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Żniwowano
w Lubojnie

2

sierpień 2021 /123

Pracowite wakacje
w powiecie
Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

Miesiące wakacyjne kojarzą się
z urlopem i wypoczynkiem.
Tegoroczne wakacje, ze względu na
nawarstwienie inwestycji i spotkań,
były jednak niezwykle aktywne.

P

o dwóch latach przymiarek
i przygotowań 1 września na
drogi naszego regionu wyruszy
komunikacja
zorganizowana
przez Powiat Częstochowski. 5 sierpnia
w Lelowie podpisaliśmy umowę z firmą
Robert Opara Przewozy Osób na obsługę
5 linii. Po negocjacjach zawarliśmy również umowę z PKS Częstochowa na obsługę pozostałych 2 linii. Szczegóły znajdą
Państwo na stronie 8.
W ostatnich miesiącach intensywnie pracowaliśmy na różnych płaszczyznach.
Efektem tych działań w obszarze edukacji
było podpisanie umowy na realizację projektu „Pokonywanie dysfunkcji poprzez
naukę”, który zrealizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku
(s.6). Nie zapominany o uczniach wymagających szczególnego wsparcia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje zakup schodołazu
dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie
(gm. Mykanów). Powiatowy Zarząd Dróg
zarządza siecią 578 km dróg, dlatego jak
zawsze jest to bardzo ważny punkt w wydatkach powiatu. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie do drogi 1093 S Czepurka
– Piasek. 17 sierpnia zawarliśmy również
porozumienie z Powiatem Myszkowskim
i Gminą Olsztyn na przebudowę drogi
1013 S na odcinku Biskupice – Zaborze.
Prace mają zostać wykonane do 30 listopada 2021 r.
31 marca złożyliśmy wniosek do PROGRAM-u WID 2021+ dla zadania: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483
(ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr
1025S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego)
w Kokawie, gmina Mykanów - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 8 sierpnia
otrzymaliśmy informację, że przedmiotowe zadanie zostało ujęte na liście zadań do

dofinansowania. Obecnie uzgadniany jest
projekt porozumienia oraz projekt umowy
w sprawie pomocy finansowej z Urzędem
Marszałkowskim w Katowicach. Szacunkowy koszt zadania wynosi 400 000,00 zł
(w tym: całkowity koszt projektu w wysokości 40 000,00 zł ponosi Powiat Częstochowski, natomiast koszt realizacji zadania,
tj. 360 000,00 zł dzielony jest po połowie pomiędzy Powiatem Częstochowskim, a Urzędem Marszałkowskim. W kosztach powiatu
w 50% partycypuje Gmina Mykanów.
7 kwietnia złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla zadania: „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. Główna) w miejscowości Skrzydlów”.
28 lipca 2021 r. otrzymaliśmy informację,
że powyższe zadanie znalazło się na liście zadań do dofinansowania. Planowany
koszt przebudowy skrzyżowania wynosi
600 000,00 zł brutto, z czego
480 000,00 zł brutto to kwota dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego. Termin
realizacji to lipiec 2022 r. W kosztach powiatu w 50% partycypuje Gmina Kłomnice.
Do Rządowego Funduszu Polski ład zgłosiliśmy trzy inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych: 1054 S na odcinku
Starcza – Łysiec, 1051 S w miejscowości
Kopalnia (gm. Konopiska) oraz 1008 S
na odcinku Kocin Stary – Nowy Kocin
(gm. Mykanów). O wynikach naboru będziemy informować na bieżąco na naszych
stronach.
13 lipca wraz z Zarządem wziąłem udział
w spotkaniu z wójtami i burmistrzami
powiatu częstochowskiego dotyczącym
Narodowego Spisu Ludności 2021. Dyrektor GUS przypomniała, że obowiązkową metodą przekazania danych przez
osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis
można wykonać samodzielnie, za pomocą
własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź
w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy
gmin utworzyły w tym celu stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu,
z których można skorzystać bezpłatnie.
Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady

telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi
dzwonią do osób, które nie spisały się
przez Internet z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88, 22 279 99 99.
12 sierpnia w remizie OSP w Lubojnie
odbyło się zebranie w sprawie zapoznania uczestników scalenia z treścią decyzji zatwierdzającej projekt
scalenia obrębu Lubojna, Lubojenka
(gm. Mykanów). W kolejnych etapach będzie regulowana sprawa dopłat i wypłat,
które powinny zostać uregulowane w terminie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia projektu
(tj. od daty, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna). Jednocześnie dokumentacja do regulacji ksiąg wieczystych,
tj. wypisy i wyrysy oraz wykazy zmian danych ewidencyjnych, zostanie wykonana
nieodpłatnie i wraz z wnioskami przesłana
do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Zagospodarowanie poscaleniowe gruntów,
tj. konserwacja rowów melioracyjnych jest
już w trakcie realizacji, natomiast prace
związane z przebudową dróg transportu
rolnego oraz rekultywacją terenu, wykonywane będą w 2022 roku.
Teren naszego powiatu jest zróżnicowany, ale zawsze ważne miejsce zajmowało
w nim rolnictwo. Po raz czwarty zorganizowaliśmy Powiatowy Festiwal Żniwny,
który odbył się 14 sierpnia w Lubojnie.
Obszerną relację znajdziecie Państwo na
stronach 3-5. W tym miejscu chciałbym
podziękować Krzysztofowi Nabiałczykowi
i miejscowym rolnikom, którzy z wielkim
zaangażowaniem włączają się w przygotowania do imprezy. Bez ich pasji, entuzjazmu
i energii nie bylibyśmy w stanie zorganizować wydarzenia, które zyskało duży rozgłos i szeroką widownię. Dziękuję, że jesteście i nam pomagacie!
Po żniwach przychodzi czas dożynek. W tym
roku serdecznie zapraszam 29 sierpnia na
XXI Dożynki Powiatowe do Kłomnic. Rozpoczniemy o godzinie 13.00 Mszą Świętą
na błoniach przy Hali Sportowej. W programie przewidziano występy Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP Kłomnice, prezentacje
artystyczną Kół Gospodyń Wiejskich oraz
wręczenie nagród w konkursach powiatowych. Na zakończenie ok. godziny 20.30
wystąpi Zespół Cygański HITANO. Oczywiście nie zabraknie stoisk prezentujących
walory ziemi częstochowskiej.
Do zobaczenia w Kłomnicach!
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Wieści z gmin
Liderzy lokalni - wspólnie
zmieniają oblicza wsi!

Nasi przodkowie pracowali w pocie czoła od rana do wieczora,
a wszystkie prace wykonywali ręcznie. Aby zobaczyć, jak żniwowano
przed wiekami, trzeba się było wybrać na Powiatowy Festiwal Żniwny.
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sierpnia w Lubojnie już
od wczesnych godzin porannych rozpoczęły się
przygotowania do pokazu
żniwnego. Na pole zjechał sprzęt, który
przez dziesięciolecia towarzyszył rolnikom. Miejscowi pasjonaci, pod okiem
lokalnego społecznika Krzysztofa Nabiałczyka, zadbali, aby wszystkie maszyny były sprawne i gotowe do działania.
- Chciałem odtworzyć, jak to kiedyś na
wsi bywało, począwszy od kosy, poprzez sprzęt konny i snopowiązałki, a na
kombajnach kończąc. Widząc, jak dużo
starego sprzętu trafia na złom, postanowiłem sam skompletować potrzebne
urządzenia i namówiłem władze powiatu na zorganizowanie takiego wydarzenia i na ten symboliczny, sentymentalny
powrót do historii” – zaznacza pomysłodawca Krzysztof Nabiałczyk.
Pokazy rozpoczęły się od wjazdu kosiarzy na pole wozem drabiniastym
i klepania kosy. Każdy mógł się włączyć
w zorganizowane na miejscu prace. Nie
zabrakło chętnych do spróbowania swoich sił w koszeniu kosą i stawiania snopków. W dalszej kolejności można było
obserwować kosiarkę konną „Garściówkę”. Snopy trafiły na wóz, zostały fachowo ułożone i odwiezione do młócenia.
Z tym też poszło sprawnie – wszystkie
maszyny, choć miały swoje lata, działały bez zarzutu. W akcji zobaczyliśmy
cepy, młocarnie „sztyftówkę”, „dąbrowiankę” i „warmiankę”. Na zakończenie
wjechały kombajny, od produkowanej
w 1960 r. „Vistuli” poprzez „bizony” i „cla-

asy”. Po zakończonych pracach można
było spróbować podobiadku dla żniwiarzy, przejechać się wozem drabiniastym,
czy posilić przygotowaną dla wszystkich
darmową grochówką.
- Cieszy duża frekwencja, szczególnie
obecność dzieci, które z taką pasją obserwują maszyny i zwierzęta. Dziękuję
wójtom, burmistrzom i radnym, którzy
pojawili się w Lubojnie – mówi Starosta
Częstochowski Krzysztof Smela. Robimy coś, co niewiele samorządów robi.
Wymaga to bardzo dużo pracy organizacyjnej. Ktoś musi te maszyny przygotować, wyremontować, zatankować,
przypilnować. Są to osoby z różnych
miejscowości, które chcą uczestniczyć
w tym wydarzeniu. Dziękuję szczególnie
Krzysztofowi Nabiałczykowi, który pomaga nam od wielu lat i ma swoją własną
kolekcję maszyn, którą zawsze udostępnia – podkreślił starosta.
Uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział
nie tylko w pokazach żniwnych, ale również obejrzeć występy Zespołu Folklorystycznego „Klepisko”, Alicji Kępy
– uczennicy Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie i Studia Piosenki GOKiS
w Mykanowie, Nadii Gołda – mieszkanki
Starego Kocina, laureatki wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, Jacka Miernikiewicza
uczestnika programów „Must be the
Music” i „Voice of Poland”, Kapeli Ludowej „Rybnianie”, magika Pirata oraz zespołu Aspect.
PJ

IV

POWIATOWY
FESTIWAL
ŻNIWNY
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DROGA
CZEPURKA – PIASEK
Z DOFINANSOWANIEM
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Wspieramy
niepełnosprawnych
uczniów

Starostowie
Częstochowscy
W bieżącym numerze wspólnie
poznamy postać kolejnego Starosty
Częstochowskiego Zygmunta Kapalskiego

Z
od lewej, G.Jelonek, A.Morzyk, J.Miarzyński,
L.Burzyńska, J.Wieczorek

W

ojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Wicestarosta
Częstochowski Jan Miarzyński podpisali umowę na
przebudowę drogi powiatowej nr 1093 S (Czepurka-Piasek, gm. Janów), na którą powiat częstochowski
otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 800 000 zł (całkowita wartość inwestycji 5 600 000 zł
W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Zarządu Powiatu Adam Morzyk i Gwidon Jelonek.
Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
PJ

6 sierpnia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela,
Członek Zarządu Henryk Kasiura oraz Dyrektor Oddziału
Śląskiego PFRON Jan Wroński podpisali umowę o dofinansowanie zakupu schodołazu dla Gminy Mykanów
przeznaczonego dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Starym Cykarzewie.

P

owiat Częstochowski corocznie stara się o dotacje ze
środków PFRON na wyrównywanie szans i zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Powiatu
Częstochowskiego. Poza wyżej wymienionym dofinansowaniem
Powiat Częstochowski w roku bieżącym wystąpił o dotację dla
Gminy Mykanów na zakup busa przeznaczonego do przewozu
osób niepełnosprawnych oraz dla Gminy Poczesna na dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w kwocie 4 196,50 zł.
PJ

ygmunt Kapalski urodził się 2 maja 1899 roku w Częstochowie. Jego rodzicami byli Ignacy oraz Lekokadia
z domu Ziębińska. Również w Częstochowie ukończył
gimnazjum.
Brał udział w I wojnie światowej w szeregach Legionów Polskich. W 1923 roku rozpoczął pracę Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, a następnie w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W okresie II wojny światowej zaangażowany był w działalność konspiracyjną, od 1942 należał do warszawskich struktur Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej gdzie
służbę pełnił w stopniu kapitana. Oczywiście jego działalność
wyzwoleńcza musiała spotkać się w końcu z reakcją okupanta, który w 1943 roku osadził go w więzieniu na Pawiaku. Po
uwolnieniu, aż do przejścia frontu pozostawał w ukryciu. Swoją działalność polityczno-społeczną po wojnie rozpoczął od
związania się z Polską Partią Socjalistyczną, z której to ramienia
w 1946 roku był delegatem referendalnym w okręgu gdańskim.
Do Częstochowy powrócił w 1947 roku, gdzie 3 października
objął stanowisko Starosty Częstochowskiego. Niestety Zygmunt Kapalski nie pełnił funkcji Starosty zbyt długo, zmarł 25
sierpnia w 1948 roku. Należy jednak podkreślić, że w swojej
pracy dla Powiatu Częstochowskiego szczególnie odznaczył
się w zakresie usprawniania komunikacji. Jego działalność
w budowaniu dróg znalazła uznanie w oczach wojewody kieleckiego, który przyznał mu wyróżnienie za inwestycje drogowe.
Pochowany został na Cmentarzu Kule w sektorze 10-PD-12.
MDz

OD 1 SIERPNIA 2021 ROKU WRACAJĄ PORADY STACJONARNE
W celu skorzystania z porad prawnych należy umówić się pod numerem telefonu 508 – 857 – 462 w godzinach 8-14
od poniedziałku do piątku lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie: https://np.ms.gov.pl/śląskie/częstochowski

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

9.00 – 13.00 UG Kamienica Polska
Doradca obywatelski Iwona Rożniewska

13.00 -17.00 UG Konopiska
Doradca obywatelski Iwona Rożniewska

9.00 -13.00 UG Kamienica Polska
Doradca obywatelski Iwona Rożniewska

09.00 - 13.00 UG Starcza
Doradca obywaleski Iwona Rożniewska

9.00 -13.00 UG Konopiska
Doradca obywatelaki Iwona Rożniewska

2

12.00 -16.00 G O K w Olsztynie
Doradca obywatelski Adrian Nowicki

12.00 -16.00 UG Mstów
Doradca obywatelski Adrian Nowicki

12.00 -16.00 GOK w Olsztynie
Doradca obywatelski Beata Cupiał-Kowalska

16.00 - 20.00 GOK w Olsztynie
Doradca obywatelski Adrian Nowicki

8.00 do 12.00 UG Janów
Doradca obywatelski Adrian Nowicki

3

11.30 - 15.30 UG Mykanów
Radca prawny Olga Bednarek

13.00 do 17.00 UG Mykanów
Radca prawny Olga Bednarek

08.00 do 12.00 UG Kłomnice
Adwokat Monika Jasińska

10.00 do 14.00 UG Kłomnice
Adwokat Monika Jasińska

10.00 do 14.00 UG Kruszyna
mediacja
Adwokat Anna Kweczka-Janeczek

4

11.00 – 15.00 Częstochowa
Radca Prawny Łukasz Mizera

14.00-18.00 GOPS w Rędzinach
Radca prawny Karolina Matyśkiewicz

11.00-15.00 UG Poczesna
Adwokat Jakub Ćwikła

14.00 - 18.00 Częstochowa
Radca prawny Ilona Brdąkała

11.00 – 15.00 UM w Blachowni
Adwokat Dominika Gołdys

5

11.30- 15.30 Koniecpol Starostwo Powiatowe
Chrząstowska 8
Adwokat Tomasz Całus

10.00-14.00 UG Przyrów
Adwokat Anna Wręczycka

11.30 do 15.30 UG Lelów
Radca Prawny Anna Trepka

11.00 - 15.00 Starostwo Powiatowe Koniecpol
Chrząstowska 8
Adwokat Beata Cupiał-Kowalska

8.00 - 12.00 UG Dąbrowa Zielona
Radca Prawny Łukasz Nasiadka
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C

zas pandemii doprowadził do zawieszenia wielu linii komunikacyjnych i odcięcia od transportu
publicznego regionów oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, opracowało pomysł nowej
komunikacji, która będzie kursować częściej i zapewni stabilne połączenia. Jak wyjaśnia starosta Krzysztof Smela - Publiczny
Transport Zbiorowy to w czasie obecnym
jest wymóg. Nie można narzekać, że nie ma
jeszcze ustawowych rozwiązań tego problemu. My zaczynamy, choć czas nie jest łatwy. Mamy zakaz zgromadzeń i zakaz spotykania się w większych grupach. W takiej
sytuacji nikt nie wejdzie do zatłoczonego
autobusu, nie mówiąc już o komforcie. Jednak zadanie podejmowaliśmy w czasie, gdy
pandemii jeszcze nie było. Powstał wtedy
fundusz, z którego korzystamy. Jest również zainteresowanie gmin i deklaracje, że
będziemy współpracować, a to jest duża
siła, którą warto wykorzystać dla dobra
mieszkańców.
Wymogi, które postawione zostały operatorowi, ukierunkowane są na wygodę podróżujących, ale również nie zapomniano
o kwestiach ekologicznych.
- Busy wyposażone będą w klimatyzację,
przydatną szczególnie w okresie letnim.
Stawiamy na ochronę środowiska, dlatego
pojazdy muszą spełniać normy EURO6.
Dodatkowo dbając o jak najniższy ślad
węglowy, poza godzinami szczytowymi
będą kursowały małe busy, a samochody
50-osobowe, tylko w godzinach największego obłożenia – zapewnia Adam Morzyk.
Ceny biletów mają być korzystne dla
mieszkańców i uzależnione od długości
trasy. - W przypadku biletów normalnych
cena będzie się rozpoczynać od 3 zł na
trasie do 10 km i stopniowo rosnąć, aż do
8 zł na trasie powyżej 50 km – informuje
Adam Morzyk.
Publiczny Transport Zbiorowy ma szczególnie pomóc mieszkańcom mniejszych
miejscowości, którzy będą mieli ułatwioną możliwość dostania się do szkoły, poradni zdrowia, ośrodków kultury oraz zakładów pracy, uwzględniając tryb pracy
wielozmianowej.
– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców takich gmin jak Lelów. Wielość linii pozwoli na to, aby strumień pasażerów
mógł wybrać dogodną dla siebie godzinę
transportu. W naszym przypadku będą to
dwie linie: jedna biegnąca po DK46, a druga do Koniecpola po Drodze Wojewódzkiej
– podkreśla Wójt Gminy Lelów Krzysztof
Molenda.
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Na realizację usług na pierwszych pięciu
liniach, władze powiatu wybrały firmę
Robert Opara Przewóz Osób z siedzibą
w Korczynie w województwie świętokrzyskim. - Głównym założeniem mojej firmy
jest profesjonalizm, rzetelność i bezpieczeństwo w realizowanych przewozach
osób oraz komfort, punktualność i zadowolenie klientów. Dotychczas realizowaliśmy przewozy w gminach na terenie województwa świętokrzyskiego, a otwarcie
się na nowy rynek to także szansa na nowe
miejsca pracy dla osób z powiatu częstochowskiego – informuje Robert Opara.
Nowe linie mają nawiązywać numeracją
do kodów pocztowych poszczególnych
miejscowości:

KOMUNIKACJA
POWIATOWA RUSZA
OD 1 WRZEŚNIA
Znamy już operatorów siedmiu linii powiatowych, które zostaną
uruchomione na terenie powiatu częstochowskiego.
5 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, starosta Krzysztof Smela oraz członek zarządu Adam Morzyk podpisali umowę
z firmą Robert Opara Przewóz Osób na obsługę pięciu linii powiatowych. 12 sierpnia została podpisana umowa na obsługę dwóch
kolejnych linii. Operatorem został PKS Częstochowa.

42 - 235 Częstochowa - Olsztyn - Janów
- Lelów
42 - 233 Częstochowa - Mykanów
42 - 265 Częstochowa - Srocko - Żuraw –
Przyrów - Dąbrowa Zielona
42 - 270 Częstochowa - Kłomnice
42 - 230 Dąbrowa Zielona – Koniecpol –
Lelów
Linie, na których operatorem będzie PKS
Częstochowa:
42 - 282 Częstochowa - Kruszyna
42 - 260 Częstochowa - Kamienica Polska
Nowe linie komunikacyjne będę kursować
w dni robocze oraz weekendy, a wystartują
już 1 września. Na realizację zadania Powiat Częstochowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej.
PJ
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42-235

Częstochowa - Olsztyn - Janów - Lelów
Kursy w dni robocze: 10,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii: 50,7 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa, Rondo Mickiewicza - 3. Częstochowa
Raków - 4. Częstochowa ul.Bugajska - 5. Odrzykoń - 6. Olsztyn ul.Żwirki i Wigury - 7. Olsztyn
Rynek - 8. Przymiłowice ul.Kielnicka - 9. Przymiłowice Remiza OSP - 10. Przymiłowice Stacja Benzynowa - 11. Zrębice Pierwsze Ciecierzyn - 12. Zrębice Rędziny - 13. Zrębice Szkoła
- 14. Zrębice Kościół - 15. Krasawa II - 16. Krasawa I - 17. Siedlec - Piekło - 18. Siedlec
- 19. Pabianice - 20. Pabianice Centrum - 21. Pabianice Górka - 22. Piasek - 23. Janów I
- 24. Janów Rynek - 25. Apolonka - 26. Bystrzanowice - 27. Lgoczanka - 28. Lgota Błotna
- 29. Ślęzany - 30. Staromieście - 31. Lelów Rynek

42-230

Dąbrowa Zielona - Soborzyce
- Radoszewnica - Koniecpol - Drochlin - Lelów
Kursy w dni robocze: 6,
Kursy w dni wolne od pracy: 3
Długość linii: 32,8 km
1. Dąbrowa Zielona Urząd Gminy
- 2. OSP Raczkowice - 3. Soborzyce Wierzbie
- 4. Soborzyce II - 5. Soborzyce I - 6. Soborzyce Maćkówka - 7. Łabędź, ul. Grzybowa - 8. Łysiny, ul. Szkolna - 9. Koniecpol,
ul. Żeromskiego - 10. Koniecpol Urząd Miasta i Gminy - 11. Koniecpol Rynek - 12.
Koniecpol Przedmieście Przysieka - 13.
Drochlin II - 14. Drochlin I - 15. Zbyczyce
- 16. Lelów Rynek

42-265

Częstochowa - Srocko - Żuraw – Przyrów - Dąbrowa Zielona
Kursy w dni robocze: 10,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii 47,8 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa Aleja N.M.P. - 3. Częstochowa - Stary Rynek - 4. Częstochowa - Zawodzie szpital
- 5. Częstochowa ul. Wspólna - 6. Częstochowa, ul. Hallera - 7. Częstochowa, Koksownia - 8. Częstochowa, ul. Legionów - Berger - 9. Częstochowa,
ul. Legionów - Cooper Standard - 10. Srocko I - 11. Srocko II - 12. Srocko III - 13. Brzyszów- szkoła - 14. Małusy Małe I - 15. Małusy Małe II
- 16. Małusy Wielkie I - 17. Małusy Wielkie II - 18. Małusy Wielkie III - 19. Kobyłczyce - Okupniki - 20. Kobyłczyce - Remiza OSP - 21. Kobyłczyce
- 22. Kolonia Żurawska - 23. Żuraw Kościół - 24. Żuraw Centrum - 25. Żuraw I - 26. Lipnik - 27. Zalesice - Koszary - 28. Julianka - 29. Sygontka Pod
lasem - 30. Sieraków I - 31. Sieraków II - 32. Staropole - Remiza OSP - 33. Wiercica I - 34. Przyrów cmentarz - 35. Przyrów rynek - 36. Święta Anna
- 37. Dąbrowa Zielona - 38. Dąbrowa Zielona Urząd Gminy
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42-260

Częstochowa - Kolonia Poczesna
- Kamienica Polska
Kursy w dni robocze: 6,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii: 19,5 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa, Raków - 3. Częstochowa ul.Okrzei - 4. Częstochowa al.Wojska Polskiego - 5. Częstochowa ul.Rakowska
- 6. Częstochowa ul.Bugajska - 7. Częstochowa ul.Fabryczna - 8. Częstochowa ul.Katowicka - 9. Poczesna
Auchan - 10. Poczesna ul.Handlowa - 11. Kolonia Poczesna ul.Szkolna I - 12. Kolonia Poczesna ul.Szkolna
II - 13. Kolonia Borek, ul.Przemys³owa - 14. Kamienica
Polska ul.Konopnickiej - 15. Kamienica Polska Kościół 16. Kamienica Polska Urząd Gminy

42-233

Częstochowa - Wierzchowisko - Lubojna
- Mykanów
Kursy w dni robocze: 6,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii: 32,8 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa,
ul. Kościuszki - 3. Częstochowa Hala Polonia - 4. Częstochowa Rondo Promenada Niemena - 5. Częstochowa
Centrum Handlowe M1 - 6. Częstochowa ul. Ludowa
- 7. Częstochowa Kiedrzyn I - 8. Częstochowa Kiedrzyn
II - 9. Wierzchowisko, ul. Długa I - 10. Wierzchowisko,
ul. Długa II - 11. Wierzchowisko, Szkoła - 12. Wierzchowisko, ul. Długa III - 13. Wierzchowisko, ul. Długa IV
- 14. Wola Kiedrzyńska - 15. Kolonia Wierzchowisko
- 16. Lubojna, Kościół - 17. Dudki - 18. Lubojenka,
ul. Częstochowska - 19. Lubojenka Centrum - 20. Topolów
- 21. Radostków skrzyżowanie - 22. Kokawa skrzyżowanie - 23. Mykanów, ul. Słoneczna I - 24. Mykanów, ul. Słoneczna II - 25. Mykanów, Urząd Gminy
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42-270

Częstochowa - Rędziny - Kłomnice
Kursy w dni robocze: 6,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii: 24,8 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa, ul. Kościuszki - 3. Częstochowa Jana Pawła II - 4. Częstochowa Rondo Trzech Krzyży - 5. Częstochowa Cmentarna
- 6. Częstochowa ul. Dickensa - 7. Częstochowa Wyczerpy Dolne - 8. Częstochowa Wyczerpy Górne - 9. Rędziny, ul. Wolności - 10. Rędziny, Urząd Gminy - 11. Rędziny Kościół
- 12. Rudniki Kościół - 13. Michałów Rudnicki - 14. Chorzenice - 15. Witkowice - 16. Kłomnice I - 17. Kłomnice Kościół

42-282

Częstochowa - Rędziny - Kruszyna
Kursy w dni robocze: 6,
Kursy w dni wolne od pracy: 6
Długość linii: 28,1 km

1. Częstochowa Dworzec Autobusowy - 2. Częstochowa, ul. Kościuszki - 3. Częstochowa Jana Pawła II - 4. Częstochowa Rondo Trzech Krzyży - 5. Częstochowa Cmentarna
- 6. Częstochowa ul. Dickensa - 7. Częstochowa Wyczerpy Dolne - 8. Częstochowa
Wyczerpy Górne - 9. Rędziny, ul. Wolności - 10. Rędziny, Urząd Gminy - 11. Rędziny
Kościół - 12. Rudniki Kościół - 13. Michałów Rudnicki - 14. Chorzenice - 15. Witkowice - 16. Nieznanice - 17. Borowno ul. Wolności - 18. Borowno Kościół - 19. Kruszyna
Urząd Gminy

Co słychać na drogach powiatowych

DP 1025 Kruszyna
- układanie nawierzchni bitumicznej

Krótki raport z realizacji inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszego powiatu.
Poczesna
DP 1056 Poczesna rondo
ul. Łąkowa Południowa Chabrowa

DP 1037 Siedlec Srocko
- układanie podbudowy bitumicznej

Droga powiatowa nr 1056 S - trwają prace
przy budowie ronda u skrzyżowania ulic Łąkowej, Południowej i Chabrowej. Na ulicy
Łąkowej zakończono prace przy umocnieniu skarp rowu płytami ażurowymi. W toku
są także działania porządkowo wykończeniowe oraz regulacja urządzeń w chodniku i jezdni pod planowane na wrzesień
układanie docelowej warstwy nawierzchni
bitumicznej. Na ulicy Południowej zakończono budowę nowych przepustów pod
zjazdami. Wraz z odbudową rowów układana jest nawierzchnia zjazdów do posesji
z kostki brukowej.

Siedlec-Srocko

DP 1037 Siedlec - Srocko
układanie krawężnika

Droga powiatowa nr 1037- ułożono podbudowę bitumiczną na odcinku Gąszczyk
- Srocko. Trwają prace przy układaniu
podbudowy z kruszywa łamanego na odc.
Gąszczyk - Siedlec, a także układanie krawężnika oraz montaż studzienek ściekowych z przykanalikami.

Pętla Witkowice - Borowno - Kruszyna
- Kłomnice

DP 1019 Witkowice – Borowno - na
ukończeniu jest budowa chodnika, trwają
prace przy układaniu nawierzchni zatok
autobusowych w Borownie, Nieznanice
- nawierzchnia z kostki kamiennej oraz Witkowice - nawierzchnia betonowa.
DP 1070 Kruszyna - Kłomnice ułożono docelową nawierzchnię bitumiczną
na odcinku od skrzyżowania z DP 1116
w miejscowości Zdrowa do przejazdu kolejowego w Kłomnicach długości 2750 m
(ulica Strażacka i Kłomnicka ) obecnie na
tym odcinku trwają prace porządkowo wykończeniowe. Od przejazdu kolejowego do
skrzyżowania z DK 91 ukończono prace
związane z układaniem chodników i zjazdów do posesji. Trwają prace przy rozbieraniu istniejącej nawierzchni, zaraz po czym
rozpocznie się niezwłocznie układanie nowej warstwy podbudowy.

DP 1025 Borowno – Kruszyna - rozpoczęto prace związane z budową nowego przepustu pod drogą w Kruszynie (przy kościele). Ułożono dolne warstwy bitumiczne
na odcinku 1200 m od Urzędu Gminy do
końca Kruszyny, wykonano nowe elementy odwodnienia - studnie ściekowe oraz
drenaż. Obecnie na tym odcinku układane
są krawężniki oraz chodnik, a także zjazdy
z kostki brukowej.
DP 1042 w Kusiętach - zakończono budowę chodnika wraz ze zjazdami do posesji,
trwają prace przy odtworzeniu nawierzchni bitumicznej.

DP 1019 Borowno
- zatoka autobusowa
DP 1025 Kruszyna
- układanie chodnika

DP 1037 Siedlec Srocko
- układanie podbudowy bitumicznej
DP 1056 Poczesna
ul. Łąkowa

DP 1019 Witkowice - zatoka
autobusowa wraz z chodnikiem

DP 1056 Poczesna rondo
ul. Łąkowa Południowa Chabrowa
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Korzystasz ze wsparcia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie?
Skieruj swoje kroki
na Jasnogórską 75!

O

bostrzenia związane z koronawirusem przyśpieszyły
prace związane z dostosowaniem budynku Starostwa
Powiatowego w Częstochowie do wymogów epidemiologicznych. Jak zaznacza Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela - Szczególnie w okresie pandemii
można zauważyć, że do PCPR-u przychodzą często ludzie starsi, których
nie można przyjmować przy nagromadzeniu petentów z innych wydziałów.
Dlatego z uwagi na polepszenie obsługi mieszkańców zdecydowaliśmy się,
po wielomiesięcznych rozmowach, na
przeniesienie siedziby PCPR.
5 lipca symbolicznego przecięcia wstęgi, w obecności pracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych starostwa, dokonali: Starota Częstochowski
Krzysztof Smela, Członkowie Zarządu
Powiatu Częstochowskiego: Henryk
Kasiura, Adam Morzyk, Gwidon Jelonek, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Katarzyna Buchajczuk, Przewodniczący Rady Powiatu
Częstochowskiego dr Andrzej Kubat,
oraz Pracownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Dorota Gałdy.
- Nowa siedziba została dostosowana
do naszych potrzeb, nie ma barier architektonicznych, pracownicy mają godne
warunki pracy, a mieszkańcy możliwość
sprawnego załatwienia swoich spraw.
Przy wyborze nowej siedziby kierowaliśmy się również usytuowaniem nowej
siedziby, a nie jest łatwo znaleźć takie
miejsce w centrum Częstochowy – wyjaśnia starosta Smela.

PJ
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Nowa siedziba
PCPR
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Rozmowa z Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Katarzyną Buchajczuk
PJ: Proszę przybliżyć czytelnikom czym
zajmuje się PCPR.

KB: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej)
z zakresu pomocy społecznej, rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
rehabilitacji społecznej oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zajmujemy się wspieraniem i organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych
oraz prowadzeniem 3 domów pomocy
społecznej i 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto przyznajemy
świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym m.in. placówki
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny
zastępcze. Oferujemy również pomoc
przy integracji ze środowiskiem osobom
mających trudności w przystosowaniu
się do życia lub osobom, które uzyskały
status uchodźcy w naszym kraju. Przyznajemy dofinansowanie ze środków
PFRON osobom niepełnosprawnym do
różnych form rehabilitacji społecznej.
PJ: Na jakie wsparcie mogą liczyć
mieszkańcy powiatu w PCPR?

KB: Zgłaszające się do PCPR w Częstochowie osoby niepełnosprawne mogą
uzyskać m.in. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i barier technicznych oraz wsparcie
w ramach realizowanych programów celowych tj. „Aktywny Samorząd”, „Opieka Wytchnieniowa”, „Pomoc osobom

niepełnosprawnym
poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pracownicy PCPR prowadzą Punkt
Interwencji Kryzysowej we wtorki po
południu, w którym dyżury pełnią pracownik socjalny, psycholog oraz prawnik. Dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodzin zastępczych i wychowanków
organizujemy specjalistyczne szkolenia
oraz wsparcie psychologiczne w formie indywidualnej oraz w formie grup
wsparcia.
PJ: Czy zmiana siedziby wpłynie na obsługę mieszkańców powiatu?

KB: Zmiana siedziby poprawiła warunki obsługi interesantów i pracowników.
Powiatowe
Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie

mieści się na parterze budynku przy
ul. Jasnogórskiej 75, zajmując wszystkie
pomieszczenia. Do budynku prowadzi
odrębne wejście główne od ul. Żwirki i Wigury usytuowane na wysokości
wysokiego parteru oraz podjazd z kostki brukowej wyposażony w poręcze.
Podwójne drzwi wejściowe na fotokomórkę otwierają się automatycznie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie dysponuje parkingiem
przeznaczonym dla interesantów (wjazd
od ul. Żwirki i Wigury). Ponadto wzdłuż
ulic Jasnogórskiej oraz Żwirki i Wigury
interesanci mają możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
PJ: Dziękuję za rozmowę.
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Zmiana na stanowisku dyrektora Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni

Od lewej: A.Morzyk, E.Ścigała, K. Smela, H.Kasiura

27 lipca na emeryturę przeszła
Elżbieta Ścigała. Wieloletnia dyrektor
placówek opiekuńczo-wychowawczych w Blachowni, która podczas
swojej ponad 40-letniej kariery
zawodowej przez 18 lat pracowała
w jednostkach organizacyjnych
pieczy zastępczej. Przez okres 11 lat
(od 01.11.1992 r.) była zatrudniona
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach na stanowisku
nauczyciela – wychowawcy. 1 września 2003 roku objęła stanowisko
dyrektora Domu Dziecka we Wrzosowej, następnie w wyniku przekształceń od 2012 r. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, a od 2015 r.
Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Blachowni.
Pani dyrektor w ramach swojej działalności wdrażała nowatorskie rozwiązania umożliwiające realizację opieki nad
dzieckiem i rodziną. Była współautorką
stworzenia i realizacji koncepcji przekształcania Domu Dziecka we Wrzosowej w małe placówki i mieszkania w systemie rodzinkowym na długo przed
zmianą przepisów prawa w tej sprawie.
Dzięki przeprowadzonej reorganizacji wydatnie poprawiła wychowankom
warunki wspomagające fizyczny i psychiczny rozwój oraz wzmocniono kontakty z biologicznymi rodzicami. Elżbieta Ścigała dała się poznać jako sprawny
organizator zarządzanych przez siebie
jednostek. Placówka otrzymała stały
wpis do rejestru Wojewody jako pierwsza w województwie śląskim, co było
świadectwem, że placówka spełnia
standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jako dyrektor angażowała się w przedsięwzięcia mające na
celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na
działalność jednostek i współpracowała
z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia
jak najlepszej opieki i rozwoju swoim
podopiecznym. Realizowała programy
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, poszukiwała sponsorów prywatnych, a także współorganizowała Bale
Charytatywne pod hasłem „Pomóżmy
Dzieciom”, organizowała zajęcia nauki
języka niemieckiego. Nowatorską formą
działalności Dyrektor Elżbiety Ścigała
była również współpraca z różnymi podmiotami działającymi na terenie Europy
tj. w Niemczech, Danii, Ukrainie. Dzięki
prowadzonej współpracy wychowankowie Placówki mieli możliwość poznania
innych krajów, spędzania aktywnego
wypoczynku wraz z młodzieżą z innych
krajów. Ponadto Pani Dyrektor współpracowała z wieloma instytucjami oraz
organizacjami pozarządowymi z celu
zapewnienia jak najlepszej opieki i rozwoju swoim podopiecznym. Elżbieta Ścigała była również inicjatorem utworze-

nia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Częściowo Pozbawionym
Opieki Rodzicielskiej „SERCE DZIECKA”, które ma na celu pozyskiwanie funduszy na zaspokajanie potrzeb wychowanków podległych placówek. W 2007
roku Elżbieta Ścigała otrzymała Nagrodę Wojewody za wybitne osiągnięcia
w pracy pedagogicznej, w 2010 r. Medal
Ministra Edukacji Narodowej, a w 2011
roku statuetkę Starosty Częstochowskiego „Za Zasługi dla Powiatu” - 2010,
w dziedzinie Zdrowie i Opieka Społeczna. W 2012 r. uhonorowana została
Medalem Złotym Prezydenta RP za
Długoletnia Służbę.
Z dniem 28 lipca kierownictwo Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego objęła Agnieszka Frania,
pełniąca dotychczas obowiązki zastępcy
dyrektora Centrum. Nowa Pani dyrektor przez 7 lat pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni
nabyła doświadczenie w pracy na stanowiskach pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz prowadzeniu zajęć
opiekuńczo-wychowawczych z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną.
Ukończyła studia na kierunkach zarządzanie, praca socjalna, przygotowanie
pedagogiczne zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna oraz organizacja pomocy społecznej, które pozwoliły jej nabyć
wiedzę i umiejętności niezbędne do zajęcia stanowiska dyrektora Centrum.
Nowemu dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni
gratulujemy awansu i objęcia nowego stanowiska oraz życzymy wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji
z realizacji zawodowych zamierzeń.
Przechodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektor Elżbiecie Ścigale
pomyślności i przyjemności z nowego
etapu życia.
KK

od lewej, K.Smela, A.Frania, H.Kasiura, K.Buchajczuk
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Krótka rzecz o...
dożynkach
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Zdrowia,
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
- Anna Dziewior

J

ak każdego roku na przełomie
sierpnia i września odbywają się
dożynki. To piękne święto, forma
dziękczynienia za plony na koniec
żniw i zbiorów sięga w Polsce prawdopodobnie aż XVI w. Zazwyczaj obchodzono je w drugiej połowie września,
dziś zbiory odbywają się dużo szybciej,
stąd też i dożynki świętuje się od końca
sierpnia do połowy wrześniowych dni.
Dożynki to ukoronowanie podziękowanie za całoroczną pracę rolników.
W staropolszczyźnie nazywano je również wieńcowym (od największego symbolu tego święta – wieńca dożynkowego), lub okrężnym (okrążanie jesienią pól
po zebraniu zbiorów) lub wyżynkami.
Uroczystości dożynkowe mają mnóstwo lokalnych odmian. Zawsze jednak
i wszędzie można w niej było wyodrębnić trzy etapy: obrzędowe ścięcie
ostatnich kłosów, wicie wieńca i pochód
z wieńcem oraz zabawę z tańcami.
Etnografowie opisujący dożynki podkreślają w uroczystościach płynne
przechodzenie pracy w obrzęd religijny
i świętowanie. Niektórzy uczeni uznali
jednak, że dożynki to odwieczne, pogańskie święto płodności i plonów, pozostałość dawnych uczt obrzędowych
i ofiar składanych bóstwom urodzaju.
Nie ma jednak wystarczających danych źródłowych, potwierdzających tę
hipotezę. Należy więc przyjąć, że jest
to święto o wiele późniejszego pochodzenia, związane z dworem i gospodarką folwarczną, a więc obchodzone nie
wcześniej niż w XVI w. i związane z kulturą chrześcijańską.
Tradycyjnie dożynki obchodzone były
w pierwszy dzień jesieni i wiązały się
z następującymi zwyczajami:
Wieniec - obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z owoców, kwiatów

i kolorowych wstążek. Wieńce dożynkowe miewały na ogół kształt wielkiej
korony lub koła. Wieniec niosła najlepsza żniwiarka, a za nią podążał orszak
odświętnie ubranych żniwiarzy, którzy
nieśli na ramionach przybrane kwiatami,
sierpy i kosy. Pochody z wieńcem dożynkowym – zgodnie z wielowiekową tradycją – najpierw udawały się do kościoła,
aby podczas mszy poświęcić wieniec,
a stamtąd do gospodarza dożynek Wieniec dożynkowy przechowywany był
w stodole do kolejnego roku, do nowego
siewu. Wykruszone z niego ziarna wsypywano do worków z ziarnem siewnym.
Pas niezżętego zboża, który po żniwach
przez jakiś czas pozostawał na pustym polu. Miało to zapewnić ciągłość
urodzaju. Pozostawione na polu kłosy
zwano przepiórką lub wiązką. Po ścięciu
przekazywano je kobietom do uplecenia wieńca.
Pod koniec XIX w. na wzór dożynek
dworskich, zaczęto urządzać dożynki
chłopskie. Bogatsi chłopi wyprawiali
je dla rodziny, parobków i najemników.
W 20-leciu międzywojennym zaczęto
organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Towarzyszyły im występy ludowych zespołów artystycznych,
wystawy rolnicze i festyny.
Po 1945 r. gospodarzami dożynek
byli z reguły przedstawiciele władz
administracyjnych i miały one charakter polityczny. Gospodarzem dożynek ogólnopolskich najczęściej był
I sekretarz PZPR. Dożynki w czasach
PRL były ważnym przedsięwzięciem
propagandowym, mającym na celu
podkreślenie siły „sojuszu robotniczo-chłopskiego”, ważnego elementu ówczesnej władzy.

15

Po 1989 r. dożynki ponownie stały się
nie tylko świętem rolników, ale i uroczystością religijną, będącą podziękowaniem składanym Bogu i Matce Boskiej za
szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane
plony. Rozwinął się, kultywowany w międzywojniu, obyczaj urządzania dożynek
parafialnych oraz tłumnych pielgrzymek
chłopskich do miejsc kultu religijnego.
Obecnie, najuroczyściej obchodzone
polskie dożynki odbywają się na Jasnej
Górze w Częstochowie i w Spale (dożynki prezydenckie).
Powiat Częstochowski również organizuje dożynki. W tym roku będą to
już XXI Dożynki Powiatowe w gminie
KŁOMNICE, na które bardzo serdecznie mieszkańców zapraszamy.
Dożynki poprzedził Powiatowy Festiwal
Żniwny, który odbył się już po raz czwarty - 14 sierpnia w miejscowości Lubojna
w gminie Mykanów. To Festiwal, który
niejako wprowadza nas w przedsmak
święta dożynkowego. To wspaniałe wydarzenie pokazało nam bogactwo polskiej wsi i jej tradycji. Byliśmy świadkami
jak kiedyś nasi dziadkowie i ojcowie od
sierpa poprzez kosy aż po kombajn dziś
ciężko pracowali i pracują dla codziennego chleba. Jestem dumna, że wraz z Piotrem Koselą, mogłam poprowadzić tak
ważne wydarzenie.

16
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„Integracja na świeżym powietrzu”

W meczu o III miejsce drużyna z Mykanów
po zaciętym meczu pokonała Orły Brzęczka 3:2. W finale Cykarzew Team wygrał
z Dżentelmenelami 4:3.
Zarząd klubu wraz z Wójtem Dariuszem
Pomadą wręczył również nagrody indywidualne. Królem strzelców został Marcin Kiwacz, Najlepszym Graczem Turnieju Dominik Rumin, a wyróżnienie dla najmłodszego
uczestnika otrzymał Ksawier Bąbelewski.

Turniej o Puchar Starosty Olsztyńskiego
8 sierpnia w Olsztynie odbył się Turniej o Puchar Starosty Olsztyńskiego.
Tradycyjnie turniej rozpoczyna parada rycerska z zamku do kościoła parafialnego,
który został wybudowany z kamienia pochodzącego z murów zamkowych w XVIII
wieku. Oprawa rycerska mszy św. odpustowej stanowi nawiązanie do dawnych
polskich tradycji, kiedy to rycerstwo uczestniczyło
w mszy przed bitwą. Całości wydarzenia towarzyszy
rekonstrukcja bitwy z roku 1587, w której wojska
arcyksięcia Maksymiliana Habsburga oblegały
zamek w Olsztynie, a odparte zostały
przez bohaterskiego dowódcę
Kaspra Karlińskiego.

KS Jedność Mykanów
rozpoczął świętowanie 70-lecia!
Pierwszym jubileuszowym wydarzeniem
zorganizowanym przez mykanowski klub
był turniej piłki nożnej, który odbył się 17
lipca na kompleksie Orlik w Mykanowie.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. W fazie pucharowej FKF
Promil Mykanów uległ drużynie Dżentelmenele 2:4. W drugim półfinale Cykarzew
Team rozgromił 8:1 Orły Brzęczka.
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Festyn, który odbył się w Rybnej 17
i 18 lipca, to przykład jak mieszkańcy
potrafią się zorganizować i przygotować wspaniałą imprezę.
W sobotę królował grill, muzyka, przejażdżki sportowymi samochodami i potańcówka na świeżym powietrzu. W niedzielę na scenie pojawiły się dzieci ze
szkół podstawowych, Studia Piosenki
z Mykanowa oraz Jacek Miernikiewicz.
Po występach odbył się pokaz strażacki OSP Rybna wraz z pomocą jednostek
OSP Stary Kocin, OSP Cykarzew Północny, ZUMBA i występ wspaniałych ar-

tystów z Klub Seniora „Bądźmy Razem”
z Radostkowa.
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
wsparło imprezę przekazując fanty na
loterię, a w niedzielę, starosta Krzysztof
Smela wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Anną Dziewior wręczył
organizatorom z Klubu Kreatywnych
Kobiet oraz OSP Rybna kosz prezentów
w podziękowaniu za działalność na rzecz
mieszkańców.

OCZYSZCZALNIA W RĘDZINACH

NOWA KOMUNIKACJA
AUTOBUSOWA
Na ulice gminy Olsztyn wyjechały bezpłatne autobusy. Fabrycznie nowe, niskopodłogowe mercedesy, z klimatyzacją, z miejscem na wózek inwalidzki lub dziecięcy, oznakowane logotypem
gminy.
Od 1 sierpnia w gminie Olsztyn obowiązuje nowy model transportu
publicznego. Komfortowa komunikacja dla wszystkich miejscowości
gminy, z dobrą częstotliwością i regularnością, z kursami zsynchronizowanymi z szybką linią MPK Olsztyn-Częstochowa.
Wszystkie miejscowości w gminie zyskały łatwy i równy dostęp do
połączeń. Zostały skomunikowane z Olsztynem bezpłatnymi liniami. Z punktów przesiadkowych w Olsztynie i Odrzykoniu podróżni
bez oczekiwania dostaną się do centrum Częstochowy linią nr 58
MPK, jadącą najkrótszą i najszybszą drogą.
Komunikacja gminna jest dla wszystkich bezpłatna. Pasażerowie zapłacą tylko za podróż do Częstochowy.

4 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie
jednej z największych inwestycji w historii Gminy Rędziny – Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Karolina.
Nowa oczyszczalnia ma przepustowość
2000m3/dobę, dla porównania przepustowość poprzedniej wynosiła tylko 300m3/
dobę, z kolei Osiedle w Rędzinach jedynie
do użytku swoich mieszkańców, czyli ok.
1000 osób, ma oczyszczalnię o przepustowości 200m3/dobę. W 2020 roku gmina
uzyskała pozwolenie na użytkowanie me-

V Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej w Koniecpolu
Zapraszamy do udziału w koncertach organizowanych przez
Dom Kultury w Koniecpolu we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury w Częstochowie w ramach V Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu. Koncerty odbędą się w Kościele św. Trójcy w Koniecpolu o godzinie 18.00.

I KONCERT – 22.08.2021r.
Wystąpią: dr hab. Michał Markuszewski (organy),
Marta Mika (mezzosopran), Tadeusz Barylski (organy).

chaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3. To ważny
krok w kierunku rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Rędziny.

II KONCERT - 26.09.2021r.
Wystąpią: dr hab. Tomasz Głuchowski (organy),
Krakowskie Trio Stroikowe.

Rozkłady jazdy dostępne na:
https://www.olsztyn-jurajski.pl/9114-2/

III KONCERT: 17.10.2021r.
Recital organowy Tadeusza Barylskiego
- dyrektora artystycznego Festiwalu.
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Konkurs Poezji Śpiewanej
„***żyje się tylko chwilę...”
HARMONOGRAM KONKURSU

Zapraszamy do udziału w Konkursie
Poezji Śpiewanej „***żyję się tylko
chwilę…”. Konkurs adresowany jest
do solistów oraz duetów, uczniów
szkół średnich oraz dorosłych, niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, niebędących studentami wydziałów muzycznych uczelni
wyższych lub akademii muzycznych.

I ETAP:
• przyjmowanie zgłoszeń online
01-30.09.2021r.
• przesłuchiwanie nagrań, praca jury,
ogłoszenie osób zakwalifikowanych do
II etapu – do 10.10.2021r.
II ETAP:
• przesłuchania „na żywo”
20.10.2021r., godz. 10.00
III ETAP:
• Koncert Laureatów, ogłoszenie wyników, 04.11.2021r., godz. 17.00

Celem konkursu jest m. in. zainteresowanie formą poezji śpiewanej, uwrażliwienie, popularyzowanie dorobku
polskich artystów oraz promowanie
wokalnych talentów.

Niezbędne do udziału dokumenty
(karty zgłoszeń, oświadczenia) oraz załączony regulamin, który jest również
do pobrania ze strony internetowej
www.rok.czestochowa.pl

zostwa Powiatu Częstoc
howski
ajowe Mistr
1 Przeł
ego

rozpoczęciE
wydarzenia: 14:00
start biegu
Aleksandria głównego:
Pierwsza
16:00

Patronat:

Patronat honorowy:

O

rganizacje pozarządowe są
„motorem” życia społecznego na wsiach i w małych miasteczkach, realizują inicjatywy sprzyjające aktywizacji i integracji
mieszkańców, wzmacniają kapitał społeczny. Coraz częściej podejmują się
trudniejszych wyzwań, jakimi są zadania inwestycyjne, budują place zabaw,
siłownie, boiska, w czym są ogromnym
wsparciem dla gmin. Jako mieszkańcy
danego terenu, najlepiej znają potrzeby i problemy swojego regionu i jego
mieszkańców.
To właśnie dla takich osób, przedstawicieli sektora społecznego, liderów
lokalnych kształtujących rozwój obszarów wiejskich, Stowarzyszenie „Razem
na wyżyny” zorganizowało kongres
pod hasłem „LEADER sukcesy dzisiaj i możliwości jutra”. Odbył się on
25 czerwca 2021 r. w Zespole Dworsko-Parkowym „Prastara” w Cielętnikach. Miejsce spotkania nie było
wybrane przypadkowo. „Prastara” to
kompleks budynków dworskich – dwór,
oranżeria, rządcówka oraz przepiękny
park, które swój blask odzyskują dzięki
ogromnemu zaangażowaniu i pasji właścicieli, ale również przy wsparciu środków finansowych Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW).
W odrestaurowanym budynku, pełniącym niegdyś funkcję dworskiej oranżerii, zgromadziło się blisko 70 osób,
reprezentantów 29 organizacji, przedstawicieli Partnerskich gmin, instytucji
publicznych związanych z rozwojem
obszarów wiejskich, a także Partnerów
projektu.
Pierwsza część kongresu była poświęcona podsumowaniu efektów
i sukcesów wieloletnich działań podejmowanych przez lokalnych liderów i or-
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LIDERZY LOKALNI
- WSPÓLNIE ZMIENIAJĄ
OBLICZA WSI!

ganizacje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na wsi i które nadają
rytm życiu społecznemu (filmik prezentujący te działania mogą Państwo znaleźć na stronie www.razemnawyzyny.pl
w zakładce FILMY). Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” oraz LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” pokazali, jak środki unijne
wpłynęły na rozwój ich obszarów. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” również pochwaliło się sukcesami swoich
organizacji, które z wielkim zaangażowaniem sięgają po projekty grantowe
i realizują działania na rzecz mieszkańców całego obszaru.
Druga część kongresu poświęcona była
szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed
obszarami wiejskimi w nowym okresie
programowania po 2021 roku. Dynamiczne zmiany społeczne i potrzeby
społeczności lokalnych, skłoniły władze UE do kierunkowania rozwoju wsi
i małych miasteczek na działania innowacyjne, wykorzystujące technologie
cyfrowe w swoim życiu codziennym polepszając w ten sposób standard usług
publicznych i lepiej wykorzystując zasoby lokalne. Priorytetem jest również
ochrona środowiska i klimatu. Tematy te
przybliżyli uczestnikom prelegenci, Pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Łukasz

Komorowski i Ruta Śpiewak.
Najważniejszym elementem wydarzenia były rozmowy moderowane, podczas których uczestnicy mogli podzielić
się swoimi opiniami, doświadczeniami
nt. roli oraz zadań liderów i organizacji pozarządowych, działań i inicjatyw
przyspieszających rozwój obszarów
wiejskich, ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym jako
zadań organizacji pozarządowych oraz
innowacyjności i kreatywności terenów
wiejskich.
Po zakończeniu części merytorycznej
uczestnicy podziwiali młodych, zdolnych
aktorów lokalnego Teatru „Dratwa”
z Kłomnic w spektaklu „Pchła Szachrajka”, którzy swój kunszt i pasję artystyczną rozwinęli m.in. dzięki zrealizowaniu
grantu pozyskanego poprzez LGD
„Razem na wyżyny” sfinansowanego ze
środków PROW na lata 2014-2020.
Środki finansowe na organizację konferencji udało się pozyskać w ramach regionalnego konkursu organizowanego
przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
dla partnerów KSOW, z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Kongres liderów lokalnych to jedno
z działań zaplanowanych do realizacji w ramach tworzenia współpracy
i partnerstwa wśród NGO na terenie
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LGD „Razem na wyżyny”. W okresie
wakacyjnym startuje kolejny projekt
- operacja własna p.n. „Razem można
więcej, lepiej, skuteczniej”, którego
ideą jest sieciowanie organizacji pozarządowych. W ramach projektu zaplanowane zostały dwie wizyty studyjno-szkoleniowe poza obszar LGD „Razem
na wyżyny” (m.in. Sandomierski Szlak
Jabłkowy), podczas których uczestnicy będą zdobywać wiedzę teoretyczną
i praktyczną w zakresie komunikacji interpersonalnej, partnerstwa, mediacji
i zarzadzania zasobami ludzkimi. Zorganizowane zostaną także wizyty studyjne w trzech gminach z obszaru LGD,
podczas których lokalne organizacje pozarządowe będą prezentować
uczestnikom swoją działalność, zasoby
i atrakcje terenu.
Wszystkie powyższe działania są częścią budowania sieci organizacji pozarządowych z obszaru „Razem na wyżyny” i promowania współpracy lokalnej.
Aktualne informacje na temat podejmowanych działań i inicjatyw można
śledzić na naszej stronie internetowej
www.razemnawyzyny.pl oraz Facebooku www.facebook/razmnawyzyny.
Katarzyna Kubica
– pracownik ds. administracyjnych,
promocji i współpracy Stowarzyszenia
„Razem na wyżyny”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

