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27 maja, na pamiątkę pierwszych 
demokratycznych wyborów samorzą-
dowych z 1990 r., obchodzimy Dzień 
Samorządu Terytorialnego. O usta-

nowieniu tego święta zdecydował 29 
czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej 

uchwale na 10-lecie odrodzenia 
polskiego samorządu terytorialnego. 
W uchwale Sejm podkreślił znaczenie 
samorządów dla tworzenia lokalnych 

więzi i budowy silnego państwa. - Dziś 
w działalności samorządu terytorial-
nego ma swój bezpośredni i pośredni 
udział wiele tysięcy obywateli, co jest 
podstawą demokratycznego państwa 
i społeczeństwa obywatelskiego - czy-

tamy w uchwale.

Jak przebiegało wprowadzanie  
samorządności w III RP?

W  marcu 1990 r. Sejm 
kontraktowy (wybrany 
w czerwcu 1989 r.) uchwa-
lił ustawę o  samorządzie 

terytorialnym. Na jej podstawie w  miej-
sce PRLowskich rad narodowych wpro-
wadzono rady gminy, które w  rezultacie 
uzyskały większą samodzielność. Miały 
one uprawnienia do wyboru w  imieniu 
mieszkańców przedstawicieli władzy wy-
konawczej. W  miastach liczących powy-
żej 50 tys. mieszkańców zostali wybrani 
prezydenci, w  mniejszych – burmistrzo-
wie, a w gminach wiejskich wójtowie.
Kolejny etap reformy administracyjnej 
nastąpił w  styczniu 1999 r. Polegał na 
wprowadzeniu dwóch dodatkowych 
szczebli samorządu - powiatów i  samo-
rządowych województw. Oznaczało to 
przesunięcie kompetencji wykonywania 
zadań publicznych ze szczebla rządowe-
go na szczebel samorządowy.  Według 
stanu na 1 stycznia 2021 r. podział admi-
nistracyjny Polski obejmował:

 ● 16 województw,
 ● 314 powiatów i 66 miast na prawach 
powiatu,

 ● 2477 gmin (w  tym 302 gminy miej-
skie, 652  gminy miejsko-wiejskie 
i 1523 gminy wiejskie).

Zwieńczeniem reformy samorządowej 
było wprowadzenie bezpośrednich 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Umożliwiło to mieszkań-
com większe zaangażowanie w  życie 
społeczne wspólnoty oraz wpływ na 
władze lokalne, które otrzymują de-
mokratyczny mandat. Pierwsze tego 
rodzaju wybory odbyły się wraz z  ko-
lejnymi wyborami samorządowymi - 27 
października i 10 listopada 2002 r.
W  mediach co jakiś czas pojawiają się 
pytania o  sens istnienia powiatu jako 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Czy samorząd powiatowy jest potrzeb-
ny? Obserwując polskie reformy i  ich 
funkcjonowaniu w ciągu kilkudziesięciu 
lat, uważam, że powiatowy szczebel sa-
morządu jest potrzebny.

Co za  tym przemawia?
1. Dzięki powiatowi nastąpiło znaczne 
poszerzenie obszaru spraw zarządza-
nych przez samorząd – nastąpiło to 
bez pomniejszenia kompetencji czy też 
finansów gmin. Powiaty mają bowiem 
własne źródła finansowania, które nie 
naruszają ani obecnych, ani przyszłych 
dochodów gmin.
2. Samorząd powiatowy nie pozosta-
je w  żadnym stosunku nadrzędności 
wobec samorządu gminnego i  nie ma 
wobec niego żadnych uprawnień do 
władczej ingerencji. Jest to szczebel 
komplementarny, wykonujący tylko te 
zadania, których zasięg i  ciężar gatun-
kowy przekracza możliwości gmin.
3. Powiat z władzami wybieranymi przez 
społeczność lokalną doprowadził do 
zbliżenia rządzących do obywatela – na-
stąpiło umocnienie więzi między miesz-
kańcami powiatu, a  starostwem, które 
kieruje strukturą powiatową i  któremu 
poparcie społeczne jest bardzo potrzeb-
ne dla realizacji zadań stojących przed tą 
jednostką. Społeczność lokalna w łatwy 
sposób może dokonać oceny skuteczno-
ści radnego, który podlega ciągłej presji 
bardzo dużej liczby mieszkańców.
4. Dzięki powstaniu nowego szczebla sa-
morządu terytorialnego nastąpił rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, którego 
głównymi cechami są: upodmiotowienie 
obywateli we wszystkich sferach aktyw-
ności politycznej, społecznej, kulturalnej 
i  ekonomicznej; stworzenie i  funkcjo-

nowanie sieci samodzielnych instytucji 
społecznych, które działają na zasadzie 
reprezentacji, pluralizmu i  samorząd-
ności; realizacja określonych wzorców 
postępowania, takich jak: współodpo-
wiedzialność, wzajemny szacunek, soli-
darność i zaufanie.
5. Nadzór starosty nad działalnością 
stowarzyszeń wzmacnia więzy po-
między samorządem, a  organizacjami 
pozarządowymi, wymuszając na tych 
ostatnich legalność ich działań, co z ko-
lei sprzyja zwiększeniu świadomości 
prawnej ich członków, jak i osób korzy-
stających z ich usług.
6. Powstanie powiatów znacznie pod-
wyższyło: warunki i  poziom nauczania 
w szkołach ponadgimnazjalnych; zwięk-
szyło warunki i poziom ochrony zdrowia 
poprzez m.in. dosprzętowienie szpitali 
powiatowych, jak i  przekształcenie du-
żej ich części w spółki prawa handlowe-
go, co z kolei wymusiło lepszą organiza-
cję zarządzania tymi placówkami.
7. Teorie naukowe, jak i  doświadczenia 
praktyczne nie dostarczają wystarcza-
jących dowodów na to, że konsolidacja 
jednostek przyniesie korzyści w  zakre-
sie jakości lokalnej demokracji. Wręcz 
przeciwnie, wiele danych wskazuje, że 
może ona przyczynić się do obniżenia 
jej jakości.
Powyższe atuty funkcjonowania powia-
tu są jedynie zaletami przykładowymi. 
Oczywiście interesująca nas jednostka 
samorządu terytorialnego (jeżeli chodzi 
o jej funkcjonowanie) nie jest pozbawio-
na wad. O  tym i  o  problemach trapią-
cych samorządy w kolejnych numerach 
„Wieści”.

Z okazji Dnia Samorządowca 
 wszystkim osobom, które współ-

tworzyły i współtworzą samorząd, 
składam najserdeczniejsze życzenia 
wielu sukcesów zawodowych oraz 

satysfakcji z działań podejmowanych 
na rzecz społeczności lokalnej.

Mam nadzieję, że uda się pomyślnie 
zrealizować wszystkie zaplanowane 
inwestycje, a zadowolenie mieszkań-

ców będzie największą nagrodą  
za ciężką pracę.
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Rzerzęczyce i Koniecpol to dwa 
punkty na mapie powiatu,  

w których funkcjonują Punkty 
Szczepień Powszechnych.

Pierwszy punkt szczepień powszech-
nych przeciw COVID-19 w powie-
cie częstochowskim rozpoczął pracę  
4 maja. Mieści się w Rzerzęczycach przy 
ulicy Skrzydlowskiej 75. Kilka dni później 
uruchomiony został punkt w Koniecpolu 
przy ul. Szkolnej 1.

Zarejestrować można się przez każdą  
z dostępnych ścieżek:

- dzwoniąc na bezpłatną infolinię Naro-
dowego Programu Szczepień: 989
- kontaktując się z wybranym punktem 
szczepień: Koniecpol - tel. 604 222 235,  
Rzerzęczyce - 34 372 68 38
- wysyłając SMS o treści: SzczepimySie 
na numer 664 908 556 lub 880 333 333

-poprzez e-rejestrację dostępną na stro-
nie głównej www.pacjent.gov.pl.  Żeby 
zapisać się na szczepienie w ten sposób, 
trzeba się zalogować profilem zaufa-
nym lub dowodem osobistym z war-
stwą elektroniczną (e-dowód). Osoby, 
które mają konto internetowe w ban-
kach spółdzielczych, PKO BP , BOŚ lub 
Pekao SA mogą zalogować się do tego 
formularza takimi samymi danymi, jaki-
mi logują się na swoje konto internetowe 
iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto inter-
netowe w Pekao SA lub BOŚ lub banku 
spółdzielczym. Możesz też skorzystać 
z szybkiej ścieżki e-rejestracji, podając 
tylko nazwisko, PESEL i numer telefonu. 

Na następnej stronie przedstawiamy 
sześć najważniejszych powodów, wska-
zywanych przez ekspertów, dla któ-
rych warto zaszczepić się przeciwko  
COVID-19. 

Zaszczep się w powiecie!Polska 
samorządem stoi

Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

Z początkiem maja w Starostwie Po-
wiatowym w Częstochowie odbyło 
się spotkanie konsultacyjne doty-
czące realizacji programu ścieżek 

rowerowych. 

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania 
„Razem na wyżyny” przedstawili swój za-
mysł dotyczący przedmiotowego zadania 
oraz uzyskali wsparcie merytoryczne w  za-
kresie procedur dotyczących postępowania 
w przedmiocie ścieżek rowerowych.
„Razem na wyżyny” jest w  trakcie realizacji 
operacji własnej polegającej na opracowaniu 
koncepcji i  projektu szlaków rowerowych. 
W ramach tego zadania planowane jest stwo-
rzenie szlaków, które połączą najciekaw-
sze i  najpiękniejsze miejsca w  partnerskich 
gminach Stowarzyszenia: Dąbrowa Zielona, 
Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Rędziny oraz 
Miedźno. Do współpracy przy tworzeniu tras 
zaproszeni zostali mieszkańcy obszaru, a tak-
że lokalne organizacje pozarządowe. Odbyły 
się także konsultacje, w których wzięli udział 
wójtowe i przedstawiciele gmin partnerskich 

LGD. W  wyniku tej współpracy stworzono 
koncepcję szlaków rowerowych o  długości 
ok 150 km. Dwa główne szlaki pozwolą tu-
ryście dojechać do najważniejszych atrakcji 
przyrodniczych i historycznych każdej z part-
nerskich gmin, a  szlaki łącznikowe zaprojek-
towane zostały z  myślą połączenia projek-
towanych szlaków z  istniejącymi szlakami 
rowerowymi w  sąsiednich regionach.   W  tej 
chwili trwają prace nad projektem zmiany or-
ganizacji ruchu, który będzie opiniowany oraz 
uzgadniamy z odpowiednimi instytucjami.
„Razem na wyżyny” planuje także oznakowa-
nie szlaków. Miałoby się to odbyć w  ramach 
projektu współpracy realizowanym z sąsied-
nimi Lokalnymi Grupami Działania. Po pozy-
tywnym rozparzeniu wniosku o  przyznanie 
pomocy na projekt współpracy szlaki zostaną 
nie tylko oznakowane, powstaną także Miej-
sca Odpoczynku Rowerzystów wyposażone 
w  ławki solarne ze stacjami naprawy rowe-
rów oraz tablice informacyjne.  Wszystkie te 
działania mają na celu stworzenie produktu 
turystycznego, który zwiększy atrakcyjność 
obszaru i  ściągnie turystów na teren LGD 
„Razem na wyżyny”. MDz

ZIELONY SZLAK
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Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni
Każdy z nas codziennie podej-
muje decyzję mające wpływ na 
poziom degradacji środowiska 

naturalnego. O ile pojedynczo wy-
dają się nie groźne, to już przem-

nożone przez ilość członków 
danej populacji dają do myślenia. 

T egoroczna wiosna nie roz-
pieszcza nas temperaturowo, 
w samym maju mieliśmy tylko 
kilka dni ciepła, jednak warunki 

były na tyle korzystne, że umożliwiły roz-
poczęcie sadzenia drzew. 
Posadzone zostało 170 drzew, a wśród 
nich takie gatunki jak: klon, dąb, jarząb, 
świerk, sosna, jabłoń, klon czerwony, 
lipa, świerk srebrny, śliwa wiśniowa, je-
sion. Drzewa zaczęły pojawiać się na 
terenie gmin: Mstów, Kłomnice, My-
kanów, Poczesna, Starcza oraz Janów.  

Zaszczep się 
w powiecie!

Nasadzenia mają charakter rekom-
pensacyjny. Drzewa stanowią jeden 
z  ważniejszych elementów środowiska 
naturalnego, są także dobrem wspól-
nym społeczeństwa. Dzięki intensyw-
nemu procesowi fotosyntezy są zna-
czącym producentem tlenu, a  także 
siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. 
Jutro naszej planety, a  co za tym idzie 

Szczepienia przeciw  
COVID-19 uratują życie bardzo 
wielu ludzi!
Jeśli wszyscy wokół są zaszczepieni, to 
ryzyko zakażenia się nawet dla osoby, 
która nie wytworzy odporności, lub ma 
przeciwwskazania do szczepienia rów-
nież jest znikome. 

Szczepienie przeciw COVID-19  
złagodzi przebieg ewentualnej 
infekcji. 
Zaszczepienie się przeciw COVID-19  
pozwoli na uniknięcie zachorowania 
na tę chorobę, bądź na łagodniejsze 
jej przejście. Jest to istotne, bowiem 
osoby przechodzące COVID-19 ła-
godniej w mniejszym stopniu zakaża-
ją innych. Współgra to z innym celem 
szczepień, którym jest osiągnięcie 
odporności zbiorowej i wygaszenie 
epidemii.

Szczepionki są skuteczną bro-
nią przeciw chorobom zakaź-
nym!
Szczepionki są bez wątpienia jednym 
z najważniejszych osiągnięć współ-
czesnej medycyny, a szczepienia są 
najbardziej efektywnymi działaniami 
profilaktycznymi, które chronią nas 
przed wieloma groźnymi chorobami 

zakaźnymi. Współcześnie ich sku-
teczność mierzona spadkiem liczby 
zachorowań na odrę, tężec, krztusiec, 
polio, świnkę, różyczkę, czy wirusowe 
zapalenie wątroby typu B, wynosi 95-
99 proc.

Szczepionka uratuje naszą 
gospodarkę!
Wobec braku szczepienia czy sku-
tecznego leczenia, głównym sposo-
bem walki z COVID-19 były do tej 
pory głównie zalecenia higieniczne – 
maska, dystans, mycie rąk – oraz ogra-
niczenie kontaktów społecznych. To 
ostatnie wiąże się jednak z koniecz-
nością zamykania całych gałęzi go-
spodarki, co prowadzi do ograniczenia 
dostępności dóbr, usług, a także za-
trudnienia, i w konsekwencji pozosta-
wia wiele osób bez środków do życia. 
Wszystko to, jak i niepokój wywołany 
pandemią i niepewność co do przy-
szłości znacznie zmniejszyły również 
inwestycje i konsumpcję.

Dopuszczone do stosowania 
szczepionki na COVID-19 są 
bezpieczne!
W procesie weryfikacji bezpieczeń-
stwa szczepień szczególną rolę od-
grywają niezależne agencje dopusz-
czające produkty lecznicze, w tym 

szczepionki, do obrotu. Najbardziej 
znane to Europejska Agencja Leków 
(EMA) z siedzibą w Amsterdamie, Fe-
deralna Agencja Leków (FDA) w USA, 
czy Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO). Z perspektywy Polski, bę-
dącej krajem UE, najważniejsza jest 
EMA, która decyduje o dopuszczeniu 
danej szczepionki lub leku do obrotu 
na terenie Unii Europejskiej.

Ciężkie niepożądane odczy-
ny poszczepienne są bardzo 
rzadkie! 
EMA informuje, że do możliwych 
działań niepożądanych, związanych 
ze stosowaniem szczepionki prze-
ciwko COVID-19, należą m.in.: ból 

i obrzęk w miejscu zastrzyku, zmęcze-
nie, ból głowy, bóle mięśni i stawów, 
dreszcze i gorączka. Większość nie-
pożądanych odczynów poszczepien-
nych ma jednak nasilenie łagodne do 
umiarkowanego i ustępuje w ciągu 
kilku dni!

(opracowano na podstawie publikacji 
Polskiej Akademii Nauk) 

PJ

i  nas samych zależne jest od przyjętych 
 kierunków dalszego rozwoju cywilizacyj-
nego świata. Kierunek ten wyznaczą nie 
globalne w swojej skali działania, ale wła-
śnie lokalne inicjatywy nakierowane na 
zrównoważony rozwój.
Z  początkiem maja Zarząd Powiatu Czę-
stochowskiego w osobach: Starosty Czę-
stochowskiego Krzysztofa Smeli, Wice-
starosty Jana Miarzyńskiego i  Członka 
Zarządu Adama Morzyka rozpoczął sym-
bolicznie sadzenie drzew.
Kwestie środowiska są jednym z  priory-
tetów dla Powiatu Częstochowskiego. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o powo-
łanej grupie roboczej ds. ekologii i ochro-
ny środowiska, której najważniejszym 
elementem jest znaczący udział kapitału 
społecznego. Pozwala to na szersze włą-
czenie w  poczucie odpowiedzialności za 
środowisko wszystkich organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorców, placówek 
oświatowych i  wszystkich tych, którzy 
chcą wspólnie wyznaczyć nowy zielony 
kurs naszego pięknego Powiatu. Pierw-
szym planowanym działaniem grupy bę-
dzie projekt i realizacja Ogrodu Edukacyj-
nego w Domu Dziecka w Chorzenicach.

MDz
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P o zapoznaniu się z  opinią Ko-
misji Konkursowej dotyczącej 
złożonych wniosków na realiza-
cję zadania z  zakresu szkolenia 

sportowego Zarząd Powiatu Częstochow-
skiego udzielił dotacji następującym orga-
nizacjom: 

1. Klub Sportowy DRAGON w Poniku gm. 
Janów, 7 000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „GIMNA-
ZJUM” w Blachowni, 2 250 zł

3. KS „CORONA” Rudniki, 1 000 zł
4. Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJ-

KA” Blachownia, 4 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” 
Wrzosowa, 2 000 zł

6. Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza, 
750 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy „LOTKA” 
Olsztyn, 1 500 zł

8. KABEX LKS Podkowa Janów, 1 500 zł

Dotację przeznaczone są na organizację 
szkolenia dzieci i  młodzieży oraz udział 
w  imprezach ponadpowiatowych w  dys-
cyplinach: badminton, lekka atletyka, ta-
ekwondo – ITF, tenis stołowy, piłka siatko-
wa, koszykówka, golf.

PJ

41 tysięcy złotych trafi do insty-
tucji organizujących wypoczynek 
dzieci i młodzieży z terenu powia-

tu częstochowskiego. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała po-

zytywnie 9 wniosków, które otrzymają 

wsparcie w 2021 roku.

1. Częstochowskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Małej Przedsiębiorczości 
w Częstochowie 10 000 zł

 2. Klub Sportowy DRAGON w Poniku 
gm. Janów 10 000 zł

 3. UKS Akademia Sportu Garnek 5 000 zł
 4. ULKS „OLEŃKA” Kruszyna 4 000 zł
 5. PTTK Zarząd Oddziału Regionalnego 

Częstochowa 3 000 zł
 6. LKS „DON CAMILLO” Konopiska 

3 000 zł
 7. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkie-

stra Dęta Dąbrowa Zielona 2 000 zł
 8. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rę-

dziny 2 000 zł
 9. ZHP Hufiec Częstochowa 2 000 zł
Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku 

komisji i uchwałą z 27 maja 2021 r. przyjął 

powyższe propozycje. PJ

Stacjonarny detektor 
burzy DB100

Na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie został 
zamontowany detektor burzy DB100.

U rządzenie pozwala na śledzenie 
komórek burzowych na obszarze  
w promieniu do 100 km. Sensor 
oparty jest na sprawdzonym 

w  lotnictwie układzie wykrywania wyła-
dowań i został opracowany dla zintegro-
wanego wykrywania burz na wybranym 
obszarze.
Czujnik detektora umożliwia monitorowa-
nie rozwoju komórki burzowej wraz z  jej 
przemieszczaniem i  oceną jej intensywno-
ści. Procesor czujnika zestawia ze sobą sy-
gnały elektryczne i  magnetyczne uderzeń 
pioruna i  dostarcza informacje o  zasięgu 
i  azymucie burzy. Z  dużym prawdopodo-
bieństwem otrzymujemy również informa-
cje o gradzie. 
Dzięki temu, że urządzenie wykrywa 
różne rodzaje wyładowań można z dużą 
precyzją ustalać rejony szczególnie za-
grożone pożarem czy też uszkodzeniem 
infrastruktury energetycznej. Dane z de-
tektora mogłyby być także cenną infor-
macją przy organizowaniu imprez maso-
wych oraz ustalaniu szkód.
Antena umieszczona jest w trwałej obudo-
wie odpornej na warunki atmosferyczne 

oraz czynniki chemiczne, a  także nie emi-
tuje jakichkolwiek fal (nie zakłóca innych 
urządzeń), jest nieszkodliwy dla ludzi oraz 
nie wymaga pozwoleń na instalację.
Detektor burzy potrafi wykrywać także 
zmiany energetyczne w chmurach zwiastu-
jące nadejście burzy co pozwala na skutecz-
ne wyprzedzające ostrzeganie. Dodatkowo 
otrzymujemy informację o  intensywności 
wyładowań i ich rodzaju:

 Zwyładowania chmura-chmura dodatnie 
i ujemne (IC+, IC-);
 Zwyładowania chmura-ziemia dodatnie 
i ujemne (CG+, CG-).

Mieszkańcy powiatu częstochowskiego 
oraz powiatów sąsiednich mają możliwość 
obserwacji przemieszczania się komórek 
burzowych na stronie internetowej pod  
adresem: http://infomet.nazwa.pl/detektor_
burzy/czestochowa/mapy.htm

Andrzej Jura
Starostwo Powiatowe w Częstochowie  

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich

Dotacje na szkolenia 
sportowe przyznane

Powiat wspiera wypoczynek 
dzieci i młodzieży

8 klubów sportowych z terenu powiatu otrzymało dotację 
na szkolenie w 2021 r.

O środowisko można i trzeba dbać wszędzie
wisko, a  to z  kolei powoduje, że mini-
malizujemy zagrożenia dla życia i zdro-
wia ludzi. Dzięki segregacji odpadów 
pozyskujemy surowce wtórne, dzięki 
czemu zmniejszamy zużyciem zasobów 
naturalnych. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że selektywna zbiórka odpadów 
jest tańsza. Segregacja śmieci zwiększa 
również naszą świadomość ekologiczną 
i odpowiedzialność za otoczenie, w któ-
rym, na co dzień przebywamy. Działając 
systematycznie w ten sposób, wyrabia-
ją się w nas nawyki porządku i oszczęd-
ności. Wspólnie z  Pracownikami Sta-
rostwa Powiatowego w  Częstochowie 
i  całym Zespołem Częstochowskich 
Wieści Powiatowych zachęcamy Pań-
stwa do segregowania odpadów, a tak-
że przemyślanej konsumpcji, bądźmy 
odpowiedzialni.
 MDz

Jak komentuje nam jeden z pracow-
ników starostwa Konrad Kokoszka  
- Bardzo ważną sprawą jest dla 
mnie ekologia i  jeśli chcemy mówić 
o ochronie naszej planety to koniecz-
na jest ciągłość podejmowanych 
działań. Segregując śmieci w  domu 
chce mieć możliwość segregowa-
nia ich również w  innych miejscach 
w  tym w  pracy. Obserwując kole-
żanki i kolegów widzę, że podchodzą 

do tematu poważnie. O  środowisko 
można i trzeba dbać wszędzie.  
Każdego dnia wytwarzane są 
ogromne ilości odpadów. Jest to pro-
blem dotyczący całej współczesnej 
cywilizacji, który wynika z  pustego 
konsumpcjonizmu.  Selekcja odpa-
dów jest prosta i niesie za sobą wiele 
korzyści. Rozdzielając je w gospodar-
stwie domowym ograniczamy tony 
śmieci, które zanieczyszczają środo-

W budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie 
przy ul. Sobieskiego 9 wszystkie odpady podlegają segregacji.  
Na korytarzach budynku ustawione są pojemnik służące se-
gregacji śmieci. Pracownicy Starostwa nie kryją zadowolenia 

z tego powodu, ponieważ jak sami deklarują,  
już od wielu lat w swoich domach poważnie podchodzą  

do tematu segregacji. 
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P owyższe samochody zostały 
zakupione przez PZD w Czę-
stochowie od zaprzyjaźnio-
nego  Obwodu Drogowego 

w miejscowości Tettnang zlokalizowa-
nego w Niemczech na terenie Powiatu 
Bodeńskiego. 
- Samochody zostaną przekazane do 
obwodów drogowych ODM 1 Rudniki, 
ODM 2 Koniecpol ODM 3 Poczesna. 
Zostaną wykorzystane do patrolowa-
nia i objazdów dokonywanych przez  
pracowników oraz transportu narzę-
dzi i materiałów związanych z bieżą-
cym utrzymaniem dróg i mostów, re-
montem przepustów, oznakowaniem, 
montażem barier energochłonnych, 
koszeniem traw, wycinaniem krzewów 
i gałęzi w pasie drogowym, a także 
utrzymaniem. Zwiększenie floty samo-
chodowej w znacznym stopniu przy-
czyni się do poprawy komfortu pracy 
– informuje Zastępca Dyrektora PZD 
Mariusz Dobrakowski.

PZD rozwija flotę samochodową
11 i 28 maja do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Częstochowie 
dostarczono 4 samochody  

(2 dostawcze oraz 2 osobowo 
– transportowe). Są to: Merce-
des Sprinter 903 – Sprinter 311 
Kombi, Volkswagen Hochdach 

Kombi Crafter 35 oraz Mercedes 
Sprinter 906 – 2 szt.

P osiedzenia Rady i  komisji od-
bywają się za pomocą systemu 
elektronicznego eSesja, który 
podczas zdalnych posiedzeń 

pozwala na przeprowadzanie dyskusji 
i głosowań na odległość. Radni korzystają 
z systemu już czwarty rok. Skraca on czas 
niezbędny na przygotowanie posiedzeń 
Rady i  dostarczanie dokumentów oraz 
systematyzuje posiedzenia. W  związku 
z  posiadaniem przez radnych tabletów 
likwiduje też koszty druku materiałów 
sesyjnych, gdyż pozwala na w pełni elek-
troniczną dystrybucję dokumentów. 

W  ramach planu pracy na 2021 rok 
Rada Powiatu Częstochowskiego za-
planowała siedem sesji obejmujących  
zagadnienia:

- uchwalenie budżetu oraz wieloletniej 
prognozy finansowej;

- przyjęcie i wykonanie budżetu (absolu-
torium);

- raport o  stanie powiatu (wotum 
 zaufania);

- sprawy wynikające z bieżących potrzeb, 
w stosunku do których podejmowane 
są uchwały Rady i stanowiska;

- sprawozdania starosty i  powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz ze-
spolonych inspekcji i  służb za 2020 
rok,  jak: 

 ● Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej, 

 ● Miejskiej Komendy Policji, 
 ● Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
 ● Państwowej Powiatowej Stacji Sani-

tarno – Epidemiologicznej, 
 ● Państwowego Gospodarstwa Wod-

nego Wody Polskie.
W  zależności od potrzeb tematyka po-
siedzeń jest modyfikowana, jak również 
zwoływane są dodatkowe sesje. 

W tematyce posiedzeń stałych Komisji 
Rady zaplanowanych na 2021 rok zna-
lazły się punkty poświęcone zagadnie-
niom związanym z zakresem działania:

1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Budżetu 
3. Komisji Edukacji, Kultury, Promocji 
i Sportu

4. Komisji Infrastruktury, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska
5. Komisji Samorządności i Bezpieczeń-
stwa 
6. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

Posiedzenia ww. komisji zaplanowano 
raz w  miesiącu poza przerwą wakacyj-
ną z  zastrzeżeniem, że w  zależności 
od potrzeb będą zwoływane dodatko-
we posiedzenia. Tematyka posiedzeń 
uwzględnia sprawy związane z funkcjo-
nowaniem powiatu oraz obejmuje za-
gadnienia i problemy występujące w bie-
żącej działalności, w tym 
sprawy obligatoryjne, jak procedura 
związana z  uchwaleniem budżetu oraz 
udzieleniem absolutorium i  wotum za-
ufania, co wiąże się z  przyjęciem spra-
wozdanie z  wykonania budżetu oraz 
raportu o  stanie powiatu, a  także stra-
tegia rozwoju powiatu oraz informacje 
nt. realizacji zadań powiatu i  dalszych 
zamierzeń. 

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków 
i  Petycji odbywają się w  miarę potrzeb 
zgodnie z  wpływającymi do Rady skar-
gami, wnioskami i petycjami. W związku 
z  doraźnym charakterem działalności 
Komisji plany pracy nie są sporządzane.

Tematyka realizowana przez Komisje 
Rady w 2021 roku:

 ● działalność kontrolna komisji rewizyj-
nej, w tym analiza dochodów i wydat-
ków w dobie pandemii;

 ● sprawozdania z kontroli zewnętrznych 
i wewnętrznych, 

 ● publiczny transport zbiorowy w po-
wiecie;

 ● powiatowe inwestycje drogowe - 
plany i realizacja;

 ● gospodarowanie powiatowym zaso-
bem nieruchomości;

 ● promocja powiatu – podjęte działania 
i wydatki;

 ● proces rekrutacji do szkół wraz 
z wynikami;

 ● gospodarka łowiecka, w tym szkody;
 ● informacja o sytuacji na rynku pracy 

i formach łagodzenia bezrobocia;
 ● stan zabezpieczenia przeciwpowo-

dziowego powiatu;
 ● funkcjonowanie domów pomocy 

społecznej w dobie pandemii;
 ● stan kąpielisk i obiektów wakacyjnych;
 ● stan gospodarki wodnej w powiecie; 
 ● plany tworzenia spalarni odpadów ko-

munalnych w subregionie północnym;
 ● funkcjonowanie obwodów drogowych 

w Poczesnej, Rudnikach i Koniecpolu;
 ● bieżąca działalność jednostek 

i wydziałów starostwa: PCPR, PINB, 
Wydział GK i GN;

 ● funkcjonowanie szpitala w Blachowni 
(sprawozdanie z działalności, plany 
inwestycyjne);

 ● rozwój turystyki w gm. Olsztyn 
i Janów;

 ● funkcjonowanie Domu dla Dzieci 
„Promyk” w Rędzinach

 ● funkcjonowanie OSP w Rzerzęczy-
cach.

Ze względu na pandemię ilość posie-
dzeń w terenie została ograniczona. Te-
matyką wynikającą z planu pracy, w tym 
dotyczącą realizacji zadań w  jednost-
kach powiatowych oraz w  instytucjach 
współpracujących z powiatem zajmowa-
no się na posiedzeniach przeprowadza-
nych w trybie zdalnym. 

Niezależnie od tematyki zapisanej w pla-
nach pracy przedmiotem każdego posie-
dzenia komisji jest rozpatrywanie wnio-
sków i spraw bieżących, ustosunkowanie 
się do korespondencji wpływającej oraz 
opiniowanie projektów uchwał Rady Po-
wiatu i innych materiałów sesyjnych.  

Tematyka zawarta w  planach pracy 
Rady i komisji jest realizowana na bieżą-
co. Relacje z przebiegu obrad są zawarte 
w protokołach z sesji i w protokołach po-
szczególnych komisji. 

Protokoły z  sesji oraz plany pracy Rady  
i Komisji są opublikowane na stronie BIP:
http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/

ic

Działalność Rady i Komisji 
w okresie pandemii

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami sesje Rady Powiatu 
Częstochowskiego od ponad roku odbywają się w trybie zdalnym, a ich transmisje można śledzić on-line „na żywo”  

na stronie: https://www.czestochowa.powiat.pl/ - zakładka: „on –line”. 
Posiedzenia Komisji odbywają się również zdalnie, jednakże nie są transmitowane. 
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Publiczny transport zbiorowy wzbu-
dza wiele dyskusji i  zainteresowania. 
Powiat częstochowski zauważając wy-
kluczenia komunikacyjne, wyszedł na-
przeciwko oczekiwaniom mieszkańców 
i rozpoczął przygotowania do urucho-
mienia powiatowych przewozów pa-
sażerskich. Na najczęściej pojawiające 
się pytania odpowie Członek Zarządu 
Powiatu Adam Morzyk.

Redakcja: Ile linii autobusowych urucho-
mi Powiat Częstochowski?
 
Adam Morzyk: Powiat Częstochow-
ski zgodnie z  delegacją ustawową 
rozpoczął przygotowania do urucho-
mienia powiatowych przewozów pa-
sażerskich od września 2021 r. Przy-
jęta siatka połączeń wynika z  Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Publicz-
nego Transportu Zbiorowego, który 
obecnie jest na etapie aktualizacji (link 
do ogłoszenia: https://www.czesto-
chowa.powiat.pl/ogloszenie-starosty) 
Planujemy uruchomienie powiatowych 
przewozów pasażerskich na 7 liniach 
komunikacyjnych:

1. Częstochowa – Kamienica Polska,
2. Częstochowa – Kruszyna,
3. Częstochowa – Kłomnice,
4. Częstochowa – Dąbrowa Zielona 

przez Przyrów,
5. Częstochowa – Mykanów,
6. Częstochowa – Lelów przez Zrębice, 

Pabianice,
7. Dąbrowa Zielona – Lelów przez 

Koniecpol.

Na realizację linii 1-5 Powiat Często-
chowski otrzymał dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych o  charakterze użyteczności 
publicznej, natomiast na realizację linii 
6-7 złożono wniosek o  dopłatę, który 
został pozytywnie rozpatrzony.

Jaką kwotę otrzymał Powiat na ten cel? 

Powiat Częstochowski jako przyszły 
organizator w listopadzie 2020 r. złożył 
wniosek o objęcie w roku 2021 dopła-

tą ze środków funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o  charakterze 
użyteczności publicznej do Wojewody 
Śląskiego. Wniosek dotyczył realizacji 
5 linii komunikacyjnych (1-5 z  pytania 
1). W  efekcie podpisano umowę na 
wartość dopłaty do deficytu w kwocie  
1 563 576,00 zł. Ponadto w  kwietniu 
Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
aplikował o dopłatę na realizację kolej-
nych 2 linii użyteczności publicznej (6 – 
7 z pytania 1). Wartość dopłaty z wnio-
sku to kwota 514 850,00 zł. Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie, obec-
nie trwa procedura związana z  pod-
pisaniem umowy. Należy jednak za-
znaczyć, że ostateczna kwota dopłaty 
uzależniona będzie od wielu zmiennych 
tj. okresu realizacji, ostatecznej czę-
stotliwości kursowania (trwają analizy 
i  konsultacje), a  także kwoty realizacji 
usługi transportowej przez wybranego 
operatora/ów oraz wpływów z biletów. 
Należy przypuszczać, że ostatecznie 
kwota dopłaty będzie niższa od tej wy-
nikającej z umowy i wniosku.

Jaki będzie udział Powiatu w tym przed-
sięwzięciu? 

Powiat ma kluczowy udział w tym przed-
sięwzięciu, gdyż jest organizatorem 
przewozów. O  rozłożeniu finansowania 
będziemy mogli mówić, gdy uruchomi-
my przewozy i będziemy mieli dane np. 
o  wpływach z  biletów i  ceny realizacji 
usługi przewozowej. Warto zwrócić 
uwagę, że rozmawiamy o  powiatowych 
przewozach pasażerskich, gdzie realizu-
jąc swoje zadanie własne,  zapewniamy 
komunikację międzygminną (rozumianą, 
jako linia po najkrótszej i najszybszej tra-
sie między gminami). W przypadku nie-
których linii występować będzie współ-
praca z  gminami, ich udział finansowy 
będzie zależny od ilości zrealizowanych 
wozokilometrów.

Jakie są przewidywane ceny za wozo-
kilometr (zarówno dla pasażerów, jak  
i dla samorządu)?

Na tym etapie nie są jeszcze znane 
koszty 1 wozokilometra, stawka ta zo-
stanie określona w  trakcie negocjacji 
poprzedzających proces podpisania 
umowy z danym operatorem. 

Stawki biletów jednorazowych oraz 
miesięcznym ustalone zostaną przez 
Radę Powiatu. 

Jakim taborem będą obsługiwane  
kursy?

Wielkość i  pojemność taboru uzależ-
niona będzie od zapotrzebowania na 
danej linii komunikacyjnej. Ze wzglę-
du na ochronę środowiska, komfort 
podróży, a obecnie także obostrzenia 
sanitarne będziemy chcieli dosto-
sowywać wielkość i  pojemność po-
jazdów w  zależności od tras, na tym 
etapie możemy przyjąć, że w większo-
ści będą to pojazdy, z  co najmniej 35 
miejscami siedzącymi. Będą to jednak 
ze względu na wskazane wyżej czyn-
niki zróżnicowane liczby. Np. dla linii 
Dąbrowa Zielona-Lelów wystarczają-
ce najprawdopodobniej będę pojazdy 
z 18 miejscami siedzącymi. 
W pierwszym okresie realizacji trans-
portu publicznego tj. wrzesień – gru-
dzień 2021 wytyczne co do pojazdów 
nie będą tak rygorystyczne jak na 
etapie od stycznia 2022 roku, kiedy 
będziemy wybierać operatora w  try-
bie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych. Jednak we wskazanej pierwszej 
fazie zamierzamy podpisać umowy 
z  operatorami zgodnie z  art. 22 ust. 
1 ustawy o  publicznym transporcie 
zbiorowym tj. w  formie bezpośred-
niej, którzy dotychczas realizują ko-
mercyjne przewozy pasażerskie na 
terenie powiatu. Ma to na celu wyko-
rzystanie w krótkim czasie potencjału 
przewozowego, który istnieje i  jest 
gotowy do natychmiastowego rozpo-
częcia realizacji usług.
Docelowo wymagania dotyczące, ja-
kości przewozów będą wysokie, na-
cisk będzie stawiany nie tylko na bez-
pieczeństwo i  komfort podróżnych, 
ale także kwestię ekologii i  dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych. 
W  późniejszym etapie sprecyzowane 
zostaną również kwestie oznaczeń 
pojazdów realizujących przewozy 
w ramach powiatowej linii komunika-
cyjnej, tak aby uzyskać jednolitą iden-
tyfikację wizualną, rozpoznawalną 
i czytelną dla pasażera .

W 121 numerze postaramy 
się przybliżyć Państwu 
postać kolejnego Starosty 
Częstochowskiego Kazimierza 
Eustachiewicza.

K azimierz Eustachiewicz uro-
dził się 9 czerwca 1893 roku 
w  Chodorowie, był synem 
Władysława i Marii. Urząd Sta-

rosty Częstochowskiego objął w  1932 
roku i  pełnił go do 1933 roku. W  1937 
został naczelnik wydziału Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie.
Od 1942 należał do Stronnictwa Demo-
kratycznego, a  w  1943 został członkiem 
konspiracyjnego Kierownictwa SD w Kra-
kowie. W zarządzie okręgu krakowskiego 

SD był zastępcą prezesa od 18 stycznia 
do 8 lipca 1945 oraz sekretarzem od 
kwietnia 1947 r. Następnie w  strukturze 
Wojewódzkiego Komitetu SD w Krakowie 
pełnił funkcję sekretarza prezydium od 14 
marca 1948 oraz zastępcy przewodniczą-
cego od 27 marca 1949 do 12 listopada 
1950. Był zastępcą przewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krako-
wie.  Zmarł 4 sierpnia 1962 w  Krakowie. 

Został pochowany na Cmentarzu Rako-

wickim w  Krakowie (kwatera LXVII-płn 

1-6). Niestety nie udało nam się znaleźć 

zdjęcia Starosty Kazimierza Eustachie-

wicza, dotarliśmy jednak do 186 nume-

ru Krakowskiego Dziennika Polskiego  

z 1962 roku, w którym zamieszczony zo-

stał jego nekrolog.    
 MDz

Starostowie 
Częstochowscy

Jaka jest planowana częstotliwość kur-
sów na każdej z nich?

Wstępnie planujemy realizowanie  
10 kursów dziennie w dni robocze oraz 
6 kursów w dni wolne od pracy. Oczywi-
ście ostateczna decyzja, co do ilości kur-
sów zostanie podjęta w momencie pro-
jektowania właściwego rozkładu jazdy. 

Czy przewozy będą funkcjonować także 
w weekendy?

Tak. Przewozy realizowane będą tak-
że w  dni wolne od pracy tj. soboty, 
niedziele i święta. 
Priorytetem będzie ustalenie takiej 
siatki połączeń, która zapewni dojazdy 
do miejsca pracy (3 zmiany na dobę), 
nauki, ochrony zdrowia oraz innych po-
trzeb społecznych. 

Czy punkty obsługi klienta będą się 
znajdowały w  każdej gminie uczestni-
czącej w inwestycji ?

W pierwszym okresie realizacji nie pla-
nujemy uruchamiania punktów obsługi 
pasażera. Natomiast na kolejnych eta-
pach będziemy przymierzać się nie tylko 
do uruchomienia punktów obsługi pasa-
żera, ale także do zorganizowania punk-
tów przesiadkowych na terenie powiatu 
częstochowskiego. Obecnie ze względu 
na chęć jak najszybszego uruchomienia 
powiatowego transportu zbiorowego 
oprzemy się o istniejącą infrastrukturę. 

Kto otrzyma pozwolenie na obsługę linii 
uruchomionych przez Powiat Często-
chowski z rządowego Funduszu Autobu-
sowego?

W pierwszym okresie realizacji trans-
portu publicznego tj. wrzesień – gru-
dzień zamierzamy podpisać umowy 
z operatorami (zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy o publicznym transporcie zbio-
rowym tj. w  formie bezpośredniej), 
którzy dotychczas realizują komercyj-
ne przewozy pasażerskie na terenie 
powiatu. Ma to na celu wykorzystanie 
w  krótkim czasie potencjału przewo-
zowego, który istnieje i  jest gotowy 
do natychmiastowego rozpoczęcia 
realizacji usług. W  dalszym etapie od 
stycznia 2022 roku będziemy wybie-
rać operatora w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Docelowo 
zgonie z przepisami ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym rozwiąza-
nia techniczne w  środkach transpor-
towych będą wysokie, nacisk będzie 
stawiany nie tylko na bezpieczeństwo 
i  komfort podróżnych, ale także kwe-
stię ekologii i dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych. Kwestie możliwości 
ubiegania się o  realizacji przewozów 
w ramach organizowanej przez powiat 
komunikacji będą uzależnione także 
od spełnienia wymogów dotyczących 
taboru. Bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców jest priorytetem.

Czy nowe linie będą powiązane z  PKS 
Częstochowa?

Powiat dotychczas nie był organiza-
torem publicznego transportu zbioro-
wego, proponowane linie są nowe tym 
samym nie da się mówić o  powiąza-
niu. Z  pewnością niektóre trasy mogą 
w mniejszym lub większym stopniu po-
krywać się z tymi realizowanymi przez 
PKS czy innych przewoźników, ale nie 
w  kontekście organizacyjnym.  Jak już 
wspomniałem wcześniej w  pierwszym 
okresie realizacji zadania tj. wrze-
sień – grudzień 2021 r. Powiat będzie 
bezpośrednio zawierać umowy z  ope-
ratorami biorąc pod uwagę obecnie 
realizowane trasy przez podmioty ko-
mercyjne. W  tym gronie znajduje się 
również PKS Częstochowa. 

Czy są już wstępne plany rozszerzenia 
linii np. na powiat kłobucki czy mysz-
kowski?

Widzimy możliwość rozszerzania linii 
komunikacyjnych poza teren powiatu 
częstochowskiego, jednak na obec-
nym etapie nie prowadzimy rozmów 
z innymi jednostkami samorządu tery-
torialnego na szczeblu powiatowym.  
W przyszłosci należy także  rozważyć 
wspólną organizację przewozów gmin-
no-powiatowych z gminami powiatu 
częstochowskiego. 

Dziękujemy za rozmowę!  Red.

„Odpowiadamy 
na potrzeby mieszkańców…”

Adam Morzyk
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Inwestycje kontynuowane przez Powiato-
wy Zarząd Dróg (zadania dofinansowywa-
ne ze środków zewnętrznych i własnych 
powiatu). 

a) Roboty w trakcie realizacji – 2 zadania 
(zadania rozpoczęte w 2019 roku):

Przebudowa realizowana ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych tj. 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 
1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna         
i nr 1056 S na odc. Mazury – Młynek dł. 
3,35 km, gmina Poczesna. 
Wartość zadania (wraz z  robotami dodat-
kowymi): 8  154  396,42 zł, (roboty dodat-
kowe – stabilizacja podłoża: 327 673,00zł), 
z czego otrzymane dofinansowanie:
z budżetu Państwa - 4.180.000,00 zł
z gminy Poczesna - 1 986 905,00 zł
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – 164 000,00zł
Termin realizacji lata 2019 – 2022.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 
1070 S Kłomnice - Kruszyna, nr 1025 S 
Kruszyna - Borowno i nr 1019 S Borowno 
– Witkowice dł. 15,569 km, gmina Kłom-
nice, Kruszyna i Mykanów. 
Wartość zadania (wraz z tablicami pamiąt-
kowymi): 29 242 722,00 zł, z czego otrzy-
mane dofinansowanie:
• z budżetu Państwa - 16 083 497,00 zł
• z gminy Kłomnice - 1.000.000,00 zł 
• z gminy Kruszyna - 2.000.000,00 zł 
• z gminy Mykanów - 500.000,00 zł
• z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych – 562 500,00zł.
 Termin realizacji lata 2019 – 2022.

b) Roboty w  trakcie realizacji (zadania 
rozpoczęte w 2020 r. z terminem zakoń-
czenia w 2021 roku) – 3 zadania :

Zwiększenie mobilności Subregionu 
Północnego i dostępu do sieci TEN-T po-
przez przebudowę dróg powiatowych na 
ciągu DK-1 - Poczesna - Mazury - Młynek 
- Wąsosz - DW 908. Etap I - przebudowa  
DP 1056 S w miejscowości Poczesna”. 
Wartość zadania: 6 197 244,84 zł, z czego 
otrzymane dofinansowanie:
z UE - 2 888 122,00 zł
z budżetu Państwa - 804 043,00 zł
z gminy Poczesna 1.253.042,00 zł
Termin realizacji lata 2020 – 2021.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
na DP 1042 S w  m. Kusięta (Etap II) na        
dł. 2,00 km (gm. Olsztyn). 
Wartość zadania: 1 666 000,01 zł, z czego 
otrzymane dofinansowanie:
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – 833 000,00 zł
z gminy Olsztyn 833.000,00 zł

Termin realizacji 31.08.2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 
S na odc. Siedlec – Srocko, gmina Mstów 
–       w ramach środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych na dł. 3,029 km. 
Otwarcie ofert 26.10.2020 r. 
Wartość zadania: 3 899 999,99 zł,  z czego 
otrzymane dofinansowanie:
z budżetu Państwa 1.949.999,00 zł
z gminy Mstów 974.999,00 zł
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych – 975 000,00 zł.
Termin realizacji lata 2020 – 2021.

Co chcemy zrobić?

1. W  dniu 31.03.2021 r. złożono wniosek 
o ujęcie zadania obejmującego projekt wraz 
z  budową w  programie zadań na drogach 
wojewódzkich współfinansowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego - PRO-
GRAM WID 2021+ dla zadania: „Budo-
wa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) 
z  drogą powiatową nr 1025S (ul. Koperni-
ka i  ul. Słowackiego) w  m. Kokawa, gmina  
Mykanów – w  formule „zaprojektuj i  wy-
buduj”. Wniosek został złożony do Depar-
tamentu Komunikacji i  Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa śląskiego. 

2. W  dniu 07.04.2021 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie zadania ze środków Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg w  zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na przejściach dla pieszych w  obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych dla za-
dania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu 
w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 
nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Głów-
na) w miejscowości Skrzydlów”.
Obecnie czekamy na informację o wynikach 
naboru. 

I. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021.

1. W  dniu 21.04.2021 r. zostały zatwier-
dzone listy zadań do dofinansowania w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Powiat Częstochowski otrzymał dofinan-
sowanie dla zadania: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1093S na odc. Czepurka 
– Piasek, gmina Janów”. Długość planowa-
nego do przebudowy odcinka drogi wyno-
si 2,178 km, planowany termin realizacji 
zadania – październik 2020 roku. Ogółem 
wartość projektu wynosi: 5 600 000,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania wy-
nosi 2 800 000,00 zł. 

2. Drugie zadanie zgłoszone do Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dotyczyło: „Prze-
budowy drogi powiatowej nr 1092S na  
odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, 
gmina Koniecpol”. Zadanie to znalazło się 
na 9 miejscu na liście zadań rezerwowych.

II. Zamówienia publiczne w trybie prze-
targu nieograniczonego.

1. W  dniu 10.05.2021 r. został ogłoszony 
przetarg nieograniczony dla zadania: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1093S na 
odcinku Czepurka – Piasek, gmina Janów”. 
W  dniu 25.05.2021 r. nastąpiło otwarcie 
ofert w w/w postępowaniu. Do postępowa-
nia przetargowego złożono 6 ofert. Obec-
nie trwa badanie złożonych ofert. War-
tość zadania: 5  600  000,00 zł. Najniższa 
oferta: 4  155  516,51 zł, najwyższa oferta: 
5 982 282,29 zł (podane kwoty są kwotami 
brutto).

2. W  dniu 14.05.2021 r. nastąpiło otwar-
cie ofert w  przetargu: „Sukcesywne wy-
konywanie i  dostawa znaków drogowych 
pionowych, urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz tablic informacyj-
nych na drogi powiatowe i  wojewódzkie 
dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg 
w  Częstochowie”. Do przetargu wpłynęły 
4 oferty. Najtańsza oferta została złożona 
na kwotę: 148 171,95 zł brutto, najdroższa 
na kwotę 189 922,89 zł brutto. Zamawia-
jący zamierzał przeznaczyć na realizację 
zadania kwotę: 109  894,35 zł brutto.  

W  związku z  przekroczeniem kwoty jaką 
Zamawiający miał przeznaczoną na reali-
zację zadania w  dniu 17.05.2021 r. postę-
powanie zostało unieważnione, a w najbliż-
szym czasie przetarg zostanie ogłoszony 
ponownie.  

3. W dniu 25.05.2021 r. została podpisana 
umowa z  firmą Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „REZ-DROGPOL S.C.” z Jaskro-
wa na: „Remont cząstkowy nawierzchni 
dróg powiatowych przy użyciu emulsji 
szybko rozpadowej i  grysów bazaltowych 
o wym. 2 ÷ 5 mm wbudowanych pod ciśnie-
niem przy użyciu remontera, przy średniej 
głębokości ubytków 2 ÷ 6 cm na terenie 
ODM 1 Rudniki, ODM 2 Koniecpol, ODM 
3 Poczesna”. Niezwłocznie po przekazaniu 
firma ma przystąpić do wykonywania re-
montów z terminem do końca czerwca br. 

Co na drogach 
powiatowych?

Rok 2020 w Wydziale Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu 

i Promocji Powiatu 
Częstochowskiego

Rok 2020 był szczególny dla każde-
go z  nas. Pandemia koronawirusa 
wpłynęła na wszystkie dziedziny ży-
cia i  pokrzyżowała wiele wcześniej 
zaplanowanych zamierzeń. Ciągłe 
wprowadzanie nowych obostrzeń, 
zamykanie lub ograniczanie działal-
ności usług, handlu, instytucji kul-
tury, obiektów sportowych, siłowni, 
klubów, instytucji społecznych, sto-
warzyszeń i  organizacji sprawiło, że 
trzeba było przewartościować nasze 
codzienne zachowania i  przyzwy-
czajenia. 

Również Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i  Promocji Powiatu 
(Wydział EZK) musiał zmienić tryb 
swojej pracy, dostosowując się do no-
wych wymagań. W siedzibie Wydziału, 
tj. w budynku Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie zostały wprowadzo-
ne szczególne zasady bezpieczeństwa, 
a  obsługa petentów odbywała się 
głównie w sposób zdalny.
Poniżej przedstawiono wybrane in-
formacje dotyczące najważniejszych 
zadań realizowanych w  2020 r. przez 
Wydział EZK.

Edukacja
Zadaniem Powiatu Często-
chowskiego w  zakresie eduka-
cji jest organizacja szkolnictwa  
na poziomie ponadgimnazjalnych  oraz 
szkolnictwa specjalnego. Zadanie to 
jest realizowane poprzez utworze-
nie sieci szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół specjalnych. W  tabeli 1  
przedstawiono liczbę uczniów i  od-
działów w roku szkolnym  2020/2021  
w szkołach i placówkach  powiatu czę-
stochowskiego. 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Liczba 
uczniów

Liczba oddziałów 
(klas)

1. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej 42 4

2 Zespół Szkół w Koniecpolu 305 14

3 Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 79 5

4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku 55 10

Razem szkoły młodzieżowe: 481 33

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszynie 43 3

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Janowie 66 3

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Zespole Szkół im. Władysława 
Szafera w Złotym Potoku 23 1

Razem szkoły dla dorosłych: 132 7
RAZEM: 613 40

Tabela 1. Liczba uczniów i  oddziałów w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego  
w roku szkolnym 2020/2021. Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

Dr inż. Leonard Smolarski 
Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia KulturySportu i Promocji Powiatu
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Siedlec

Kusięta
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Okres pandemii był dużym wyzwaniem, 
zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i ro-
dziców. Nauczanie odbywało się głównie 
w formie zdalnej. A gdy szkoły i placówki 
czasowo funkcjonowały w sposób stacjo-
narny, trzeba było zapewnić w  nich od-
powiednie warunki i  środki bezpieczeń-
stwa w  zakresie reżimu sanitarnego. Na 
środki ochrony osobistej oraz niezbędny 
sprzęt dla uczniów i nauczycieli kierowa-
no dodatkowe pieniądze, które zostały 
przeznaczone m.in. na dezynfekcje po-
mieszczeń, maseczki, czy też sprzęt kom-
puterowy do zdalnej nauki.
W  powszechnej opinii kształcenie zdal-
ne i  zamknięcie uczniów w  domach ma 
więcej wad niż zalet. Komputer nie za-
stąpi normalnej relacji z  rówieśnikami, 
spotkań, rozmów, zajęć sportowych, 
szkolnych wystąpień, czy też przedsta-
wień. Nie wszystkie przedmioty mogą 
być realizowane w formie zdalnej, jak np. 
zajęcia praktyczne, w których wykorzy-
stywane są narzędzia lub urządzenia, 
lektoraty języków obcych. Nie wszy-
scy też byli przygotowani na przejście 
w  tryb nauczania online. W  przypadku 
trudności w  lekcjach, rodzic nie jest 
przecież pedagogiem i  sam może mieć 
problemy z  pewnymi tematami, a  kon-
takt z nauczycielem może być utrudnio-
ny lub ograniczony. W  zdalnym trybie 
trudniej też przekazywać niektóre tre-
ści. Nauczyciel z  kolei nie zawsze może 
zweryfikować, ile jest samodzielnego 
wkładu pracy ze strony ucznia, a ile jest 
w  tym zaangażowania rodzica, czy też 
kogoś innego.

Z  badania przeprowadzonego  przez 
Stowarzyszenie „Pro Silesia” oraz pra-
cowników Instytutu Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach 
wynika, że z  powodu pandemii polska 
szkoła w  zaledwie kilka miesięcy prze-
szła rewolucję technologiczną. Jeśli 
chodzi o  wykorzystanie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych podczas 
lekcji, ma to pozytywne skutki, jednak-
że zdalne nauczanie rodzi wiele obaw. 
Zdalne nauczanie wpływa negatywnie 
na rozwój społeczny młodych ludzi, je-
śli jednak w  grę wchodzi ludzkie życie 

i  zdrowie, wydaje się, że w  tej sytuacji 
epidemicznej edukacja zdalna jest wła-
ściwym rozwiązaniem. 
Doceniając osiągnięcia i wyniki uczniów 
w  nauce Starosta Częstochowski ufun-
dował dla nich stypendia i nagrody, któ-
re w 2020 r. zostały wręczone w sposób 
zdalny. W  ramach  „Lokalnego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół prowadzonych przez po-
wiat częstochowski” stypendium otrzy-
mało 67 uczniów. W ramach „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i  młodzieży” zamieszkałych 
na terenie powiatu częstochowskiego 
nagrody wypłacono dla 21 uczniów.

Kultura
W  ramach zadań związanych z  kulturą 
Powiat Częstochowski podejmuje dzia-
łania zapewniające rozwój twórczości 
artystycznej, współdziała z  instytucja-

mi kultury funkcjonujący-
mi na terenie powiatu, mia-
sta Częstochowy oraz 
z  Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury w  Częstochowie 
w  zakresie organizowania 
imprez kulturalnych.  Po-
nadto realizuje wykonywa-
nie zadań instruktażowych 
i  pomocy metodycznej 
bibliotekom publicznym  
na terenie powiatu często-
chowskiego oraz organizu-
je doskonalenie zawodowe  
dla pracowników meryto-
rycznych tych bibliotek za 

pośrednictwem Biblioteki Publicznej  
im. Władysława Biegańskiego w  Czę-
stochowie. 
Na 2020 r. zaplanowano współudział 
w wielu różnych wydarzeniach kultural-
nych, zarówno o  zasięgu powiatowym, 
jak i  wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 
Jednakże w  związku z  zagrożeniem 
epidemicznym włodarze gmin i  powia-
tu w  trosce o  zdrowie i  bezpieczeń-
stwo mieszkańców apelowali o  bardzo 
rozważne podejście do organizowania 
wszelkich imprez o  charakterze kul-
turalnym, artystycznym, sportowym 

niu klubów z ewidencji, zmianach statutu 
i aktualizacji danych). Współdziała z or-
ganizacjami pozarządowymi i  instytu-
cjami sportowymi, które funkcjonują na 
terenie powiatu oraz miasta Częstocho-
wy w zakresie organizowania wydarzeń 
sportowych i turystycznych. 
Podobnie jak w obszarze zadań związa-
nych z  kulturą, zagrożenie epidemiczne 
koronawirusem wpłynęło na realiza-
cję zadań sportowych i  turystycznych 
w  2020 r. Zaplanowany był współ-
udział w  wielu różnych wydarzeniach 
o  zasięgu powiatowym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i  międzynarodowym. 
Nie odbyła się corocznie organizowa-
na przez powiat Spartakiada Gmin Po-
wiatu Częstochowskiego, nie odbyło 
się wiele innych turniejów, zawodów, 
rozgrywek, czy też biegów i  wyścigów. 
Jednakże tam gdzie było to możliwe, 
w  terminach i  na zasadach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami niektóre za-
planowane wcześniej wydarzenia spor-
towe i turystyczne zostały zrealizowane.  
W sumie w 2020 r. odbyło się 25 imprez 
sportowych, w tym turnieje piłki siatko-
wej, piłki nożnej, tenisa stołowego, mini-
żużla, zawody żeglarskie, zawody Nordic 
Walking, Dni Olimpijczyka, Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych oraz 3 imprezy 
turystyczne, w tym odnawianie szlaków 
turystycznych i rajd narciarski.
W  grudniu 2020 r. odbyło się podsu-

Nieodpłatna pomoc prawna 
i edukacja prawna

Na terenie powiatu częstochowskiego 
funkcjonuje system nieodpłatnej pomo-
cy prawnej.   Nieodpłatna pomoc praw-
na jest zadaniem zleconym z zakresu ad-
ministracji rządowej. Środki na realizację 
zadania pochodziły z budżetu państwa. 
W  2020 r. w  powiecie częstochowskim 
w  ramach tego zadania pomoc prawną 
uzyskało 400 osób. Większość porad 
odbywała się w  systemie zdalnym. Po-
wiat realizuje to zadanie we współpracy 
z gminami, organizacjami pozarządowy-
mi, a  także z  Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w  Opolu i   Okręgową Radą 
Adwokacką w Częstochowie.

Ochrona zdrowia
W  ramach zadań promocji i  ochrony 
zdrowia w powiecie częstochowskim po-
dejmowane są działania mające na celu 
poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkań-
ców. W 2020 r. realizowano następujące 
działania:
1. Bieżąca współpraca ze  Szpitalem im. 
Rudolfa Weigla w  Blachowni. Szpital 
został wydzierżawiony przez Spółkę 
Scanmed S.C. z  siedzibą w  Warszawie. 
Do powiatu częstochowskiego należą 
grunty i budynki szpitala. 

Szpital posiada ogółem 138 łóżek. Łącz-
nie w  oddziałach szpitalnych hospitali-
zowano 5977 pacjentów. W  poradniach 
przyszpitalnych udzielono 6811 świad-
czeń. Od listopada 2020 r. Szpital im. R. 
Weigla w  Blachowni decyzją Ministra 
Zdrowia został objęty II stopniem zabez-
pieczenia szpitalnego w walce z epidemią 
COVID-19.
2. Przechowywanie i  udostępnianie do-
kumentacji medycznej pacjentów byłego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.
3. Opracowanie i  realizacja programów 
polityki zdrowotnej, wynikających z po-
trzeb zdrowotnych mieszkańców powia-
tu częstochowskiego: „Program profi-
laktyczny wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego dla mieszkańców powiatu 
częstochowskiego na lata 2020–2021”, 
„Ogólnopolski program profilaktyki 
czerniaka w edycji 2019/2020 dla szkół 

Rodzaj organizacji Podstawa prawna Liczba

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Stowarzyszenia ogólne i kultury fizycznej Prawo o Stowarzyszeniach 171

Ochotnicze Straże Pożarne Prawo o Stowarzyszeniach 110

Fundacje Ustawa o Fundacjach  43
RAZEM 324

Stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Stowarzyszenia zwykłe Prawo o Stowarzyszeniach 13
- Kluby Sportowe (KS) 

- Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) 
[KS i UKS działają w formie Stowarzyszenia, których Statuty 

nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej]

KS i UKS działają w oparciu  
o dwie ustawy: 

Prawo o Stowarzyszeniach  
i Ustawa o Sporcie

67

RAZEM 80
OGÓŁEM 404

Tabela 2. Opracowano na podstawie danych ewidencyjnych Wydziału EZK.

i  turystycznym. W  2020 r. praktycznie 
wszystkie większe imprezy zostały od-
wołane, a harmonogram mocno przeor-
ganizowany.  Odbyły się tylko te, które 
mogły być realizowane wyłącznie w ter-
minach i  na zasadach zgodnych z  obo-
wiązującymi przepisami lub też dało się 
je przenieść do wirtualnego świata. Nie 
odbył się tradycyjny i corocznie organi-
zowany Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych, nie było Powiatowego Festiwa-
lu Żniwnego, a Dożynki Powiatowe od-
były się w  bardzo ograniczonym zakre-
sie reżimu sanitarnego. 

Nie było koncertów, wystaw, plenero-
wych imprez i wielu innych planowanych 
na 2020 r. atrakcji. Jednakże w  sytu-
acjach, w  których było to możliwe, nie-
które wydarzenia kulturalne zostały 
zrealizowane. Na szczęście jedno z  naj-
ważniejszych i  największych wydarzeń 
powiatowych, tj. uroczystość wręczenia 
Statuetek Starosty Częstochowskiego 
„Za zasługi dla powiatu za rok 2019” 
odbyła się w  dniu 15.02.2020 r., czyli 
tuż przed wprowadzeniem ograniczeń, 
i  odniosła wspaniały sukces zarówno 
pod względem organizacyjnym, jak 
i  frekwencyjnym. W  sumie w  2020 r. 
ufundowano nagrody i  wsparto organi-
zacyjnie 31 imprez kulturalnych, w  tym  
4 muzyczne, 14 plastycznych, 2 tanecz-
ne, 7 literacko-recytatorskich, 2 foto-
graficzne, 2 czytelnicze.

Sport i turystyka
W ramach sportu i turystyki powiat czę-
stochowski podejmuje działania zapew-
niające rozwój kultury fizycznej, sportu 
i  turystyki.  Prowadzi i  nadzoruje kluby 
sportowe wpisane do ewidencji starosty 
(wydawanie decyzji o wpisie i wykreśle-

mowanie działalności sportowej Powia-
towego Zrzeszenia LZS za 2020 r. Spo-
tkanie bezpośrednie jak co roku nie było 
możliwe ze względów epidemicznych, 
ale poprzez trenerów wręczono wy-
różniającym się młodym sportowcom 
puchary, statuetki i upominki, a było ich 
niemało: 63 zawodników, 11 trenerów, 
12 działaczy i animatorów sportu, 5 na-
uczycieli wychowania fizycznego, którzy 
uzyskali znaczące osiągnięcia indywidu-
alne lub zespołowe na szczeblu powiato-
wym, wojewódzkim lub wyższym.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Zadaniem powiatu w  ramach 
współpracy z  organizacja-
mi pozarządowymi jest nadzór  
nad stowarzyszeniami działającymi na 
terenie powiatu, sprawowanie nadzoru 
nad fundacjami oraz prowadzenie ewi-
dencji stowarzyszeń zwykłych. W tabe-
li 2 przedstawiono rodzaje organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
powiatu  częstochowskiego.
W  2020 r. współpraca powiatu często-
chowskiego z  organizacjami pozarzą-
dowymi polegała m. in. na wspieraniu  
i  powierzaniu zadań publicznych wraz 
z  udzieleniem dotacji na sfinansowanie 
ich realizacji w  takich działaniach jak: 
„Wspieranie i  upowszechnianie kultury 
fizycznej”, „Rozwój sportu – szkolenia 
sportowe”, „Wypoczynek dzieci i  mło-
dzieży – lato 2020”.
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ponadpodstawowych z  terenu powia-
tu częstochowskiego”.
4. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu 
częstochowskiego. Na podstawie Usta-
wy Prawo Farmaceutyczne, rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
powinien być dostosowany do potrzeb 
mieszkańców powiatu i  zapewniać do-
stępność świadczeń również w  porze 
nocnej, niedzielę i święta oraz w dni wol-
ne od pracy. W  powiecie częstochow-
skim funkcjonuje 35 aptek oraz 19 punk-
tów aptecznych (wg stanu na 2020 r.).
5. Dofinansowanie aparatów do diali-
zoterapii dla Wojewódzkiego  Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie.
6. Świadczenie usług stwierdzania 
zgonów i  jego przyczyn oraz wysta-
wiania kart zgonów osobom zmarłym 
w  granicach administracyjnych po-
wiatu częstochowskiego w  przypadku 
niemożności ustalenia lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej (współpraca 
z Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej – Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie). 

Pozyskane przez powiat 
środki finansowe 

zewnętrzne przez szkoły 
i placówki oświatowe

W  szkołach i  placówkach oświatowych 
powiatu częstochowskiego realizowa-
no projekty współfinansowane z  fun-
duszy Unii Europejskiej (przeznaczone  
m. in. na szkolenia, stypendia, współpra-
cę partnerską, kulturę, edukację, itp.).

Szkoły i  placówki oświatowe reali-
zujące projekty współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego:

1. Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy im. Jana 

Brzechwy w Bogumiłku: 
projekt pod nazwą „Równe szanse – 
lepszy start”. Głównym celem projektu 
było podniesienie poziomu przygoto-
wania zawodowego, zmniejszenie dys-
proporcji edukacyjnych i zawodowych 
beneficjentów dla 20 uczniów z  nie-
pełnosprawnością  intelektualną oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 
Pracy w Bogumiłku – poprzez realiza-
cję cyklu zajęć dodatkowych, warsz-
tatów i  kursów specjalistycznych.  

2. Liceum Ogólnokształcące 
 w Kamienicy Polskiej: 

w  ramach rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i  nauczycieli 
w  zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na lata 2020-2024 
– „Aktywna tablica” zostało zakupio-
nych 8 laptopów.

3. Powiat Częstochowski:
a) projekt pod nazwą „Kształcenie 
w  młodości sukces w  przyszłości”. 
Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie, jakości kształcenia zawodowe-
go w trzech szkołach: Technikum w Ko-
niecpolu, Technikum w Złotym Potoku, 
Branżowa Szkoła I  Stopnia w  Koniec-
polu.  Projekt ukierunkowany jest na 
poprawę zdolności do zatrudnienia 
uczniów szkoły i dostosowanie kształ-
cenia do regionalnego rynku pracy, 
b) projekt „Zdalna Szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w  systemie kształcenia zdalnego”. 
Projekt został sfinansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.  Celem 
projektu jest zapewnienie dostępu do 
sprzętu umożliwiającego realizację 
podstawy programowej dla potrze-
bujących uczniów z  Powiatu Często-
chowskiego. Dzięki otrzymanej do-
tacji zostały zakupione 16 laptopów 
z  zestawami oprogramowania  oraz  
13 tabletów, które zostały przekazane  
do szkół  dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Częstochowski. 

Współpraca z samorządami 
zagranicznymi

Powiat Częstochowski utrzymuje 
współpracę – na zasadzie podpisanych 
porozumień – z  Powiatem Bodeńskim 
z  Niemiec i  z  Rejonem Śniatyńskim 
z  Ukrainy. W  2020 r. kontakty z  na-
szymi zagranicznymi partnerami były 
bardzo ograniczone ze względu na 
szerząca się pandemię koronowiru-
sa – COVID 19 w Polsce i w całej Eu-
ropie. Wszystkie zaplanowane na ten 
rok spotkania  musiały zostać odwo-
łane i   odłożone w  czasie. W   dniach 
14-16.02.2020 r.  w  powiecie często-
chowskim gościła delegacja ukraińska  
z  powiatu Śniatyńskiego zaproszona 
na uroczystość wręczenia Statuetek 
Starosty Częstochowskiego. W  dniu 
29.07.2020 r. w  Starostwie Powiato-
wym w Częstochowie gościła  z przyja-
cielską wizytą  pani  Katarzyna Zlotos 
– przedstawicielka do spraw partner-
stwa z Powiatu Bodeńskiego. 

Dr inż. Leonard Smolarski 
Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia 

KulturySportu i Promocji Powiatu

Wielu turystów zawierzyło 
pięknej pogodzie i 22 maja wy-

brało się rowerami na spotkanie 
z Naturą na XVII Rajd „Szlakami 
rosiczki – po Parku Krajobrazo-

wym Stawki”. 

Zbiórka rowerzystów, bo to oni byli głów-
nymi uczestnikami Rajdu wyznaczona 
była przy leśniczówce Stawki w  Zalesi-
cach na godz. 10.00. Niełatwej roli prze-
wodnika podjęli się pracownicy Nadle-
śnictwa Złoty Potok - Katarzyna Szostak 

i  Jarosław Wojewoda. Pod takim prze-
wodnictwem 81 rowerzystów udało się 
w  las. Rowerzyści to: młodzież  z  SKT 
PTTK z  Przyrowa, z  Woli Mokrzeskiej, 
z  Myszkowa Osiedlowy Klub PTTK- M 
-2 na czele z  przodownikiem Andrzejem 
Zysiakiem. Niby prosta łatwa wycieczka 
pod znakomitym przewodem leśników 
okazała się dla nas prawdziwą wyprawą. 
Pokazali nam las od strony dotychczas 
dla nas nieznanej i nieosiągalnej. Nie zda-
waliśmy sobie sprawy z  potęgi i  piękna 
zawartego w  lesie. Niestety zobaczyli-
śmy także spustoszenia, jakie czyni cy-
wilizacja i  ocieplenie klimatu. Umierają-
ce jesiony, usychające i  dziesiątkowane 
przez szkodniki pobudzają do refleksji.  
To było niezapomniane przeżycie.  
Tętniąca wiosennym życiem przyroda 
z  tysiącem kolorów zieleni. Odwiedzi-
liśmy stanowiska nasienne i  rezerwat 
przyrody Wielki Las.  Mimo że nie udało 
się odszukać legendarnej rosiczki, no-

tabene  która była tematem prze-
wodnim Rajdu byliśmy zachwyceni.  
Rosiczka okrągłolistna to owadożer-
na roślinka rosnąca na glebach torfo-
wych ubogich w  azot. Szukaliśmy jej 
wszyscy z mizernym skutkiem. Wszyscy 
uczestnicy z pasją godną rasowych bota-
ników zapoznali się natomiast z wieloma 
roślinami. Można wymienić co najmniej 
kilkadziesiąt: kopytnik, storczyk plamisty, 
bodziszek cuchnący, przetacznik ożan-
kowy, fiołek leśny, kulik zwisły, żywiec 
gruczołowaty, miodunka i  wiele innych. 
Trasa ok. 6 km pokonaliśmy na rowerach 
w  „błyskawicznym” tempie poganiani 
przez coraz mocniej padający deszcz.
Imprezy takie jak Rajd Rosiczki to dosko-
nały przykład jak można wykorzystać 
i  ukierunkować zainteresowania mło-
dzieży. Wzrosła na pewno świadomość 
potrzeby dbałości o nasze bogactwo na-
rodowe, jakim są lasy. Szanujmy i chroń-
my naszą przyrodę.

Rolnicy gospodarujący na gruntach 
o słabszej jakości, które nie zapewniają 

odpowiednich plonów, mogą posadzić na 
nich las i uzyskać na ten cel dofinansowa-
nie z Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. O „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych” finanso-
wane z budżetu PROW 2014-2020 można 

się będzie starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 
2021 r.

Poddziałanie zalesieniowe skiero-
wane jest do rolników (osób fizycz-
nych lub prawnych, jak i grup takich 
osób), którzy są właścicielami lub 

współwłaścicielami gruntów przeznaczo-
nych do zalesienia lub grunty te stanowią 
własność małżonka. Pomoc może otrzymać 
rolnik, któremu został nadany numer iden-
tyfikacyjny w  trybie przepisów o  krajowym 
systemie ewidencji producentów. Benefi-
cjentami mogą być również jednostki samo-
rządu terytorialnego i jednostki organizacyj-
ne gmin, powiatów oraz województw.

Weź pieniądze i posadź las 
– wkrótce ruszy nabór wniosków

Wsparcie na zalesienie ma charakter 
jednorazowej, zryczałtowanej płatno-
ści, która ma zrekompensować koszty 
wykonania zalesienia oraz jego ochro-
ny. Wysokość pomocy uzależniona jest 
m.in. od tego czy sadzone będą drzewa 
liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, 
nachylenia terenu, czy wyboru sposobu 
zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się 
od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. 
Ponadto w kolejnych latach do zalesionych 
gruntów rolnik może otrzymać dodatkową 
pomoc:
przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wy-
sokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha;
przez 12 lat – premię zalesieniową, która 
jest rekompensatą za wyłączenie grun-
tu z  produkcji rolniczej, w  wysokości  
1 215 zł/ha.
Działka, na której ma być posadzony las, 
musi mieć co najmniej 0,1 ha i  minimum 
20 m szerokości, chyba że gra-
niczy z  lasem – wtedy szero-
kość gruntu nie ma znaczenia.  
W  2021 r. powierzchnię 

maksymalną, do której można ubiegać się 
o  pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo 
ważnym dokumentem, który trzeba posia-
dać, aby posadzić las, jest plan zalesienia 
sporządzony przez nadleśniczego Lasów 
Państwowych. Jego kopię, z  potwierdze-

niem za zgodność z  oryginałem, należy 
bezwzględnie dołączyć do wniosku o przy-
znanie wsparcia. Grunty przeznaczone do 
zalesienia, co do zasady, powinny być poło-
żone poza obszarami Natura 2000, rezer-
watów przyrody, parków narodowych czy 
krajobrazowych lub ich otulin.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego 
poddziałania należy składać do biur 

powiatowych Agencji, właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę wnioskodawcy. Moż-
na je składać osobiście, przekazy-
wać za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową.

XVII Ogólnopolski Rajd Rowerowy
 „Szlakami rosiczki 

– po Parku Krajobrazowym Stawki”

Szczegółowe informacje na temat
poddziałania „Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych” znajdują się stronie 

internetowej: www.arimr.gov.pl
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Organizator rajdu był Szkolny Klub Tu-
rystyczny PTTK przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w  Przyrowie, któremu 
wsparcia udzielili: Nadleśnictwo Złoty Po-
tok, Starostwo Powiatowe w  Częstocho-
wie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przy-
rowie oraz firma Coloriage z Zalesic.

Komandor Rajdu - Jerzy Sikorski.
Zdjęcia - Jerzy Sikorski, Krzysztof Ćwikiel

Uczestnicy rajdu na starcie

Losowanie nagród

zdj. freepik
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historii związanej przez wieki z  Polską, 
a  liczące obecnie ok.10 tys. mieszkań-
ców. Miejscowość była wzmiankowana 
w  kronikach już w  1158 roku. W  1415 
roku w  Śniatyniu przebywał król Wła-
dysław Jagiełło, który przyjął tu hołd 
wojewody mołdawskiego Aleksandra. 
W  1448 roku Kazimierz Jagiellończyk 
obdarował Śniatyn miejskim prawem 
niemieckim. W  1485 roku w  mieście 
przebywał król Kazimierz Jagiellończyk. 
W marcu 1576 roku w Śniatyniu przeby-
wał Stefan Batory witany tu przez moż-
nowładców po wyborze na króla. W la-
tach 1751–1788 w Śniatyniu rezydowali 
biskupi bakowscy. W  dobie rozbiorów 
Śniatyń znalazł się w  zaborze austriac-
kim. Od 1867 roku był siedzibą powia-
tu śniatyńskiego. W  II Rzeczypospolitej 
Śniatyń był również siedzibą powiatu 
śniatyńskiego i  wchodził w  skład woje-
wództwa stanisławowskiego. W  tym 
czasie Śniatyn został określony miastem 
winogron i orzechów.
W  Śniatyniu żyła i  pracowała błogo-
sławiona siostra Marta Wiecka (1874-
1904). Przez mieszkańców Śniatynia 
była już za życia uważana za święta. 
Zawsze pełna radości i  spokoju du-
chowego, dobrym słowem zjednywa-
ła sobie sympatię zarówno katolików, 
jak również Żydów i  prawosławnych. 

Opiekowała się chorymi, wspomaga-
ła najuboższych, troszczyła o  zdrowie 
i  wychowanie dzieci, które pochodzi-
ły z  ubogich rodzin. Zajmowała się 
także chorymi na tyfus. Nigdy się nie 
oszczędzała, stawiając wyżej dobro pa-
cjentów i  współpracowników niż wła-
sne bezpieczeństwo. W  czasie pracy 
w szpitalu zaraziła się tyfusem. Zmarła 
30 maja 1904 roku i została pochowa-
na na cmentarzu w Śniatyniu. Grób sio-
stry Marty jest obiektem pielgrzymek 
zarówno katolików, jak i  wyznawców 
prawosławia do dzisiaj.

Śniatyń posiada również wiele za-
bytków, szczególnie bliskich każdemu 
Polakowi, bo wspaniale świadczących 
o  przeszłości tych ziem. W  Śniatyniu 
warto zobaczyć: klasycystyczny ratusz, 
zbudowany w  1861 r. przez burmistrza 
Marcelego Niemczewskiego, kościół Mat-
ki Bożej Szkaplerznej z 1721 r., cmentarz 
miejski z  grobem błogosławionej Marty 
Wieckiej, kościół ormiański, zbudowany 
w 1787 r. na miejscu klasztoru dominikań-
skiego (przez pewien czas wykorzysty-
wany jako sala gimnastyczna technikum), 
drewnianą cerkiew pw. Wniebowstąpie-
nia Pańskiego z  1886 r., drewnianą cer-
kiew z  dzwonnicą z  1906 r., drewnianą 
cerkiew pw. Jana Ewangelisty, zamek, 
pomnik Stefana Batorego, budynek by-

łego Państwowego Liceum i Gimnazjum  
im. Franciszka Karpińskiego.
Ze Śniatynia z  pewnością warto poje-
chać do Kołomyji. To kolejna miejsco-
wość, która związana jest z polską histo-
rią. Obecnie jest to 60-tysięczne miasto, 
będące siedzibą rejonu (powiatu).
Nazwa Kołomyja ma związek z  zało-
życielem miasta królem halickim Kolo-
manem. Miejscowość była wzmianko-
wana w  1240 r. i  należała do księstwa 
halicko-wołyńskiego. W  połowie XIV 
wieku została włączona do Polski. Mia-
sto królewskie zostało założone przez 
Kazimierza III Wielkiego na prawie mag-
deburskim pomiędzy 1366, a  1370 r. 
W XV w. była miejscem sądu grodzkiego, 
a  w  okresie od XV w. do 1567 r. także 
sądu ziemskiego, który następnie prze-
niesiono do Halicza. W 1459 r. hospodar 
mołdawski Stefan III Wielki złożył tutaj 
hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi. 
Doszło wtedy do upokorzenia hospo-
dara: w  momencie składania przez nie-
go hołdu lennego rozwarły się ściany 
namiotu i  wojsko polskie oraz wojsko 
mołdawskie zobaczyło Stefana klęczą-
cego przed królem. 15 września 1485 r. 
Stefan złożył w Kołomyi ponownie hołd 
Kazimierzowi Jagiellończykowi. W  XVI 
i  XVII wieku Kołomyja była ośrodkiem 
wydobycia cennej wtedy soli. W  pierw-
szej połowie XVII wieku z powodu zale-
wania miasta przez rzekę Prut przenie-
siono miasto na nowe miejsce. W  XVIII 
wieku w  mieście wśród miejscowych 
Żydów bardzo rozwinął się chasydyzm. 
Przez cały okres swojej historii miasto 
było nieustannie niszczone przez Tata-
rów, Kozaków oraz wojska mołdawskie. 
W  okresie 20-lecia międzywojennego 
miasto znajdowało się w  granicach II 
Rzeczypospolitej.
W Kołomyji z pewnością warto obejrzeć 
piękny ratusz, zabytkowe kościoły i cer-
kwie oraz muzeum pisanek.
 Kolejne miejsce, które warto zwiedzić to 

liczące ponad 200 tysięcy mieszkańców 
Czerniowce. To miasto na Bukowinie, 
które do dziś jest symbolem dawnej wie-
lokulturowości i  austro-węgierskiego 
szyku. Mieszkają w  nim ludzie różnych 
kultur i  narodowości — w  tym społecz-
ność polska. 
Czerniowce były miastem pod zwierzch-
nictwem kolejno: mołdawskim, turec-
kim, polskim (w  latach 1687–99 Jan 
III Sobieski przyłączył je na krótko do 
Rzeczpospolitej), znów tureckim, au-
stro-węgierskim, rosyjskim, rumuńskim, 
radzieckim, znów rumuńskim, radziec-
kim i wreszcie ukraińskim. 
W  Czerniowcach warto zobaczyć: Pa-
łac Metropolitów Bukowińskich obec-
nie  uniwersytet czerniowiecki, piękny 
Ratusz z 1887 roku oraz budynek teatru 
Muzycznego.

Będąc na Ukrainie nie sposób nie poje-
chać do Kamieńca Podolskiego. Więk-
szość Polaków kojarzy to miasto z  po-
tężną twierdzą, która przez lata strzegła 
rubieży Rzeczypospolitej, a  której 
obrońców rozsławił Henryk Sienkiewicz 
w  „Panu Wołodyjowskim”. Obecnie to 
prawie 100 tysięczne miasto. A co warto 
zobaczyć w Kamieńcu?
Oprócz wspomnianej twierdzy wraz 
z  zamkiem do której dostaniemy się 
przechodząc przez most Turecki ko-
niecznie zobaczyć trzeba rynek i ratusz, 
pamiętające czasy, gdy Kamieniec Po-
dolski był w granicach Rzeczypospolitej. 
Należy także zwiedzić Kościół św. Miko-
łaja i klasztor dominikanów, gdzie odpra-
wiane są msze święte w języku polskim, 
ruiny katedry ormiańskiej oraz kościół 
trynitarzy.
Podróż na Ukrainę, szczególnie na jej za-
chodnią część, na dawne Kresy Wschod-
nie z pewnością dostarczy Państwu wie-
lu wrażeń. Jest to wspaniała okazja, by 
poznać historię tych miejsc, która niero-
zerwalnie przez wieki wiąże się z Polską.

Krótka rzecz 
o codzienności…

Dziś krótka rzecz o codzien-
ności to ciąg dalszy naszych 

podróży i poznawania pięknych 
miejsc, z którymi Powiat Czę-

stochowski współpracuje. Chce 
zaprosić Państwa do lektury, 

będzie troszkę geografii, historii, 
administracji i marzeń, które 

powinniśmy realizować…

W  poprzednim numerze Wieści zachę-
całam Państwa do odwiedzenia Powiatu 
Bodeńskiego w  Niemczech, z  którym 
Powiat Częstochowski współpracuje 
w  ramach partnerstwa samorządów 
już od ponad 20 lat. Miejmy nadzieje, że 
nadchodzące wakacje i  sytuacja pande-
miczna pozwolą nam wszystkim chociaż 
przez chwilę odpocząć, a  może nawet 

wyjechać, by odwiedzić ciekawe zakątki 
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W dzi-
siejszym numerze chciałabym konty-
nuować wątek wakacyjno-turystyczny 
i  zaprosić czytelników do odwiedzenia 
naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy, 
a  dokładniej pięknych okolic Śniatynia 
i Rejonu Kołomyjskiego. Powiat Często-
chowski rozpoczął współpracę z  Rejo-
nem Śniatyńskim już w 2001 roku. Swo-
im zakresem współpraca objęła takie 
dziedziny jak: rolnictwo, transport, han-
del, oświata, zdrowie, sport i  turystyka, 
ekologia, kultura i sztuka, samorządność 
i  przedsiębiorczość. Lata współpracy 
z  ukraińskim partnerem sprawiły, że 
poznaliśmy się wzajemnie, nawiązały 
się kontakty nie tylko na szczeblu sa-
morządowym, ale także gospodarczym, 
kulturalnym i prywatnym. Od lipca 2020 
roku, w wyniku reformy podziału admi-
nistracyjnego na Ukrainie gminy wcho-
dzące dotychczas w  skład Rejonu Śnia-
tyńskiego zostały włączone do Rejonu 
Kołomyjskiego. 
Śniatyń to bardzo ładnie położone na 
południu Ukrainy miasto o  wspaniałej 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Anna Dziewior

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego

Bł.Marta Wiecka

Kościół ormiański w Śniatyniu

Ratusz w Śniatyniu

Muzeum pisanek Pałac Metropolity Bukowiny Twierdza w Kamieńcu Podolskim
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza 
Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w kolejnej edy-
cji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. 

Więcej informacji na  temat samego konkursu 
oraz  formularz zgłoszeniowy znajduje się na  stronie   
https://bitwaregionow.pl 
Celem Konkursu jest promowanie regionalnych potraw, 
a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji ku-
linarnych. Czas na zgłoszenie mija 30 czerwca 2021 r.

Pieśń o skale miłości

W apienny ostaniec zwany Skałą Miłości jest 
chyba najbardziej charakterystycznym 
punktem w  Gminie Mstów. Swoim uro-
kiem nie tylko zachwyca, ale pobudza także 

wyobraźnie, bo ze skałą związana jest legenda. Według 
podania ostaniec tworzy para kochanków, którą prze-
klęła matka dziewczyny. Matka wysłała, bowiem córkę 
po wodę do źródełka, (które dawniej miało cudowne 
moce uzdrawiające), ale dziewczyna zamiast przynieść 
cudowną wodę chorej matce, zaginęła w  miłosnym 
uścisku w  ramionach ukochanego chłopca. Ponieważ 
dziewczyna długo nie wracała, matka zaniepokojona 
nieobecnością córki wyszła jej na ratunek. Gdy dotarła 
na miejsce i zobaczyła córkę z kochankiem, z żalu serce 
jej pękło. Ale w chwili śmierci zdążyła jeszcze przekląć 
niewdzięczną dziewczynę, zamieniając parę zakocha-
nych w  skałę. Rzuciła straszną klątwę, która splotła 
oboje młodych ludzi w kamiennym uścisku na wieki. I to 
właśnie legenda stała się inspiracją do nagrania przez 
Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich Msto-
wianki, któremu przewodniczy Pani Maria Rozpondek 
Pieśni o  Skale. Elektro-folkowa ballada ma także swój 
teledysk. My już słyszeliśmy Pieśń o Skale Miłości, a jak 
Wy? Jeśli jeszcze nie to bez problemu znajdziecie ją na  
youtube.pl. Naprawdę warto!

Balony  
w Olsztynie

Na ulicy Zamkowej w  Olsztynie, przed 
wejściem na zamek, nad głowami przechod-

niów zawisło kilkanaście wielobarwnych balonów. W każdym z nich 
podróżują miniaturowi baloniarze.

A to wszystko za sprawą Jarosława Koziary – artysty plastyka z Lublina. 

Jego instalacje artystyczne gościły już w wielu polskich i europejskich mia-

stach, a teraz jedna z nich pojawiła się w jurajskim Olsztynie. Lalki uloko-

wane w koszach balonów to autorskie prace artystki Pauliny Kary.

To zapowiedź Jurajskich Zawodów Balonowych, które razem z gminą Ja-

nów planujemy zorganizować w tym roku już po raz czwarty, w terminie 

15-18 lipca. 

Zapraszamy na spacer deptakiem przy ulicy Zamkowej. Instalację arty-

styczną „Balony” będzie można oglądać przez całe lato.

Ochotnicze Straże Pożarne 
oprócz działalności bojowej po-
dejmują liczne inicjatywy 
edukacyjne, kultural-
ne, prewencyjne czy 
z  zakresu ochrony 
środowiska. 

Z  początkiem wio-
sny Strażacy z  OSP 
Rędziny posprzątali 
las znajdujący się w le-
śnictwie Zielona Góra, 
Nadleśnictwo Złoty Potok. 
Silni i  zwarci zebrali blisko 300 kg śmieci. 
Serdecznie dziękujemy Druhom. Poświę-
cając swój własny czas, zadbali o  nasze 
wspólne dobro. Mówiąc o  OSP Rędziny, 
koniecznie należy wspomnieć o  uratowa-

nym przez nich w ostatnim czasie kocie. 
Rudy kocur szukając ciepła promieniu-

jącego od silnika samochodu zaczepił się 
o hak miski olejowej, i tak unieruchomiony 
został przeciągnięty po asfalcie około 10 
km, właściciel pojazdu po usłyszeniu mia-
uczenia kota wezwał Straż. Druhowie po 
wyciągnięciu zwierzaka przekazali go pod 
opiekę weterynaryjną, następnie zorga-

nizowali zbiórkę pieniędzy na leczenie. 
Ich wysiłki nie poszły na marne, rudzielec 
przeżył i  ma się coraz lepiej. Książkowy 
obraz kota ratowanego przez straż znalazł 
odzwierciedlenie w rzeczywistości tyle, że 
tym razem kot był nie na drzewie, a  pod 
samochodem. Czasem prawdziwa boha-

terskość swój przejaw znajduje nie w hero-
izmie, a właśnie w poczuciu odpowiedzial-
ności za tych najmniejszych, pozbawionych 
jakiejkolwiek ochrony. 
Drodzy Druhowie życzymy Wam wszyst-
kiego najlepszego, a  mieszkańcom Rędzin 
gratulujemy i  trochę zazdrościmy posiada-
nia takiej jednostki OSP.   MDz

Wodociąg w Kaczych Błotach
Już w  najbliższych dniach rozpocznie się 
budowa wodociągu do przysiółka Kacze 
Błota. Wykonawcą jest Firma Handlowo 
Usługowa SIGMA z  Niegowy. Koszt bu-
dowy wodociągu to kwota 519 770,94 zł. 
Na realizowaną inwestycję Gmina pozy-
skała środki z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Województwa Śląskiego. 
Zakończenie budowy planowane jest 
w pierwszej połowie lipca 2021r.

Droga w Hucisku w całości asfaltowa
W ramach zadania powstanie droga o sze-
rokości 5 m, z  poboczami obustronnymi 

o szerokości 0,75 m. Wartość zadania wy-
nosi 590 839,86 zł, z czego 50% stanowi 
dofinansowanie w  ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (dawny Fundusz 
Dróg Samorządowych).

Ulica Klonowa w Złotym Potoku  
zyska nową nawierzchnię
W ramach podpisanej umowy ulica zosta-
nie poszerzona do szerokości 4 m. Istnieją-
ca nawierzchnia zostanie sfrezowana a na 
poszerzeniach drogi wykonana zostanie 
podbudowa oraz na całości położona zo-
stanie nawierzchnia asfaltobetonowa.

Dofinansowanie dla Szkoły  
Podstawowej w Lgoczance
Szkoła otrzymała kolejne dofinansowa-
nie. Tym razem z  Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój w  konkursie 
wniosków 2020 r. w projekcie: ‚’Ponadna-
rodowa mobilność uczniów’’. Kwota do-
finansowania to 48 086 zł. M.in., ramach 
projektu 10 uczniów i 2 opiekunów odbę-
dzie 7 dniowy kurs robotyki w  Rumunii. 

KGW „Pabianki” zwyciężyło  
w Konkursie o Nagrodę Pierwszej Damy!
KGW w Pabianicach zajęło pierwsze miej-
sce w etapie wojewódzkim Konkursu dla Kół 
Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Zwycięstwo w  województwie dało 
„Pabiankom” przepustkę do krajo-
wego finału Konkursu, gdzie zosta-
ło zakwalifikowanych 16 Kół repre-
zentujący każde z  16 województw. 
 
Finał Konkursu odbędzie się 19 czerwca 
br. w siedzibie Państwowego Zespołu Lu-
dowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. 
Tadeusza Sygietyńskiego w  Otrębusach. 
 

Olsztyn i Mstów pracują  
nad przebiegiem trasy rowerowej  
łączącej obie gminy
Na realizację tego zadania szansę dają środki unijne, o których pozy-
skanie samorządy wystąpią w przyszłym roku. Aby było to możliwe 
zlecone zostały opracowania projektowe. 

Trasa rowerowa ma przebiegać z gminy Mstów w kierunku jeziorka kra-
sowego w Kusiętach, potem równolegle do torów PKP, a następnie drogą 
powiatową koło miejsca straceń, a następnie w kierunku centrum Olsz-
tyna.
Gmina Olsztyn jest obecnie w trakcie ostatnich prac przygotowawczych 
przed rozpoczęciem budowy trasy rowerowej przez Zrębice i Krasawę, 
Suliszowice i Jaroszów do Żarek. Zlecono także koncepcję drogi rowero-
wej spod Rezerwatu Przyrody Sokole Góry w kierunku Biskupic. Gmina 
Olsztyn chce również aplikować do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
o środki na budowę drogi z trasą rowerową Biskupice – Choroń.

Wieści 
z gmin

Klub Seniora w Rzerzęczycach
11 maja w  Rzerzęczycach rozpoczął działalność Klub Seniora.
Do Klubu mogą należeć osoby które ukończyły sześćdziesiąty rok 
życia. Dla zainteresowanych zaplanowano zajęcia ruchowe, tanecz-
ne, spotkania z dietetykiem, wyjazdy na basen, wycieczki. 
Klub działa dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godz. 16.00 
do 21.00   

Bitwa regionów

Janów 
– wodociągi, drogi i oświata

OSP Rędziny w akcji

Gaszą pożary, dbają o środowisko 
i ratują koty
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W  dniach 20-23.05.2021 r., odbyły 
się Indywidualne Mistrzostwa Pol-
ski w  kategorii Młodzika Młodsze-
go U  13 w  Suchedniowie. „Lotkę” 
reprezentowali: Oliwia Kanik, Ka-
rolina Wieczorek, Natalia Staniec, 
Oliwia Jagoda, Marysia Jędrusik, 
Klara Siadlak, Mateusz Michalik, Jan 
Kraszczyński, Oskar Gwoździowski, 
Grzegorz Sepioło. W mistrzowskich 
zmaganiach wzięło udział około 300 
zawodników. 

- Rywalizacja w  kwalifikacjach do 
Turnieju Głównego była na bardzo 
wysokim poziomie. Gra Naszych za-
wodników sprawiła trenerom wiele 
emocji i  choć czasami brakowało tak 
niewiele by awansować dalej to i  tak 
widać duży postęp w grze - komentu-
je Wiceprezes Zarządu ULKS  Lotka  
Justyna Herman.
Najlepszym osiągnięciem może się 
pochwalić para Oliwia Jagoda/  
Mateusz Michalik, którzy ostatecz-
nie zajęli miejsce 5-8.

Lotka na Mistrzostwach 
Polski Młodzików Młodszych

Lokaty zawodników  
w Turniej Głównym:

Gra mieszana:

5 - 8 miejsce 
Oliwia Jagoda / Mateusz Michalik
17 – 32 miejsce 
Natalia Staniec / Jan Kraszczyński

Gra pojedyncza chłopców:
9 – 16 miejsce Mateusz Michalik
17 – 32 miejsce Oskar Gwoździowski

Gra podwójna dziewczyn
9 - 16 miejsce 
Oliwia Kanik / Karolina Wieczorek
17 – 32 miejsce  
Maria Jędrusik / Klara Siadlak

Gra podwójna chłopców:
9 – 16 miejsce 
Oskar Gwoździowski / Grzegorz 
Sepioło 
 PJ

Teatr! Jego wpływy znacznie 
wykraczają poza scenę. To, co 

oferuje, rzutuje na różne aspek-
ty życia. Uszlachetnia, pokazuje  
twórczy proces i spektakularny 
efekt końcowy. Gdzie możemy 
podziwiać pracę aktorów na te-
renie powiatu? W Kłomnicach!

Jak to się stało, że właśnie teatr skradł 
Wasze serca?

Dawid Chybalski, reżyser i twórca spek-
takli teatralnych: Obchodzone w  pan-
demicznym 2020 roku piąte urodziny 
Teatru Dratwa skłoniły mnie do reflek-
sji. Teatr jest lekarstwem na bolączki 
świata. Mówiąc bardziej przyziemnie, 
to ucieczka od „normalności” i  tego 
co nas otacza. Scena daje szanse uze-
wnętrznić się naszej kreatywności, po-
szerza horyzonty, daje możliwość „by-
cia” zupełnie kimś innym, przenosi nas 
w mgnieniu oka gdzieś do świata fanta-
zji i naszej wyobraźni.  Myślę, że właśnie 
to kocham w  teatrze. Tą niecodzienną 
możliwość tworzenia, kiedy ogranicza 
mnie jedynie wyobraźnia i  oczywiście 
budżet.

Katarzyna Sosnowska, dyrektor GOK, 
edukator sztuki:  Moje serce teatr skradł 
17 lat temu, kiedy to w ramach praktyk 
studenckich sporo czasu przebywałam 
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

A jak zaczął się Teatr Dratwa?

Dawid Chybalski: Już niejednokrotnie 
mówiłem, że zaczął się od chaosu, z któ-
rego wyszły całkiem dobre spektakle. 
Kiedyś podczas Przeglądu Teatralnego 
w  Łodzi, jeden z  jurorów powiedział, 
że niesłusznie nazywamy się teatrem 
amatorskim... Było to bardzo miłe. Rze-
czywiście, chcemy realizować spekta-
kle na wysokim poziomie artystycznym 
i profesjonalnym. Fakt, że aktorami nie 
są zawodowcy nie zmienia naszych in-
tencji, że za każdym spektaklem stoją 
miesiące intensywnych przygotowań, 
szlifowania aktorskiego warsztatu, bu-
dowanie dekoracji czy reżyseria światła 
i dźwięku. 

Repertuar teatru jest pokaźny...

Tworzymy przedstawienia familijne, 
dla całych rodzin ale mamy w  reper-
tuarze także spektakle tylko dla doro-
słej publiczności, przede wszystkim ze 
względu na tematykę. Repertuar jest 
zróżnicowany. Warto wspomnieć, że 

w większości są to moje autorskie sce-
nariusze np. „Pan Baj” bajka familijna 
z czarnym charakterem w tle, czy „Ca-
lineczka” z  roztańczonymi piosenkami 
częstochowskiego muzyka - Waldema-
ra Ossowskiego. 

Czego młodzi ludzie szukają na deskach 
teatru?
 
Oliwia Karczewska odtwórczyni roli 
Calineczki: Wydaje mi się, że jakiejś no-
wości, czegoś innego, niespotykanego. 
Szczególnie teraz w  czasie pandemii, 
kiedy zamknęliśmy życie w  domach, 
młodzież szuka ,,oddechu”, rozrywki. 
I to jest według mnie super - odnajdy-
wać w kulturze rozrywkę, do której nas 
ciągnie. Mam nadzieję, że po rozmroże-
niu kultury miejsca zapełnią się w więk-
szości stęsknioną młodzieżą.

Magdalena Kulesza znana m.in. z  roli 
Księcia w „Kopciuchu”: Młodzi chcą no-
wości, nowych tematów, spojrzenia na 
klasykę innymi oczami. Szukamy inspi-
racji, motywacji. Jak wszystko, przez 
pandemię zmieniła się również sztuka. 
I teraz możemy znowu szukać.

Być może w  młodych ludziach czytają-
cych ten artykuł zakiełkuje przysłowio-

we „ziarno niepokoju” i zaczną się zasta-
nawiać jakie kryteria muszą spełniać, 
aby występować w „Dratwie”?
 
Dawid Chybalski: Zawsze przed nowym 
projektem robimy casting. Przesłucha-
nie kandydatów ma na celu sprawdze-
nie predyspozycji głosowych, wokal-
nych, fizycznych. Podczas spektakli 
dużo śpiewamy, bajki, które tworze są 
rozśpiewane, więc oprócz nienagannej 
dykcji od kandydatów oczekujemy też 
umiejętności wokalnych.   Oczywiście 
to nie jest warunek. Czasami wystarczy 
to jedno „coś”. 

Jaka jest obecnie sytuacja gminy Kłom-
nice jeśli chodzi o sferę kulturalną?
 
Katarzyna Sosnowska: Rozwijamy się  
bardzo dynamicznie. Pandemia nas nie-
co zahamowała i   rzeczywiście kontakt 
z  widzem na żywo ustał, ale za to roz-
winęliśmy skrzydła w  obszarze kultury 
cyfrowej. Uruchomiliśmy wszystkie 
nasze możliwości aby spotkać sie z  wi-
dzem w  Internecie. W  cyfrowy sposób 
zrealizowaliśmy m.in „Koncert życzeń 
na walentynki”, „Poczta kwiatowa”, „Te-
leturniej na żywo z okazji dnia Dziecka”, 
„Telefon do Mikołaja”, spektakle i  słu-
chowisko „Dratwy”, konkursy online 
i  wiele innych e-wydarzeń. W  tym też 
momencie okazało się po raz kolejny, jak 
twórcze jest środowisko naszej kultu-
ry kłomnickiej. Od zawsze powtarzam  
-  dom Kultury to ludzie, a nie miejsce.  

Jak teatr ma się w czasie pandemii?

Dawid Chybalski: Pandemia mocno 
zablokowała nasze działania. W  dniu 
wprowadzenia pierwszych obostrzeń 
mieliśmy mieć premierę dramatu „Kop-
ciuch” Janusza Głowackiego. Na szczę-
ście zrobiliśmy ją, kilka miesięcy później 
w Internecie. Przenieśliśmy nasz reper-
tuar do sieci i  dzięki mediom społecz-
nościowych mieliśmy stały kontakt 
z  naszymi widzami. Zrobiliśmy akcję 
„Czytajki” gdzie codziennie przez jakiś 
czas udostępnialiśmy nagrania z domo-
wych pieleszy, gdzie czytamy bajki na 
dobranoc. Akcja przyjęła się z  dużym 
entuzjazmem naszych odbiorców. Po-
dobnie było ze spektaklami, które na 
szczęście nagraliśmy przed pandemią 
i  mogliśmy co jakiś czas przypominać 
widzom o  naszej aktywności. Z  racji 
długiego lockdownu, przygotowaliśmy 
też słuchowisko „Pan Baj” i audiomusi-
cal „Calineczka”. 

  Luzowanie obostrzeń dotyczy również 
kultury. Jakie macie plany na najbliższą 
przyszłość?

Dawid Chybalski: Po obluzowaniu obo-
strzeń wracamy na scenę. Szykujemy 
powrót brawurowej „Pchły Szachrajki” 
uznawanej przez recenzentów za „per-
fekcyjne szachrajstwo”. Planujemy też 
grać w wakacje. Po ponad półtora rocz-
nej przerwie brakuje nam sceny i spotka-
nia z widzami. Cieszę się, że mam możli-
wość realizować swoje marzenia i móc 
pracować z tak zdolną młodzieżą w te-
atrze, o którym jeszcze będzie głośno.
 
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu suk-
cesów!

PJ

Chcemy realizować 
spektakle na wysokim 

poziomie artystycznym
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