wszystkich od naukowców, lekarzy, 
polityków po zwykłych ludzi. Miliony miesz-
kańców naszej pięknej planety zachorowały. 
Codziennie zwiększa się liczba ofiar tego 
strasznego wirusa. Patrzymy na to wszystko 
ze strachem, ale i wielkim zdziwieniem. Niby 
mamy XXI wiek, ogromny postęp naukowy 
i technologiczny, a tu nagle pojawia się za-
raza jak w czasach średniowiecza i jesteśmy 
wobec niej bezsilni. Naukowcy i lekarze 
pracują nad lekami i szczepionkami. Jak 
widzimy z różnym efektem. Niby mamy już 
szczepionki, ale nie bardzo jeszcze wiemy, 
jaka jest ich skuteczność. Czy nowe mu-
tacje COVID-19 będą się rozprzestrzeniać 
i będą odporne na szczepionki, czy może 
szczepienia pomogą i z czasem wrócimy 
do względnej normalnośći. Każdego dnia 
widzimy, jak bardzo zmieniła się nasza co-
dzienność. Wprowadzono obostrzenia i re-
strykcje, które bardzo utrudniły nam życie. 
Zamknięte są restauracje, hotele, kina, te-
atry, sklepy i urzędy. Nie wszyscy potrafią 
i mogą to zaakceptować. Przedsiębiorcy 
boją się o swoje biznesy, bo przecież każ-
dego dnia tracą swoje dochody. Niestety 
coś za coś. Koronawirus poprzestawiał 
nasze poukładane życie bardzo drastycznie 
Nakazano nam nosić maseczki, dezynfe-
kować ręce, dbać o higienę bardziej niż 
zwykle. Całkiem spora grupa ludzi twierdzi 
jednak, że poprzez te wszystkie ograniczenia 
i obostrzenia ogranicza się ich wolność oso-
bistą. Jeszcze inni negują sam fakt epidemii, 
twierdząc, że to wymysł rządów, a wręcz 
ogólnoświatowy spisek, by zatrzymać ludzi 
w domach i uzyskać nad nimi kontrole. Po-
wstały przeróżne teorie spiskowe, których 
nie będę tutaj przytaczać. Dla mnie fakt 
jest jeden. Epidemia koronawirusa jest 
i każdego dnia nasze zdrowie i życie jest 
zagrożone. To zagrożenie bardzo często 
zwiększamy sami. Świadomie i nieświa-
domie narażamy siebie i innych na straszną 
chorobę, jaką jest COVID-19. W jaki sposób? 
Bardzo proszę spojrzeć na nasze ulice, 
sklepy, instytucje. Część z nas posłusznie 
zakłada maseczki, niektórzy nawet jednora-
zowe rękawiczki (warto to robić szczególnie 
w trakcie zakupów, np. nakładając owoce 
do koszyka w supermarketach). Wiele osób 
bez problemu dezynfekuje ręce, wchodząc 
do sklepu czy urzędu, nie mówiąc o tym, że 
koniecznie trzeba robić to po powrocie do 
domu. Inni jednak uznają to za rzecz zbędną! 
Podobnie jest z zachowaniem dystansu… 
Tak, noszenie maseczki nie jest przyjemne. 
Ciężko się oddycha, a „okularnikom” parują 
szkiełka, ozdrowieńcy trudno oddychają… 
mówię to z autopsji jako ozdrowieniec – 
noszenie maseczki po przechorowaniu jest 

dużym wyczynem! Ja się już nie zarażę (przy-
najmniej przez pewien czas), ale nadal mogę 
wirusa przenosić. DBAJMY O SIEBIE NA-
WZAJEM!!! Pamiętajmy, że nosząc maseczkę, 
myjąc ręce, zachowując dystans, chronimy 
nie tylko siebie i swoich bliskich, ale także 
innych ludzi. Bądźmy bardziej empatyczni. 
I tutaj mój apel do nas wszystkich- pracow-
ników starostwa, podległych jednostek, 
mieszkańców powiatu częstochowskiego 
– troszczmy się o siebie i o innych, dbajmy 
o siebie nawzajem w tych ciężkich czasach. 
Jako zastępca naczelnika wydziału Edu-
kacji, Zrowia, Kultury, Sportu i Promocji 
powiatu, ale też jako ozdrowieniec, jako 
mama szkolnych dzieciaków SZCZEGÓLNIE 
zachęcam Państwa do ruchu, do aktyw-
ności fizycznej, do choćby zwyczajnego 
codziennego spaceru. Jesteśmy tymi szczę-
ściarzami mieszkającymi prawie w 100% 
we własnych gospodarstwach domowych, 
że mamy możliwość codziennego kontaktu 
z naturą. Zachęcajmy nasze dzieci szcze-
gólnie, teraz kiedy za oknem tak piękna 
zimowa aura do kontaktu – bezpiecznego 
kontaktu – ze świeżym powietrzem!!! 
Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim 
działaczom sportowym, trenerom, nauczy-
cielom wychowania fizycznego, osobom dla 
których SPORT jest bardzo bliski, że w tym 
trudnym czasie robią wszystko by jak najbar-
dziej w miarę możliwości stwarzać warunki 
dzieciom i młodzieży do uprawiania różnych 
dyscyplin i odbywania treningów. Jesteście 
wielcy! Dzięki za Wasze wielkie serca! Nie 
narzekajmy. Nośmy maseczki, zachowujmy 
dystans, dezynfekujmy ręce, a restrykcje 
i obostrzenia przyjmujmy ze zrozumieniem. 
To nie są żarty. Covid-19 to bardzo ciężka 
choroba. Zróbmy wszystko, by jak najszyb-
ciej wrócić do normalności. Apeluję do 
wszystkich bez względu na wiek, wyjdźmy  
z domu, oczywiście w sposób zgodny  
z obecnymi obostrzeniami sanitarnymi. Pa-
miętajmy, sport i ruch to także nasza odpor-
ność, nasze zdrowie.

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu Częstochowskiego

Prace indywidualne:
I GRUPA WIEKOWA – 
PRZEDSZKOLA i KL.”0”:

 ●I Nagroda – Ignacy Krawczyk  
– Szkoła Podstawowa w Nieradzie
 ●II Nagroda – Natalia Waliszko  
– Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku
 ●III Nagroda – Natan Kisiel  
– Przedszkole we Wrzosowej
 ●Wyróżnienie – Maja Kocik  
– Publiczne Przedszkole w Konopiskach
 ●Wyróżnienie – Filip Gała  
– Publiczne Przedszkole w Żarkach

II GRUPA WIEKOWA – KL.I –III:
 ●I nagroda – Alicja Ciekot  
– Szkoła Podstawowa w Konopiskach
 ●I nagroda – Oliwier Kwaśniewski  
– Szkoła Podstawowa w Łaźcu
 ●I nagroda – Nina Matyja  
– Szkoła Podstawowa w Poraju
 ●I nagroda – Dominika Parkitna  
– Szkoła Podstawowa w Żarkach-Letnisku
 ●II nagroda – Wiktoria Biegus  
– Szkoła Podstawowa w Rudnikach
 ●II nagroda – Piotr Kijas  
– Szkoła Podstawowa w Konopiskach
 ●II nagroda – Anna Paleczna  
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
 ●III nagroda – Dominik Pyrkosz – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
 ●III nagroda – Nina Sygut  
– Szkoła Podstawowa w Poraju
 ●Wyróżnienie – Milena Dudin  
– Szkoła Podstawowa w Żarkach-Letnisku
 ●Wyróżnienie – Wojciech Bazan – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach

III GRUPA WIEKOWA – KL.IV – VI:
 ●I nagroda – Nina Solik  
– Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie
 ●II nagroda – Kalina Kisiel  
– Szkoła Podstawowa we Wrzosowej
 ●III nagroda – Rozalia Brodzińska – Szkoła 
Podstawowa nr 21 w Częstochowie

IV GRUPA WIEKOWA – KL. VII – VIII:
 ●I nagroda – Maja Czarnuch – Szkoła Podsta-
wowa nr 21 w Częstochowie
 ●I nagroda – Aleksandra Selwet – Szkoła 
Podstawowa w Żarkach Letnisku
 ●I nagroda – Maciej Selwet – Szkoła Podsta-
wowa w Żarkach Letnisku
 ●II nagroda – Julia Binek – Szkoła Podsta-
wowa nr 52w Częstochowie
 ●III nagroda – Konrad Pacierpnik -Szkoła 
Podstawowa nr 21 w Częstochowie
 ●III nagroda – Marlena Bartmanowicz – Dom 
dla Dzieci „Sosenka” w Blachowni
 ●III nagroda – Alex Sadowski – Szkoła Podsta-
wowa nr 21 w Częstochowie
 ●Wyróżnienie – Aleksandra Dłubała – Szkoła 
Podstawowa w Pankach
 ●Wyróżnienie – Maria Pielka – Szkoła Podsta-
wowa w Nieradzie

V GRUPA WIEKOWA – 
MŁODZIEŻ i DOROŚLI:

 ●Nagroda – Jolanta Stefańska  
– Rodzinny Dom Dziecka w Częstochowie

Prace zbiorowe:
I GRUPA WIEKOWA – 
PRZEDSZKOLA i KL. 0:

 ●I nagroda – Grupa dzieci 3-4-letnich – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach
 ●I nagroda – Grupa dzieci 4-5-latnich „Jeżyki” 
– Publiczne Przedszkole w Konopiskach
 ●II nagroda – Grupa przedszkolna  
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach
 ●III nagroda – Grupa dzieci 3-latnich „Żabki”  
– Publiczne Przedszkole w Konopiskach
 ●III nagroda – Zuzanna Czerwik i Milena 
Czerwik – SPP „Leśne Skrzaty” w Poraju

II GRUPA WIEKOWA – KL.I –III:
W tej grupie wiekowej nie było żadnej pracy.

Poznaliśmy najpiękniejsze  Anioły

Krótka rzecz 
o codzienności…

W  Kościele Parafialnym 
w Konopiskach odbył się finał 

XIX Międzypowiatowego 
Konkursu Plastycznego 

„Anioł” organizowanego przez 
Gminne Centrum Kultury 

i Rekreacji w Konopiskach. 

Powiat Częstochowski od lat wspiera 
inicjatywy skierowane do dzieci i mło-
dzieży. To bardzo ważne, aby wspo-
magać rozwój naszych najmłodszych. 
Tworzenie warunków do realizowania 
pasji i umożliwienie podzielenia się 
efektami własnej pracy na szerszym 
forum jest istotnym czynnikiem mo-
bilizującym do samodoskonalenia 
się i osiągania wyznaczonych celów. 
Złożoność procesu wychowawczego 
wymaga wieloaspektowości działań 
między innymi właśnie takich kon-
kursów, które przede wszystkim to 
dobra zabawa i wspólna radość. Gratu-
lacje oraz podziękowania uczestnikom 
złożył Wicestarosta Częstochowski Jan 
Miarzyński wraz z Zastępcą Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Często-
chowskiego. Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom, a także dziękujemy orga-
nizatorom.

MDz
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Rok 2020 z perspektywy 
wydziału Geodezji i Kartografii

To był bardzo trudny rok, 
pełen niepewności, napięcia, 
problemów, ale i sukcesów.

Pierwsze zamknięcie administracji pod ko-
niec I kwartału spowodowało częściowy 
paraliż wydziału. Masowe nieobecności 
w pracy (głównie spowodowane opieką 
nad dziećmi) wydłużyły obsługę geodetów, 
a narzucone obostrzeniami sanitarnymi 
ograniczenie obsługi bezpośredniej miesz-
kańców radykalnie wydłużyło załatwianie 
wniosków przez nich składanych. Zo-
stały zawieszone narady koordynacyjne, 
a w konsekwencji zamknięcia archiwum 
geodeci zostali częściowo odcięci od mate-
riałów zasobu. Na szczęście, w tym okresie, 
ilość wniosków składanych przez miesz-
kańców również znacząco spadła, co dało 
nam czas na przegrupowanie szeregów 
i wdrożenie nowych procedur. Olbrzymim 
problemem stała się obsługa geodetów, 
którzy zamknięci w domach przystąpili do 
porządków w szafach i zasypali nas swoimi 
opracowaniami. Umożliwienie pracow-
nikom pracy z domu pozwoliło im na jedno-
czesną opiekę nad dziećmi i wykonywanie 
swoich obowiązków. Obsługa geodetów 
została częściowo udrożniona, problemem 
pozostał jednak dostęp do archiwum dla 
około 30% zgłoszeń (pozostałe były w ca-
łości obsługiwane za pomocą geoportalu).
Pandemia miała również „dobre” strony. 
Przyspieszyła informatyzację narad koor-
dynacyjnych i spowodowała bardzo szybkie 
przejście projektantów/inwestorów z do-
kumentacji analogowej na cyfrową. Już  
27 kwietnia przeprowadziliśmy pierwszą, 
testową naradę koordynacyjną w całości 
przez internet. Na następnej naradzie, w po-
łowie maja, uzgodniliśmy już 54 projekty  
(52 złożone w postaci elektronicznej). Wdro-
żone rozwiązanie pozwala na uzgodnienie 
projektowanych przebiegów uzbrojenia 
podziemnego bez jakiegokolwiek kontaktu 
fizycznego pomiędzy wnioskodawcą, bran-
żystami i nami. Cały proces odbywa się za 
pośrednictwem geoportalu  (łącznie z płat-
nościami). W chwili uruchomienia systemu 
byliśmy jednym z niewielu powiatów w kraju 
dysponującym tak kompleksowym rozwią-
zaniem, zresztą do dnia dzisiejszego jest to 
bardzo rzadkie rozwiązanie.
Kolejnym milowym krokiem była zmiana 
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
która nastąpiła 31 lipca. Umożliwiła ona 
udostępnianie geodetom, do zgłoszeń prac 
geodezyjnych, materiałów zasobu z archi-
walnych operatów (cyfryzowane one były 
od kilkunastu lat). W skutek szybkiej mo-
dernizacji oprogramowania i geoportalu 
(brawa dla firmy Geobid) zator na obsłudze 
zgłoszeń prac geodezyjnych w ciągu nie-
spełna dwóch miesięcy odszedł w niepa-

mięć. Od tego momentu praktycznie 100% 
zgłoszeń prac geodezyjnych obsługiwanych 
jest 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu po-
przez automaty, które „przyjmują” wnioski, 
naliczają opłaty, księgują je i udostępniają 
materiały. Cały proces od rozpoczęcia do 
zakończenia trwa kilkanaście minut.
Pamiętamy także o mieszkańcach spora-
dycznie korzystających z naszych usług, 
którzy niekoniecznie czują się pewnie 
w świecie nowych technologii. Z uwagi na 
ograniczenia w obsłudze bezpośredniej do 
ich dyspozycji oddana została skrzynia na 
dokumenty, zlokalizowana przy głównym 
wejściu do budynku od ulicy Sobieskiego. 
Nasi pracownicy udzielają informacji tele-
fonicznie, możliwy jest także kontakt za po-
mocą poczty tradycyjnej. 
Mamy świadomość, że warunki wykre-
owane przez reżim sanitarny, w szczegól-
ności w przypadku osób indywidualnych 
niemogących skorzystać z możliwości ofe-
rowanych w ramach geoportalu powiato-
wego, wydłużyły oczekiwanie względem 

okresu przed pandemią. Obecna sytu-
acja jest bezprecedensowa, dlatego na 
bieżąco wprowadzamy nowe rozwią-
zania usprawniające załatwianie spraw 
w sposób tradycyjny, z przestrzeganiem 
nałożonych obostrzeń sanitarnych. 
Przypominam, że istniejący od wielu lat 
„sklepik” pozwala zakupić mapy do celów 
opiniodawczych w kilka minut, bez wy-

chodzenia z domu, ale pomimo swojej 
prostoty wielu wnioskodawców nadal 
wybiera bardziej klasyczną formę. Rozu-
miemy to, ale zachęcamy do wypróbo-
wania tego rozwiązania.
Prowadzony przez nas i ciągle rozwijany 
geoportal powiatowy, pomógł nam sto-
sunkowo bezboleśnie dostosować się do 
trudnej sytuacji spowodowanej pandemią 
i ograniczeniami. Świadczone w nim za-
awansowane e-usługi, (podgląd i sprzedaż 
map do celów opiniodawczych, komplek-
sowa obsługa geodetów, projektantów, 
przedstawicieli branż, rzeczoznawców ma-
jątkowych i innych urzędów) pozwoliły na 
zachowanie ciągłości obsługi pomimo czę-
ściowego „zamknięcia drzwi”. Wszystkie 
te usługi realizowane są automatycznie 
umożliwiając złożenie wniosku na wstępnie 
przygotowanych, spersonalizowanych for-
mularzach, natychmiastową płatność za za-
mówione materiały (PayU, PayBayNet, BLIK, 
karta kredytowa), odbiór materiałów, doku-
mentów obliczenia opłaty i licencji w postaci 

elektronicznej. Złożenie wniosku, płatność 
i odbiór elektronicznych materiałów od-
bywa się 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. O popularności świadczy fakt, 
że średnio dziennie loguje się w geoportalu 
85 osób, a liczba osób niezalogowanych 
przekracza 300. Geodeci w 2020 r. pobrali 
ponad 300 tyś. dokumentów i wygenero-
wali prawie 10 tyś. map numerycznych do 

Podsumowanie roku  2020
 
Rok 2020 był trudnym rokiem zarówno dla 
pracowników jak i dla klientów Wydziału 
Administracji Architektoniczno – Budow-
lanej Starostwa Powiatowego w Często-
chowie.

Pracownicy zobligowani zostali do  prze-
organizowania  wypracowanych przez lata 
procedur i znalezienia sposobu na moż-
liwie sprawne i skuteczne działania w ob-
liczu panującej epidemii oraz rozpatrzenia 
ogromnej ilości napływających wniosków, 
która w ubiegłym roku była rekordowa od 
początku istnienia Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie.

Klienci, przyzwyczajeni do kontaktu osobi-
stego z urzędnikami, zarówno przed, jak i na 
każdym etapie postępowania, byli zmuszeni 
do poszukania skutecznego sposobu zała-
twiania spraw drogą pocztową, bez wizyty 
w urzędzie lub kontaktując się telefonicznie 
poprzez umówienie się w danej sprawie na 
konkretny dzień i godzinę, aby mogli być 
obsłużeni możliwie szybko, bez zbędnej 
straty czasu, w jak najbardziej bezpiecznych 
warunkach.

Po wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu 
się oraz zawieszeniu terminów załatwiania 
spraw administracyjnych spodziewano się 
spadku ilości napływających wniosków 
i wyhamowania procesu inwestycyjnego. 
Efekt był zupełnie odwrotny od zakłada-
nego, a ilość napływających wniosków 
o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń 
budowy i robót budowlanych, pomimo 
chwilowo całkowitego, a później już czę-
ściowego zamknięcia urzędu dla klientów, 
była ogromna.

Obowiązujące w 2020 roku przepisy nie 
przewidywały, aby sprawy w Wydziale Ad-
ministracji Architektoniczno - Budowlanej 
mogły być załatwiane w jakikolwiek inny 
sposób niż w formie papierowej. Niestety 
do końca roku 2020 nie było możliwości 
prowadzenia postępowań na podstawie 
dokumentów przesłanych drogą elektro-
niczną. Wszystkie wnioski wraz z załącz-
nikami w postaci papierowej wymagały 
oryginalnego podpisu wnioskodawcy, a co 
za tym idzie złożenia ich oryginałów drogą 
pocztową, bądź osobiście w skrzynce po-
dawczej lub w uzasadnionych przypadkach 
w Kancelarii Ogólnej Starostwa.

Od dnia 28 sierpnia 2020 roku uruchomiono 
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie 
punkt obsługi interesanta Wydziału Admi-
nistracji Architektoniczno - Budowlanej, co 
znacznie usprawniło pracę wydziału i stwo-
rzyło osobom nas odwiedzającym warunki 
do spokojnego i bezpiecznego kontaktu 
z urzędnikami.

Po wielu miesiącach mniej lub bardziej 
udanych prób usprawnienia kontaktów 
klientów z urzędnikami udało nam się 
wspólnie wypracować dość dobrze funkcjo-
nujący sposób naszych wzajemnych relacji. 
Postępowania są prowadzone sprawnie, 
a ich zakończenie odbywa się w ustawowym 
terminie. Wizyty interesantów zostały ogra-
niczone do niezbędnego minimum, co nie 
wpływa negatywnie na jakość obsługi i czas 
oczekiwania na zakończenie postępowań.  
Szacuje się, iż przed wybuchem epidemii 
Wydział Administracji Architektoniczno 
– Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie odwiedzało średnio około 
150 osób dziennie. Liczba osób obsługiwa-
nych bezpośrednio w okresie od czerwca 
do października 2020 roku przez Wydział 
wahała się w granicach między 50-80 osób 
dziennie. Od  października Wydział obsłu-
guje bezpośrednio około 50 umówionych 
osób dziennie.

W Wydziale Administracji Architektoniczno 
– Budowlanej w 2020 roku rozpatrzono 
2564 wnioski w sprawach dotyczących 
pozwoleń na budowę, zmianę sposobu 
użytkowania obiektów budowlanych, prze-
niesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 
na nowego inwestora, 160 wniosków 
w sprawach rozbiórek obiektów budowla-
nych, przyjęto 1154 zgłoszenia budowy lub 
robót budowlanych niewymagających po-
zwolenia na budowę, wpłynęło 6 wniosków 
z tzw.  specustawy drogowej, wydano 2524 
decyzje o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę 
oraz decyzje zmieniające pozwolenia na 
budowę/rozbiórkę, o blisko 400 więcej niż 
w roku ubiegłym i o około 1000 więcej niż 
w latach 2012-2018.

Naczelnik Wydziału Administracji Architek-
toniczno-Budowlanej

Anna Widerska-Kowalczyk

Z PRACY WYDZIAŁÓW  
STAROSTWA POWIATOWEGO  

W CZĘSTOCHOWIE
Szanowni Mieszkańcy, w kolejnych numerach Wieści, 

oddajemy głos Naczelnikom poszczególnych wydziałów, 
którzy podsumują rok 2020 ze swojej perspektywy.

 Jako pierwsze – Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział
Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Zapraszamy do lektury!

2019 2020 zmiana

Zgłoszenia prac geodezyjnych 4886 5066 + 4 %

Przyjęte opracowania geodezyjne 4220 4979 + 18 %

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu 6135 5823 - 5 %

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków 18042 17350 - 4 %

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów 10908 11108 + 2 %

Uzgodnione projekty 602 658 + 9 %

swoich opracowań. Dodatkowo prawie 2 
tyś. map do celów opiniodawczych zostało 
udostępnionych przez geoportal w pełni au-
tomatycznie. Mapy te może uzyskać każdy, 
wystarczy założyć konto przez internet, nie 
potrzeba posiadać podpisu elektronicznego 
ani profilu zaufanego.
Pomimo pandemii i pozornego zamknięcia 
urzędów wykonaliśmy w ubiegłym roku 
więcej pracy niż w roku ubiegłym.
Podsumowując 2020 r., był bardzo trudny, 
ale nie można uznać go za stracony. W wielu 
aspektach naszej pracy dokonaliśmy zna-
czącego postępu, sporo jeszcze przed nami. 
Praca zdalna, która jeszcze rok temu w urzę-
dach nawet nie była brana pod uwagę, 
stała się codziennością i koniecznością dla 
wielu pracowników. Okazało się, że bardzo 
wiele czynności, szczególnie w tak zinfor-
matyzowanym wydziale, może być w ten 
sposób wykonywana bez uszczerbku dla 
jakości i ilości wykonywanej pracy. Nowa 
rzeczywistość wymaga jednak bardzo wiele 
zaangażowania od całego wydziału i na-
kładów na dalszą informatyzację. Niestety 
wzrosły również zagrożenia związane z cy-
berprzestępczością. Obecnie wszystkie za-
dania wydział realizuje płynnie i terminowo 
(pracujemy nad skróceniem terminów 
realizacji wniosków na  wyrysy). Ponadto 
ograniczenie obsługi bezpośredniej bardzo 
wyraźnie zmniejszyło ilość wizyt geodetów 
i projektantów, a w efekcie spowodowało 
lepsze wykorzystanie czasu przez pra-
cowników. Znowelizowane w końcówce 
ub. r. rozporządzenie w sprawie „stan-
dardów wykonywania pomiarów geode-
zyjnych” spowodowało zmiany w sposobie 
przekazywania operatów geodezyjnych 
z analogowej na cyfrową (do końca roku do-
puszczalna jest jeszcze postać analogowa). 
W bieżącym roku planowana jest dalsza wy-
miana kluczowych rozporządzeń do Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego, co spo-
woduje dalszą konieczność modernizacji 
oprogramowania i wprowadzenie zmian 
w organizacji wydziału.
Kończąc przypomnę najważniejsze dane 
kontaktowe do Wydziału Geodezji i Kar-
tografii Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie:

Sekretariat: (34) 32-29-171
Sprzedaż map do celów opiniodawczych: 
(34) 32-29-106, 797-483-915
Ewidencja gruntów i budynków:  
(34) 32-29-187
Wyrysy: 797-483-930
Wypisy: 508-857-354
Oddział Zamiejscowy w Koniecpolu: 
(34) 35-51-467
E-mail: 
geodezja@czestochowa.powiat.pl
Geoportal powiatowy: 
czestochowa.geoportal2.pl

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
Rafał Makowiejczuk

Wydział Administracji  
Architektoniczno – Budowlanej

http://czestochowa.geoportal2.pl
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Wieści z gmin

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska 27 stycznia przekazała przedstawi-
cielom każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Blachownia komplet 
dwóch gier edukacyjnych „Piramida Zdrowia”.
Gry są wsparciem realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zadania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, 
które polega na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących edu-
kacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży.

Grupa Kolędnicza „Herody” z Sygontki to 
laureaci pierwszego miejsca XXIV Juraj-
skiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który 
24 stycznia 2021 r. odbył się w Niegowie. 
Prezentowane przedstawienia oceniało Jury 
w składzie: Małgorzata Majer – dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, 
Małgorzata Kłych – etnograf, folklorysta, Elż-
bieta Miszczyńska– etnograf 

Jury przyznało 
następujące nagrody:

 ● I miejsce i nominacja udziału w Karnawale 
Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej  – „He-
rody” z Sygontki;

 ● Wyróżnienie – „Cyganki” z Niegowy;
 ● Wyróżnienie – Grupa „Malowanie okien” 
z Niegowy.

Przegląd miał charakter konkursu skierowa-
nego do autentycznych i rekonstruowanych 
grup kolędniczych z terenu Jury. Celem prze-
glądu jest ukazywanie, propagowanie i utrwa-
lanie różnorodności obrzędów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia i karnawałem, 
ale także integracja międzypokoleniowa i prze-
kazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie.  
Imprezę zorganizował Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niegowie 
i Gminą Niegowa. 

Dzięki środkom finansowym z Miasta i Gminy Koniecpol oraz 
Funduszowi Sprawiedliwości zakupiony został nowy wóz bojowy 
marki Volvo. Samochód trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Koniecpolu, gdzie zastąpi wyeksploatowany już sprzęt 
i wpłynie w znaczący sposób na podniesienie gotowości bojowej 
lokalnych Strażaków, co w oczywisty sposób przełoży się na po-
ziom bezpieczeństwa mieszkańców terenów objętych działaniem 
wskazanej jednostki OSP. W uroczystościach poświęcenia i prze-
kazania pojazdu obok przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy 
Koniecpol i parlamentarzystów udział wziął także Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela, który prywatnie jest pasjonatem pożar-
nictwa, strażakiem ochotnikiem, pełni społecznie funkcję Prezesa 
Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Częstochowie oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Śląskiego. Starosta Smela na ręce Prezesa OSP 
Stary Koniecpol przekazał praktyczny upominek, który z pewno-
ścią znajdzie zastosowanie w strażnicy. 

Autorem książki jest 
Józef Kawecki pa-
sjonat, społecznik, 
propagator historii 
i tradycji. 
Autor koncentrował 
się na wnikliwym 
badaniu i opisaniu 
dziejów miejsco-
wości na tle historii 
gminy Janów, po-
wiatu częstochow-
skiego, ale i całej 
Polski. Ramy chronologiczne publikacji prac wyznaczają lata 
1220 i 2020, czyli od pierwszej wzmianki po czasy współczesne.  
Znajdziemy odniesienia do najważniejszych wydarzeń dla 
narodu i ich element spójny z dziejami Żurawia i okolicy, 
w tym gminy Janów, Mstów, Olsztyn i Przyrów.
W wydawnictwie znajdziemy treści typowe dla publikacji 
historycznych tj.: położenie geograficzne, przynależność ad-
ministracyjna, migracja ludności, ale także wątki dotyczące: 
posesji i rodzin, kółek rolniczych i różańcowych, folwarku, 
leśniczówki i gajówki, a nawet sklepów i akuszerek. Są także 
fotografie, mapy i dokumenty.
Historia wsi Żuraw została napisana w darze Mieszkańcom 
Żurawia z okazji 800-lecia miejscowości. Publikację wydał 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z budżetu Sa-
morządu Województwa Śląskiego i Gminy Janów.

Zespół Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji pracuje nad poprawą ja-
kości realizacji zajęć kulturalnych w sali lustrzanej Gminnej Hali Sportowej 
w Konopiskach. Wkrótce zaprezentowana zostanie jeszcze bogatsza niż do-
tychczas oferta zajęć dodatkowych. Trwające prace modernizacyjne w Sali 
lustrzanej ukierunkowane są na poprawę akustyki pomieszczenia oraz pod-
niesienie komfortu uczestników zajęć.  

Wójt Gminy Lelów prowadzi nabór 
uczestników do utworzonej Samo-
rządowej Placówki  „Senior+” w Dro-
chlinie, która mieści się w  Drochlinie 
pod numerem 73A.
Uczestnikami zajęć w Dziennym 
Domu „Senior +” mogą być osoby: 
- nieaktywne zawodowo, 
- w wieku 60+, 
- będący mieszkańcami Gminy Lelów, 
- samodzielne. 
Uczestnicy zajęć będą mogli korzy-
stać z wszechstronnego wsparcia 
w zakresie usług świadczonych przez 
Dzienny Dom „Senior+”: 
- socjalnych, w tym gorący posiłek, 
- edukacyjnych, 
- kulturalno-oświatowych, 
- aktywności ruchowej i kinezyterapii, 
- sportowo-rekreacyjnych, 
- aktywizujących społecznie, 
- terapii zajęciowej.

Placówka będzie funkcjonować w dni 
powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 – 16:00. Korzystanie 
z usług Dziennego Domu „Senior +” 
będzie częściowo odpłatne. Wysokość 
opłaty ustalona zostanie na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej 
o skierowaniu na pobyt do Dziennego 
Domu „Senior +” w Drochlinie. Decyzja 
będzie wydana na podstawie wywiadu 
środowiskowego przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lelowie.

Osoby zainteresowane uczestnic-
twem w zajęciach realizowanych  

w Dziennym Domu „Senior +”  
w Drochlinie zapraszamy  

do kontaktu:
tel. 34 355-00-14, 506357219 
e-mail: seniorplus@lelow.pl

Gmina Blachownia prowadzi nabór 
wniosków o wymianę źródła ogrze-
wania. Nabór będzie trwał do końca 
września 2021. Regulamin udzie-
lania dofinansowania oraz szcze-
góły znajdą Państwo na stronie 
internetowej Gminy Blachownia  

www.blachownia.pl

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach 
informuje swoich pasażerów, że od 26 stycznia 
przywrócona została obsługa podróżnych 
na przystanku Częstochowa-Piłsudskiego. 
W związku z tym okresowa obsługa pasażerów 
na ulicy ogrodowej zostaje zakończona. Go-
dziny odjazdów z przywróconego przystanku 
pozostają bez zmian, a autobusy GZK Rędziny 
odjeżdżać będą z II peronu.
Wszystkim pasażerom korzystającym z no-
wego centrum przesiadkowego oraz au-
tobusów GZK Rędziny życzymy samych 
bezpiecznych i udanych podróży.

Blachownia Rędziny

„Historia wsi
Żuraw”

Nabór do Placówki 
„Senior+” w Drochlinie

HERODY 2021Blachownia

Konopiska

Nowy samochód bojowy 
w OSP Stary Koniecpol

http://www.blachownia.pl


14  Częstochowskie Wieści Powiatowe   Nr 118 luty 2021 Nr 118 luty 2021 Częstochowskie Wieści Powiatowe  15

Zaskoczenie  koronawirusem  po-
ciągnęło za sobą szereg negatyw-
nych zdarzeń i  zjawisk, które 
w  mniejszym lub większym stop-
niu dotknęły nas wszystkich. O wi-
rusie, walce z nim i kryzysie będą-
cym jego następstwem napisano 
już bardzo wiele. Negację maseczek 
wyparła negacja szczepionek, po-
wstały nowe teorie spiskowe. W ca-
łym natłoku tych złych wydarzeń 
i  emocji warto zwrócić uwagę, że 
czerń obrazu 2020 roku pozwoliła 
wyostrzyć kontrast pozytywnych 
przykładów. 

Rzeczą naturalną i obserwowaną na prze-
strzeni wieków jest fakt, że kryzysowe sy-
tuacje pozwalają na dostrzeżenie spraw 
często niedostrzegalnych w monotonii nie-
zachwianego spokoju. I jeśli, ktoś zapyta, 
co było pozytywnego w 2020 roku, to od-
powiedź znajdzie się natychmiastowo. Po 
raz kolejny potwierdziła się wielokrotnie 

stawiana teza, że największym skarbem 
naszego Powiatu jest kapitał społeczny 
naszych Mieszkańców. Nie pozostając go-
łosłownym podam przykłady. W gminie 
Mykanów z inicjatywy sołtysa Marka Ba-
wora, radnego Jarosław Migonia oraz Szy-
mona Migonia i Jadwigi Korzeniowskiej 
powstała akcja Kocin Pomaga, w ramach 
której uzbierano ponad 12 213 złotych. Za 
tą kwotę zakupiono środki ochrony osobi-
stej oraz sprzęt niezbędny dla zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa ratowników 

medycznych stacjonujących w Mykanowie. 
Warto sobie przypomnieć jak wyglądała 
na początku sytuacja zaopatrzeniowa. 
Rozwój pandemii był również ogniwem za-
palnym do stworzenia idei „Gmina Mykanów 
handluje”. Dzięki zorganizowaniu w ramach 
mediów społecznościowych grupy o powyż-
szej nazwie umożliwiono bezpieczny handel 
mieszkańców Gminy Mykanów w okresie 
wiosennego lockdownu, który spowodował 
spadek obrotów. Powstanie platformy kon-
taktowej pozwoliło na ograniczenie negatyw-
nych skutków związanych z gospodarczym 
zamknięciem. Duża aktywność Mieszkańców 
Ziemi Kocińskiej widoczna jest także poprzez 
włączanie się w wiele zbiórek charytatyw-
nych niezwiązanych z covidem. Między in-
nymi wsparto zbiórkę pieniędzy na ratowanie 
zdrowia Pauliny Łapety. Po kilku dniach od 
rozpoczęcia zbiórki Szymon Migoń rozpo-
czął prowadzenie licytacji charytatywnych 
na rzecz Pauliny. Dzięki licytacjom udało się 
zebrać kwotę 21 774 złote. Nowe licytacje 
zostały skierowane na rzecz Patryka Bo-
danki, który choruje na zanik nerwu wzro-
kowego. Inicjatywa nie udałaby się bez 
logistycznego wsparcia Edyty Caban, Mal-
winy Kielan, Alicji Jabłońskiej i Marka Ba-
wora. Do tej pory udało się przeprowadzić 
około 450 licytacji oraz zebrać 32 871 złotych. 
Lokalna aktywność jest bardzo wysoka, 
podkreślić należy również, że kilkukrotnie 
pojawiająca się w tym artykule osoba-
-Szymon Migoń to człowiek młody. Tym 
bardziej cieszy fakt, że sprawy społeczne 
i poczucie odpowiedzialności za innych jest 
reprezentowane przez tak młodych ludzi. 
Właśnie takie postawy łamią stereotypy 
o roszczeniowości młodzieży i dają nadzieję 
na dobrą przyszłość.

MDz

Zapraszamy Państwa do lektury
wywiadu z Panem Andrzejem 
Wilkiem Sołtysem wsi Zawada, 
a także Radnym trzech kadencji
Rady Gminy Kłomnice. 
Gościa 118 numeru zapytaliśmy
o niedawno przeprowadzone
scalenia, ale także o to, jak to jest
być Sołtysem. Niewątpliwie Pan
Andrzej Wilk to postać bardzo
ciekawa, prawdziwy lokalny 
patriota, człowiek, który żyje 
sprawami własnej miejscowości.

W ostatnim czasie na terenie Gminy Kłomnice 
zakończone zostały postępowania scaleniowe, 
również  w  sołectwie,  którego  jest  Pan  Soł-
tysem. Jak ocenia Pan wpływ scalenia gruntów 
dla struktury obszarowej Sołectwa Zawada?

Wpływ scalenia oceniam bardzo dobrze, 
skorzystali na tym rolnicy, skorzystała z tego 
cała miejscowość. Udało się stworzyć nową 
drogę, bez której nie byłby możliwy dalszy 
rozwój wsi. Nowa struktura obszarowa Za-
wady jest znacznie korzystniejsza. Ważna jest 
też kwestia środków, które pojawią się na za-
gospodarowanie poscaleniowe, dzięki czemu 
poprawiona zostanie również infrastruktura. 
Najprawdopodobniej bez postępowania sca-
leniowego Zawada nieprędko mogłaby zostać 
objęta zewnętrznym wsparciem finansowym.

Jaki  stosunek  do  przeprowadzonych  postę-
powań scaleniowych ma lokalna społeczność, 
nastroje  od  początku  były  takie  same  czy 
ewaluowały wraz  z  kolejnymi  etapami  i  po 
spotkaniach informacyjnych?

Początkowo nastawienie było dość sceptyczne, 
można powiedzieć, że zdanie mieszkańców 
rozkładało się pół na pół. Nie wszyscy rozu-
mieli idee scalenia, więc automatycznie nie 
dostrzegali możliwości idących z nim w parze. 
Naturalną rzeczą jest, że wśród każdej zbioro-
wości należy się spodziewać różnych stanowisk. 
Znaczną część niezdecydowanych dzięki dzia-
łaniom informacyjnym udało się przekonać, 
ale pozostały też jednostkowe przypadki osób, 
które nie wyraziły zgody bez żadnego sensow-
nego umotywowania swojej odmowy. Ten sto-
sunek z czasem i wraz ze zrozumieniem tematu 
ewaluował i większość mieszkańców poparła 
scalenia i skorzystała na tym.

Jaki był Pański udział, jako sołtysa w scale-
niach?

Udział Sołtysa jest znaczny, ważna jest 
ta rola informacyjna i odpowiedzialność 
za właściwe wyjaśnienie, czym jest po-
stępowanie scaleniowe, jakie będzie 
mieć to znaczenie dla wsi, jako zbioro-
wości, ale też pokazanie tych korzyści 
indywidualnych. Podstawą wyrażenia 
świadomej zgody jest posiadanie 
odpowiedniej wiedzy, to jest natu-
ralne i właśnie rolą sołtysa, jako tego 
będącego najbliżej mieszkańców 
jest przekazanie niezbędnych da-
nych. Wymagało to sporej ilości 
czasu, jestem wdzięczny osobom, 
które pomogły mi dotrzeć do wielu 
mieszkańców. Samodzielnie byłoby 
to trudne. Nie mogę nie wspomnieć 
również o ogromnym wsparciu i zaangażo-
waniu Wicestarosty Jana Miarzyńskiego, który 
kontrolował przebieg postępowania scalenio-
wego i czuwał nad całością.

Odbiegając  od  tematu  scaleń,  proszę  po-
wiedzieć,  jak  i  kiedy  rozpoczęła  się  Pańska 
przygoda  z  działalnością  społeczną,  bo  nie-
wątpliwie praca Sołtysa ma taki charakter?

W wieku 16 lat wstąpiłem w szeregi Związku 
Młodzieży Wiejskiej. To właśnie ZMW było 
tym początkiem i szkołą na dalszą moją działal-
ność społeczną. Zaangażowany byłem również 
w pracę Klubu Sportowego „Warta Zawada”, 
w wieku 25 lat zostałem Prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zawadzie. To wszystko stop-
niowo ewaluowało i generowało potrzebę po-
szerzania pola mojej działalności społecznej, 
w międzyczasie pojawił się samorząd i tak już 
trzecią kadencję z wyboru Mieszkańców mam 
zaszczyt być Radnym Gminy Kłomnice. Jak już 
wspomnieliśmy, jestem Sołtysem wsi Zawada. 
To, co robię, daje mi dużo satysfakcji i radości, 
nie wyobrażam sobie funkcjonować bez tej 
aktywności.

Jakie są według Pana, społecznika ze sporym 
stażem 3  cechy,  które  powinien mieć  dobry 
sołtys?

Każdy, kto planuje zostać sołtysem bez względu 
czy w Zawdzie, czy w jakimkolwiek innym sołec-
twie na terenie naszego kraju musi mieć wizję 
rozwoju wsi. Konieczne jest posiadanie planu, 
co przez okres kadencji chce się zrobić, wy-
znaczać cele i realizować je. Wiadomą rzeczą 
jest, że nie zawsze udaje się wszystko zrobić 
od razu, ale mając plan, stopniowo można 
poprawiać tą wieś i tworzyć, coraz lepsze 
warunki do życia dla Mieszkańców. Kolejną 

ważną cechą jest też bezinteresowność, dobry 
Sołtys musi być altruistą. Jest to funkcja bardzo 
absorbująca, co wcale nie wiąże się z żadnymi 
szczególnymi korzyściami. Rozwiewając moż-
liwą ciekawość czytelników Częstochowskich 
Wieści Powiatowych, powiem, że Sołtys otrzy-
muje 180 zł miesięcznie w przypadku Gminy 
Kłomnice. Trzeba być gotowym na ponoszenie 
kosztów tej działalności i potrafić wygospoda-
rować bardzo dużą ilość czasu, nie żale się, bo 
lubię to, co robię i robię to dla satysfakcji, że 
udaje się modernizować naszą wieś. Trzeba 
być też otwartym i przyjaznym dla ludzi, 
trzeba lubić i cenić sobie kontakt z ludźmi. 
Sołtys musi być też konsekwentny w działaniu. 
 
Wspomniał  Pan  o  konieczności  poświęcenia 
czasu,  muszę  więc  zapytać,  czy  ciężko  jest 
łączyć  funkcje  sołtysa  z pracą  i  codziennymi 
obowiązkami?

Jeżeli ma się rodzinę, dzieci, pracę to trzeba 
mieć w domu duże zrozumienie i wsparcie. 
Żona musi zaakceptować, że są dni, kiedy nie 
ma mnie w domu, bo mam obowiązki wyni-
kające z pełnionych funkcji. U mnie w domu 
udało się wypracować to zrozumienie. Ważna 
jest też bardzo dobra własna organizacja, 
trzeba unikać marnotrawienia czasu na rzeczy 
zbędne lub „nicnierobienie”. Konieczne jest 
też, jak wspomniałem posiadanie tej akcep-
tacji i wsparcia w rodzinie, które ja mam. 
Trzeba umieć dobrze gospodarować czasem 
i będzie dobrze, bo jeśli coś się lubi robić 
to, to nie męczy, a ja kocham moją wieś. 
 
Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę, razem 
z  całą  redakcją  Częstochowskich Wieści  Po-
wiatowych życzymy dalszych sukcesów, niech 
Zawada rośnie w siłę!

MDz

Bo jeśli coś się lubi robić,  
to nie męczy,  

a ja kocham moją wieś
KOCIN
POMAGA
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Panie Patryku, wstajemy rano i nie 
możemy otworzyć drzwi naszego 
samochodu, wieczorna wilgoć nad 
ranem zamarzła, co robić? 

Przede wszystkim nie ulegajmy emocjom, wia-
domo poranny stres każdy z nas śpieszy się do 
pracy. Najpierw ustalmy, co się stało, zamarzł 
nam zamek czy może przymarzła uszczelka. 
Jeśli problem dotyczy bezpośrednio zamka, 
musimy odpowiedzieć czy mamy w naszym 
samochodzie zamek centralny, czy też nie. 
W przypadku zamka centralnego używając 
pilota może udać nam się otworzyć drzwi, 
mechanizm przy kilku próbach może sam dać 
radę się rozruszać. Ale zakładając scenariusz, 
w którym nie możemy otworzyć drzwi o strony 
kierowcy pamiętajmy, że zawsze możemy 
dostać się do samochodu inną drogą, pozo-
stałymi drzwiami lub bagażnikiem wtedy od-
palmy samochód i rozgrzejmy go. Jeśli będzie 
to zamarznięta uszczelka, nie działajmy siłą, 

szarpiąc drzwi możemy uszkodzić uszczelkę, 
a czasem nawet klamkę. Wbrew pozorom 
czasem lepiej jest docisnąć takie drzwi celem 
skruszenia lodu. Ta metoda potrafi zadziałać. 
Nie używajmy za to różnych przedmiotów do 
wykruszenia lodu, często odruchowo możemy 
sięgnąć po nasze klucze od domu czy samo-
chodu, wtedy niechcący stwarzamy ryzyko 
porysowania samochodu lub uszkodzenia 
użytych kluczy. Nie zawsze mamy chemię wy-
próbujmy butelkę napełnioną gorącą wodą, 
ale nie do polewania drzwi lub zamka, co 
stanowczo odradzam, a przykładania jej do 
zamarzniętych miejsc. Promieniujące ciepło 
powinno sobie poradzić z delikatnymi mro-
zami, które mamy. Oczywiście możemy użyć 
też specjalnej chemii, ale kto z nas ma ją 
w domu, często zdarza się, że jeśli już kupimy 
odmrażacz to trzymamy go w samochodzie. 

Czego na pewno nie robić?
Stanowczo odradzam podgrzewanie za-
palniczką czy też maczanie we wrzątku 
klucza z nadzieją zadziałania jak gorący nóż 
w maśle. Grot klucza to nie jest zwykły kawałek 
metalu, ale skomplikowane urządzenie. Prze-
wodzone ciepło może uszkodzić podzespoły 
klucza narażając nas na bardzo wysokie wy-
datki, zresztą włożenie rozgrzanego elementu 
do zamka może uszkodzić także elementy we-
wnątrz drzwi. Jak wspomniałem polewanie 
drzwi gorącą wodą też nie jest rozwiązaniem. 
Unikałbym także stosowania alkoholu, zawsze 
może przyjść nam pomysł pokrycia zamka lub 
uszczelki perfumami, które zawsze są w domu, 
może polanie trunkiem z barku czy tak popu-
larnymi dzisiaj środkami do dezynfekcji dłoni, 

które coraz częściej mamy przy sobie. Przede 
wszystkim nie działajmy siłą, bądźmy delikatni. 
Zamki i klucze to naprawdę bardzo skompliko-
wane urządzenia.

Czy można uniknąć takiej sytuacji, 
ostatnio w jednym ze sklepów 
wielkopowierzchniowych widziałem 
w ofercie środek do konserwacji 
uszczelek w drzwiach, czy warto się 
tym zainteresować?

Oczywiście, że można uniknąć i wcale nie bę-
dzie to trudne. Skoro dotyczy nas problem 
zamarzania to znaczy, że nie mamy wła-
snego garażu. Parkując samochód zwróćmy 
uwagę w miarę możliwości wyboru na to, 
aby miejsce było mniej wietrzne, a drzwi 
kierowcy ustawione były w stronę mogą-
cych pojawić się rano promieni słonecznych. 
Warto też wozić w samochodzie zwykłe po-
chłaniacze wilgoci, które kosztują tylko kilka 
złotych. Pomogą zimą, ale również przez cały 
rok będą zmniejszać ilość drobnoustrojów 
w pojeździe, uchronią przed brzydkim zapa-
chem, zmniejszą parowanie szyb, pamiętajmy 
także, że wilgoć przyśpiesza korozję, także 
tu pochłaniacz będzie miał znaczenie. Jeśli 
chodzi o środki do konserwacji uszczelek, 
czy wazelinę techniczną to przede wszystkim 
musimy pamiętać o stosowaniu ich po wcze-
śniejszym umyciu samochodu i wyczyszczeniu 
smarowanych elementów. Można też spró-
bować z dostępną w każdej aptece gliceryną, 
która dodatkowo odświeży wygląd uszczelek. 
Ilość dostępnych produktów do konserwacji 
uszczelek jest ogromna, każdy z nas może 
dobrać najwygodniejszą dla siebie formę 
aplikatora, spray, sztyft, pastę. O uszczelki 
warto dbać cały rok, pełnią one bardzo ważną 
funkcję, chronią wnętrze przed wodą i wygłu-
szają pojazd.

Co z dostępnymi w marketach i na 
stacjach paliw odmrażaczami i róż-
nego rodzaju smarowidłami, używać 
ich czy nie?

Zawarte w nich substancje są bardzo sku-
teczne i niedrogie, ale warto pamiętać o tym, 
że składniki są agresywne w swoim działaniu 
i dłuższe ich stosowanie wyjałowi fabryczne 
smary i konserwacje powodując szybsze zu-
życie elementów i zastawek powodując w przy-
szłości już po zimie w okresie letnim poważne 
awarie wymagające interwencji w warsz-
tacie. W sytuacjach awaryjnych owszem 
możemy sięgnąć po te środki, ale lepiej zapo-
biegać i nie narażać się na późniejsze awarie 
wywołane agresywnością tych środków. 
Oferta naszego warsztatu kompleksowo obej-
muje czyszczenie, konserwację, naprawę, wy-
mianę zamków, a także awaryjne otwieranie 
pojazdów z dojazdem 24 godziny 7 dni w ty-
godniu pod numerem telefonu 606 445 330. 
Nie życzę nikomu potrzeby skorzystania z awa-
ryjnego otwierania, ale warto mieć taki numer 
w telefonie, przypadki naszych interwencji 
często pokazują w jak niebywałych sytuacjach 
można znaleźć się z uwagi na awarie zamka, 
stacyjki czy zatrzaśnięcia kluczy.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Wszystkim naszym czytelnikom 
wspólnie z Panem życzę jak najmniej 
awarii. Wszystkiego dobrego. MDz

 
 

Mistrzostwa Polski LZS 

Dominika  Knysak, Aneta  Grabińska, Kinga Woszczyńska  
- I miejsce trójki siatkarskie

Mikołaj  Ściebura, Bartosz Gołębiowski, Dawid  Nabiałczyk  
- I miejsce trójki siatkarskie 

Natalia Kowalik,  Olga Langier  - III miejsce w siatkówce plażowej
Łukasz Worwąg, Szymon Wyrwa, Krzysztof Kowalczyk, Piotr Wrę-

czycki, Patryk Sobalkowski - II miejsce w przeciąganiu liny
Mirosława Góral, Iwona Marzec , Patrycja Kiedrzyn, Małgorzata 

Zając, Agnieszka Supierz - III miejsce  w przeciąganiu liny 

KS Dragon Janów 

Julia Bulska –  Mistrzyni Polski Juniorów,  Mistrzyni Polski Seniorów
Julia Cykowska – finalistka Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  

(5 miejsce)
Igor  Najgebauer  – Mistrz Śląska Młodzików
Magdalena Tomalska –  Wicemistrzyni Polski Seniorów 
Aleksandra Tomalska –  brązowa medalistka Mistrzostw Polski  

Seniorów i Juniorów 
Laura Najgebauer  – brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów 

Młodszych
Kamil Radecki – brązowy medalista Polski Seniorów
Patryk Bejm – brązowy medalista Polski Seniorów
Zdzisław Synoradzki – Mistrz Polski Seniorów Starszych
Tomasz Bejm – Wicemistrz Polski Seniorów Starszych
Agata Rozpondek – brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorów
Mateusz Mrozicki  - Wicemistrz Mistrzostw Polski Juniorów Młod-

szych

Wiodący Ludowy Klub Sportowy  
Kmicic Częstochowa 

Ewa Bugdoł - Mistrzyni Polski w triathlonie na długim dystansie
Paweł Rasiewicz - V-ce Mistrz Polski Jun. Młodszych w taekwondo 

olimpijskim w wadze lekkiej
Szymon Wojciechowski - Mistrz Śląska Młodzików w szpadzie
Alicja Ulatowska - I miejsce w Polsce w biegu indywidualnym Monte 

Casino w kategorii Elita, VI  miejsce  w Polsce w szpadzie młodzików

Uczniowski KS „Speedway” Rędziny

Miłosz Kowalski - IV miejsce  Indywidualnych MP oraz drużynowy 
V-ce Mistrz Polski

Wiktor Andryszczak - VII miejsce  Indywidualnych MP oraz druży-
nowy V-ce Mistrz Polski

 
Uczniowski Ludowy KS Lotka Olsztyn

Oliwia Kanik - brązowy medal – gra podwójna Krajowy Turniej w ka-
tegorii Młodzika U 15 Bieruń) reprezentantka Klubu w rywalizacji III 
Ligi badmintona

Grzegorz Sepioło - brązowy medal – gra pojedyncza  Krajowy Turniej 
w kategorii Młodzika U 15 Bieruń) reprezentant Klubu w rywalizacji 
III Ligii badmintona.

Oskar Gwoździowski - brązowy medal – gra pojedyncza Krajowy 
Turniej w kategorii Młodzika U 15

      reprezentant Klubu w rywalizacji III Ligii badmintona.
Karolina Wieczorek - brązowy medal – gra podwójna Krajowy Turniej 

w kategorii Młodzika U 15 Bieruń

Od kilku lat nie doświadczyliśmy
długiej, mroźnej i śnieżnej zimy,
mimo to jednak nawet kilku
stopniowe spadki temperatury
poniżej zera potrafią 
zaskoczyć kierowców. I wcale
nie chodzi tu o zmianę ogumienia,
bo o tej porze roku już wszyscy 
odpowiedzialni zdążyli 
z pewnością wymienić opony na
właściwe. Natomiast, komu z nas
nie zdarzyło się mieć problemu
z zamarzniętym zamkiem czy
zmrożoną uszczelką drzwi. 
W końcu przymrozki towarzyszą
nam często, aż do marca.
 O to,jak uniknąć porannego
stresu uniemożliwiającego
dostanie się do własnego 
samochodu, postanowiliśmy 
spytać Pana Patryka Kanclerza
z warsztatu samochodowego
Auto Zamki zlokalizowanego
przy ul. Drogowców 15 
w Częstochowie. Pan Patryk jest
również mieszkańcem Powiatu 
Częstochowskiego, a dokładniej
Gminy Rędziny.

Porady 
fachowca

WYRÓŻNIENIA POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS 
W CZĘSTOCHOWIE

PRZYZNANE W RAMACH PODSUMOWANIA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 
W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM ZA ROK 2020

SPORTOWCY
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Robert Nowakowski - trener Gol-Start (pływanie)
Pałasz Henryk - trener i animator tenisa stołowego LKS „Grom Złota 

Dama” Poczesna
Oskar Operacz - trener I zespołu seniorów „Unia” Rędziny, liga okrę-

gowa I miejsce
Paweł Wiśniewski - trener Natalii Grzyb, LUKS Częstochowa/ 

ABRM Poczesna

DZIAŁACZE

Jacek Staniewski - prezes LKPS Borowno, wiceprezes ŚWZ LZS w Kato-
wicach, opiekun i selekcjoner reprezentacji województwa śląskiego 
na Mistrz Polski LZS

Stanisław Sączek - prezes WLKS Kmicic Częstochowa
Ireneusz Mróz - skarbnik KS Jedność Mykanów
Sławomir Misiewicz - prezes UKS „Speedway Rędziny”
Artur Bramora - ULKS Lotka Olsztyn, za całoroczną pomoc i zaangażo-

wanie na rzecz Klubu
Michał Klimas - LKPS Borowno, za całoroczną pomoc i zaangażowanie 

na rzecz Klubu
Zdzisław Gębski - prezes LKS Grom Cykarzew
Jarosław Krawczyk - wiceprezes Corona Rudniki, animator tenisa stoło-

wego w gminie Ręsdziny i w powiecie częstochowskim
Grzegorz Sikora - prezes LKS Lelovia; organizator wielu imprez sporto-

wych, społecznik oraz wielkim orędownikiem szkolenia młodzieży
Andrzej Kuzior - prezes i trener UKSG Blachownia
Marcin Kowalski - animator  życia sportowego w gminie Konopiska
Aleksander Minkina - animator sportu i trener grup młodzieżowych, 

Unia Rędziny
                                        

Nauczyciele wychowania fizycznego

Tomasz Morzyk - SP Kamienica Polska  (I miejsca w IMS i IDz dziewcząt 
i chłopców w koszykówce i koszykówce 3x3)

Paweł Derda - SP Mstów   (I miejsce w IDz w  koszykówce chłopców)
Ilona Marczak - SP Aleksandria  (I miejsca w IMS i IDz w  szachach)
Aleksandra Kołodziejczyk - SP Dąbrowa Zielona (I miejsce w IDz  

w tenisie stołowym)
Beata Albrycht - SP Blachownia 1 (I miejsce w IDz w piłce siatkowej 

dziewcząt)

 Ludowy Klub Sportowy Gol-Start  
Częstochowa 

Marta Majka - II miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wiekowa A, 
klasa startowa S9 – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie

Oliwia Daroch - I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wiekowa 
A, klasa startowa S10-13 – Mistrzostwa  Polski Juniorów i Ju-
niorów Młodszych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lu-
blinie I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wiekowa B, klasa 
startowa S9-13 - Zimowe   Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu 
Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy

Mateusz Noga - I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wiekowa 
A, klasa startowa S5-7 – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, 
I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa startowa S6 - Zimowe 
Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 
2020 w Szczecinie

Przemysław Drąg - I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wie-
kowa A, klasa startowa S10-13  Mistrzostwa Polski Juniorów i Ju-
niorów Młodszych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie

Mateusz Miśkiewicz - I miejsce w klasyfikacji generalnej – grupa wie-
kowa B, klasa startowa S7 – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w Lublinie

Gminny KS Unia Rędziny 

Rumik Tomasz,  Bekus Kacper - wyróżniający się zawodnicy, którzy 
również stawiają pierwsze kroki w drużynie seniorów, która zajmuje 
I miejsce po rundzie jesiennej w lidze okręgowej grupa 1 Często-
chowa – Lubliniec

Ludowy KS „Grom Złota Dama” Poczesna 

Kacper Sławiński - I miejsce w Mistrzostwach Śląska LZS jun  w tenisie 
stołowym,  IX w Polsce 

Franek  Szumera - II miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii do 23 
lat w warcabach błyskawicznych,  64 polowe 
-   VII miejsce w European Youth Online Cup. Boys 19 Blitz,                                   

Szymon Polinceusz - III miejsce w kategorii do 23 lat, Mistrzostwach 
Polski w warcabach klasycznych  21.08.2020r. Boszkowo.

Ludowy KS Grom Cykarzew 

Adam Kozioł, Krzysztof Kiwacz - wyróżniający się piłkarze nożni klubu

   Uczniowski KS Gimnazjum Blachownia 

Nadia Jelonek, Julia Nowińska, Blanka Cierpiał  -  IX m w Mistrz 
Śląska w „Dwójkach siatkarskich”

Nadia Kożuch - Kadra Śląska Młodziczek w piłce siatkowej
Maja Wójcik - wyróżniająca się  zawodniczka klubu

LUKS Częstochowa/ABRM Poczesna 
 

Natalia Grzyb -  Mistrzyni Polski w grze pojedynczej, podwójnej 
i mieszanej w II Otwartych Mistrz Polski w Parabadmintonie w kat. 
WH-1/WH-2 w Zakopanem 

 Powiat częstochowski 
Wojciech Deko - kapitan reprezentacji woj. śląskiego która zdobyła 

złoty medal na  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce 
siatkowej, Czarny Las

Antoni Deko - III miejsce w Mistrz Śląska w „Dwójkach siatkarskich”  
Czarny Las

 Krzysztof Kupczyk - II miejsce w Mistrz Śląska w „Trójkach  siatkar-
skich”  Konopiska

Apolonia Burzyńska - Mistrzyni Śląska w „Trójkach siatkarskich”  
Blachownia

Mateusz Borkowski - reprezentant Polski juniorów, VII miejsce w Mi-
strzostwach Europy, wychowanek Corony Rudniki i LKPS Borowno, 
mieszkaniec Rędzin

Trenerzy
Piotr Urbański - trener siatkarzy na Mistrzostwach Polski LZS, KS 

Jedność Mykanów
Mariusz Kowalik - trener siatkarek na Mistrzostwach Polski LZS, 

Corona Rudniki  
-IV miejsce w woj. śląskim w IDz w piłce siatkowej chłopców

Jacek Wąchała - trener Dragon Janów, I miejsce w IMS w piłce siat-
kowej chłopców

Andrzej Zaguła - trener szermierki WLKS Kmicic
Józef Kafel - trener szkolenia torowego UKS „Speedway” Rędziny 
Paulina Kuzior - trenerka siatkarek UKSG Blachownia
Tomasz Jackowski - trener tenisa stołowego, ULKS Lotka Olsztyn

Wyróżnienia 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  

w Częstochowieza Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej Powiatu Częstochowskiego przyznane w ramach 

Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego za rok 2020

Igrzyska dzieci  (klasa VI i młodsi)

Oliwier Zgrzebny, Jan Derda - SP Mstów,  
I miejsce  w koszykówce 3x3  

Nicola Księżyk, Amelia Chwist - SP Kamienica Polska, 
I miejsce w koszykówce 

Amanda Kożuch - SP Blachownia 1, I miejsce w piłce siatkowej 
Zuzanna Pidzik, Maja Gaworska - SP Kamienica Polska,  

I miejsce w koszykówce 3x3
Damian Nocuń, Damian Król - SP Rudniki,   

I miejsce w piłce siatkowej 
Oliwia Kaliściak - SP Dąbrowa Zielona,  

I miejsce w tenisie stołowym
Adam Szczechla - SP Poczesna, I miejsce w tenisie stołowym 
Aleksander Gałka,  Adam Radaszewski - SP Kamienica Polska 

I miejsce w koszykówce 
Michał Solecki, Paulina Wolska - SP Aleksandria,  

I miejsce w szachach

Igrzyska młodzieży szkolnej   
(klasa VII i VIII)

Filip Pyrzyna - SP Kamienica Polska I miejsce w koszykówce
Wiktoria Kucharska - SP Słowik, I m w tenisie stołowym
Karolina Kukuła - SP Kamienica Polska I miejsce w  koszykówce 3x3 
Krzysztof Grochowina - SP Poczesna, I m  w tenisie stołowym  
Pola Pilicka,  Pola Sygiet - SP Kamienica Polska I miejsce   

w koszykówce
Paulina Galon, Marta Zawis, Nikola Kożuch - SP Blachownia 1,   

I miejsce w piłce siatkowej 
Michał Caban, Kuba Trojak, Jakub Jodełka - SP Janów,  

I miejsce w piłce siatkowej
Dawid Binek, Szymon Maruszczyk - SP Aleksandria,  

I miejsce w szachach
Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie  

Zdzisław Gębski
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