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Zakończono prace związane z odbudową mostu i 
dojazdem do niego w miejscowości Złoty Potok (gmina 
Janów). W odbiorze końcowym, który miał miejsce 17 
października br., uczestniczyli: członek Zarządu Powiatu 
Marzena Maniszewska, dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Bożena Zalewska, wójt gminy Janów Sławomir 
Krzyształowsk oraz przedstawiciel wykonawcy Adam 
Trzepizur.

Odbudowany most stanowi ciąg komunikacyjny w 
miejscowości Złoty Potok łączący ul. Kościuszki (droga 
wojewódzka nr 793) z rondem stanowiącym skrzyżowanie 
ulic: Klonowej, św. Józefa, Partyzantów, Chrzciciela.

W ramach inwestycji rozebrano stary most i część 
górnych podpór, wykonano nowe, górne części podpór 
z ciosami podłożyskowymi, zamontowano łożyska 
elastomerowe, zbudowano nowy ustrój nośny zespolony - 

ZŁOTY POTOK

MOST ODBuDOWAnY

stalowo-betonowy, kapy chodnikowe, zamontowano 
balustrady, położono nową nawierzchnię, umocniono 
skarpy i dno cieku. Konieczne także było wycięcie drzew 
kolidujących z przebudową.

Ponadto na odcinku 180 m drogi powiatowej nr 
1014S (ul. Wenikajtysa) wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną, ściek przykrawężnikowy, chodniki, zjazdy 
indywidualne oraz wybudowano mur oporowy z 
elementów prefabrykowanych. Droga zyskała także nowe 
oznakowanie pionowe i poziome.

Całość inwestycji, łącznie z projektem, kosztowała 
912 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniosło 392 tysiące 200 złotych. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu powiatu częstochowskiego.

Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Drogowy 
Adam Trzepizur z Kroczyc.

Kn

... a tak jest obecnieTak było przed odbudową...

nowy most
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Gratulujemy gminom Janów Konopiska prestiżowych 
wyróżnień zdobytych w ogólnopolskich konkursach.

Gmina Janów zdobyła prestiżowe wyróżnienie w 
krajowym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na 
najlepszy Produkt Turystyczny Polski w kategorii: Obszar 
Turystyczny Polski pod nazwą „Złota Kraina Pstrąga”.

Certyfikat został uroczyście wręczony na Zamku 
Królewskim w Warszawie 27 września br. przez prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytkę i 
Ministra Sportu i Turystyki Joannę Muchę. natomiast 
18 października z okazji obchodów Światowego Dnia 
Turystyki w częstochowskiej Filharmonii gmina Janów 
przyjęła gratulację za to wyjątkowe wyróżnienie od 
gremium turystycznego Częstochowskiej Organizacji 
Turystycznej.

Druga nasza gmina - Konopiska - została laureatem 
nagrody Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w 
kategoriach: „Sportowy Obiekt Roku” oraz „Inwestor na 
Medal”. nagrodę w kategorii „Inwestor na medal” przyznano 
Gminie Konopiska za jej infrastrukturę sportową, w tym: 
kompleks boisk „Orlik 2012”w Konopiskach, kompleks boisk 
„Orlik 2012” w Aleksandrii, Gminny Ośrodek Sportowo – 
Rekreacyjny w Konopiskach (stadion lekkoatletyczny) oraz 

WARSZAWA

GRATulACJe DlA GMIn JAnóW I KOnOPISKA

– najnowszą inwestycję - Gminną Halę Sportową. Gminna 
Hala Sportowa została również wyróżniona nagrodą w 
kat. „Sportowy Obiekt Roku”. uroczysta - XIII Gala rozdania 
nagród konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” odbyła się 
11 października br. w Sali Barcelona Stadionu narodowego 
w Warszawie. 

Konkurs Budowniczy Polskiego Sportu jest jedynym 
tego typu konkursem w Polsce, który w sposób 
kompleksowy analizuje osiągnięcia i w ramach którego 
przyznawane są wyróżnienia osobom, samorządom, 
instytucjom i firmom, które znacząco przyczyniły się 
do rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej w Polsce. Konkurs jest realizowany pod 
patronatem i przy współpracy:  Business Centre Club, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Związku Miast Polskich, 
Związku Województw RP, unii Metropolii Polskich, 
SARP, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polskiego 
Związku Piłki nożnej, Polskiego Związku Golfa, Polskiego 
Związku Kajakowego, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
Polskiego Związku Zapaśniczego, Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  oraz marszałków 
województw.

GF

Wójt gminy Konopiska J. Socha podczas rozdania nagród Budowniczy Polskiego Sportu
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POWIAT BODeŃSKI

Z wiZytą u nIeMIeCKICH PRZYJACIóŁ

W dniach 2 - 5 października 2012 roku delegacja powiatu częstochowskiego 
w składzie: starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu 
Jan Miarzyński, radni powiatowi: Roman Hyla i Ignacy Palutek oraz pierwszy 
starosta częstochowski Wiesław Bąk, przebywała w powiecie bodeńskim. Celem 
wizyty był udział w obchodach kolejnej rocznicy zjednoczenia niemiec.

Podczas pobytu nasza delegacja wzięła udział w 
rodzinnym Festynie Powiatowym, koncercie z okazji 
zjednoczenia niemiec, zwiedziła również Muzeum 
lotnictwa  im. Dorniera w Fridrichshafen. Delegacja 
poznała także sposoby uprawy i technologię zbioru 
chmielu, który obok jabłek i winorośli należy do roślin 

najczęściej uprawianych w powiecie bodeńskim. Ponadto 
uczestniczyła w uroczystym wręczeniu przez panią konsul 
Justynę lewańską Złotego Krzyża Zasługi Johannie 
Dudziński-Tann. Johanna Dudziński-Tann wyróżnienie to 
otrzymała na wniosek starosty Andrzeja Kwapisza.
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Radni w Sobuczynie

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
nowelizacja, mająca na celu spełnienie wymogów unii 
europejskiej, nakłada na gminy nowe obowiązki w zakresie 
gospodarowania odpadami. Mają one zapobiegać 
powstawaniu dzikich wysypisk oraz pozbywania się śmieci 
poprzez ich spalanie.

  W związku z zachodzącymi zmianami w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w dniu 18 
października br. Komisja Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony 
Środowiska odbyła swe posiedzenie w Częstochowskim 
Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie. Radni 
chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem instalacji 
regionalnej do przetwarzania odpadów. Cz.P.K. spełnia 
ustawowe wymagania i otrzymało status regionalnej 
instalacji dla Regionu I obejmującego teren m.in. naszego 
powiatu.

Z obiektem instalacji zapoznali Komisję prezes Robert 
Kalinowski i dyrektor Krzysztof Sznilik. Podsumowaniem 
wizyty była prelekcja na temat gospodarki odpadami w 
świetle przepisów nowej ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach przeprowadzona przez kierownik 
edytę Soboniak. 

Zgodnie z  ustawą gminy zobowiązane będą 
przeprowadzić kampanię informacyjną celem zapoznania 
wszystkich właścicieli nieruchomości z nowymi zasadami 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 
r. gminy przejmą odpowiedzialność za odpady komunalne 
i prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości. W zamia właściciel 
nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy stosowną 
opłatę. Jej wysokość określą rady gmin, biorąc pod uwagę 
liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość 
wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
koszt funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami, przypadki w których właściciele nieruchomości 
wytwarzają odpady nieregularnie (odpady powstają 
sezonowo). Ponadto rady gmin ustalą niższą stawkę 

RADA POWIATu

wiZyta w SobuczyNIe

opłaty, jeżeli odpady komunalne będą zbierane w sposób 
selektywny. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec, 
który posiada samodzielną umowę z firmą wywozową, 
powinien pamiętać o jej wypowiedzeniu z dniem 1 lipca 
2013 r, gdyż brak wypowiedzenia będzie skutkować 
podwójną opłatą za wywóz śmieci – trzeba będzie płacić 
gminie i dotychczasowemu odbiorcy śmieci. 

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do 
wypełnienia specjalnych deklaracji, w celu ustalenia 
przez gminy liczby osób zamieszkujących w danym 
lokalu. Gminy będą zawierać w imieniu mieszkańców 
umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, 
wyłonionym w drodze przetargu. 

należy mieć nadzieję, że te zmiany spowodują, iż nasze 
środowisko będzie czyste i przyjazne dla każdego.

ewelina Sapała i Mirosław Morawiec
Wydział Ochrony Środowiska
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WYBORY W ORGAnIZACJACH POWIATOWYCH

POWIATOWY SZKOlnY ZWIąZeK 
SPORTOWY W CZęSTOCHOWIe 

POWIATOWe ZRZeSZenIA 
luDOWe ZeSPOŁY SPORTOWe 
W CZęSTOCHOWIe 

2 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P SZS. Zebranie 
odbyło się w drugim terminie, gdyż frekwencja wyniosła 42,5 %. Po złożeniu sprawozdania za kończącą się trzecią kadencję przez 
przewodniczącego Jacka Staniewskiego i sprawozdaniu komisji rewizyjnej, udzielono ustępującym władzom absolutorium. 
następnie w głosowaniu jawnym wybrano Zarząd, który ukonstytuował się następująco:

1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Skarbnik
4. Sekretarz 
5. Członek
6. Członek
7. Członek
8. Członek
9. Członek
10. Członek
Komisja Rewizyjna:
1. Piotr Foltyn
2. Iwona Skorupa
3. Awieta Szpręgiel

Jacek Staniewski  
Jacek Połacik
elżbieta Bystry
Wiesław Matyga
Damian Burza
Piotr Gęsikowski 
Janina Kijak 
Mariusz Kowalik 
Paweł Dróżdż  
Piotr ujma

przewodniczący
członek
członek

Borowno 
Wierzchowisko
Kościelec
Borowno
Koniecpol
Koniecpol
Rędziny Osiedle
Rudniki
Widzów
Mstów

Czarny las
Poczesna
Czarny las

Po przyjęciu wniosków i uchwał obrady zakończono.

Tego samego dnia odbyły się również wybory władze PZ lZS. Frekwencja na zebraniu wyniosła 67,6%. Po udzieleniu absolutorium 
i dyskusji odbyły się w głosowaniu jawnym wybory władz. Zarząd ukonstytuował się następująco:

1. Krzysztof Smela
2. Kryspin Błaszczyk
3. Wiesław Matyga
4. Ryszard Rosiński 
5. Stanisław Stefański
6. Wojciech nowak
7. Zdzisław Gębski
8. Jan Szyma
9. Jacek Wąchała
Komisja Rewizyjna:
1. Artur Rybaniec
2. Karol Drożdż
3. Jacek Połacik

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprz ewodniczący Skarbnik
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

przewodniczący
członek
członek

ulKS „Orlik” Wierzchowisko
lKS ”Grom” Cykarzew
lKPS Borowno
GKS „Grom” Poczesna
ulKS  „Jedność” Mykanów
MlKS „Pilica” Koniecpol
lKS „Grom” Cykarzew
WlKS „Kmicic” Częstochowa
KS „Dragon” Janów

lKPS Borowno
ulKS „Polonia-unia” Widzów
ulKS „Orlik” Wierzchowisko

Po przyjęciu wniosków i uchwał obrady zakończono.
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15 października to dla osób niewidomych i słabowidzących wyjątkowy dzień. 
Tego dnia bowiem przypada obchodzony od 1964 r. Światowy Dzień Białej laski. 
Święto to jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego 
przekazu, władzom lokalnym oraz całemu społeczeństwu problemów, z jakimi 
borykają się osoby niewidome i niedowidzące. 

Odznaczenie odbiera K. Buchajczuk Podczas spotkania w starostwie

Zarząd Koła Ziemskiego Polskiego Związku 
niewidomych w Częstochowie wzorem lat ubiegłych 
uczcił Światowy Dzień Białej laski organizując spotkanie 
w siedzibie częstochowskiego starostwa. W uroczystości 
wzięło udział kilkudziesięciu członków Koła wraz z 
opiekunami, członkowie Zarządu Koła Ziemskiego, 
kierownictwo Delegatury PZn w Częstochowie oraz 
członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego: Henryk 
Kasiura i Marzena Maniszewska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w 
Częstochowie Katarzyna Buchajczuk, kierownik sekcji ds. 
osób niepełnosprawnych w PCPR Barbara Berska oraz 
prezes Katolickiego Stowarzyszenia niepełnosprawnych 
w Koniecpolu Barbara Bladziak. Wszystkie te osoby należą 
do grona przyjaciół Koła, stale działają na rzecz środowiska 
osób niewidomych, wspierają wszelkie inicjatywy Zarządu 
Koła Ziemskieg.

STAROSTWO POWIATOWe

DZIeŃ Białej Laski

Podczas spotkania kierownik delegatury PZn Barbara 
Łukasik wręczyła odznaczenia osobom szczególnie 
zaangażowanych w działalność na rzecz osób niewidomych 
i słabowidzących. 

Złotymi Odznakami Honorowymi PZn zostali 
odznaczeni: starosta częstochowski Andrzej Kwapisz oraz 
dyrektor PCPR w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk. 
Srebrną Odznakę Honorową PZn odebrał wójt gminy 
Poczesna Krzysztof ujma, zaś Brązowe Odznaki 
Honorowe PZn otrzymały Mieczysława Michalik oraz 
urszula Żurawska. Odznakę „Przyjaciel niewidomego” 
wręczono radnemu gminy Janów Henrykowi Srokosz. 
Wręczono również listy gratulacyjne oraz podziękowania. 
Szczególne podziękowania skierowano do wolontariuszy 
zaangażowanych w pomoc osobom niewidomym: ewie 
Żyrkow oraz Sylwii Brewczyńskiej.

KK

7CzęstoChowskie wieśCi Powiatowe - Nr 52 październik/listopad 2012



„Rola administracji samorządowej szczebla 
powiatowego w programowaniu i realizacji działań 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich na przykładzie 
instytucji scalania gruntów” pod takim hasłem odbyło się, 
w dniach 15 - 16 października br. w Złotym Potoku (gmina 
Janów) seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele 
samorządów powiatowych z południowych regionów 
naszego kraju, a mianowicie województw: lubelskiego, 
małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i 
lubuskiego. 

Przedmiotem spotkania było omówienie aktualnych 
problemów i potrzeb z zakresu poprawy rozwoju obszarów 
wiejskich przy udziale programu „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten 
jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu unii 
europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej 
polityki rolnej.

 Spotkanie odbyło się z udziałem i pod 
przewodnictwem prof. Franciszka Woch - współautora 
między innymi publikacji książkowej pt. efektywność 
gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce.

 Powiat częstochowski reprezentowali: starosta 
Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, 
naczelnik Wydziału Gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa Małgorzata Kuk koordynująca prace 
scaleń w powiecie częstochowskim oraz współpracownicy 
zajmujący się tą problematyką. Prezentacje obiektów 
scaleniowych wsi Dąbek w gminie Dąbrowa Zielona 
oraz wsi Wiercica w gminie Przyrów przedstawił dyrektor 
Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Józef 
Chmiel.

na seminarium omówiono potrzebę scalania gruntów, 
jako jednego z podstawowych zabiegów urządzeniowo-
rolnych, który w trybie administracyjno-prawnym 
umożliwia tworzenie korzystniejszych warunków 
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez 
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
lasów i gruntów leśnych. Celem tych przedsięwzięć 

zŁoTy PoToK

ScalaNIe gRuNTów w TeoRII I PRaKTyce

jest nie tylko likwidowanie rozbicia poszczególnych 
gospodarstw rolnych na niewielkie działki rozmaitego 
kształtu i rozmiarów, często położonych od siebie w 
znacznej odległości, ale także urządzenie funkcjonalnej 
sieci dróg dojazdowych, wydzielenie bez procedury 
wywłaszczeniowej niezbędnych gruntów na cele 
infrastruktury technicznej i społecznej, rekultywacja 
nieużytków.

Bardzo mocno podkreślona została rola starostów 
oraz innych organów administracji publicznej i wybranych 
podmiotów w procesie scalania gruntów. na przykładzie 
przygotowanych prezentacji uczestnicy spotkania mieli 
okazję skonfrontować przebieg procesów scaleniowych 
w naszym kraju do podobnych obszarowo regionów 
niemiec. 

Podczas spotkania, oprócz bieżących tematów 
dotyczących scalania gruntów, poruszono także 
przewidywane rozwiązania instytucjonalne na lata 2014 - 
2020 - postulaty ze strony nauki i praktyki.

należy zaznaczyć, iż scalanie gruntów jest instytucją 
znaną już od XIX wieku, kiedy to łączenie gruntów 
należących do jednego gospodarstwa, rozmieszczonych 
w wielu działkach (w szachownicy), było inicjowane przez 
rządy różnych krajów europejskich w celu ułatwienia 
stosowania maszyn i płodozmianu, likwidacji licznych 
miedz, dróg polnych itp. na ziemiach polskich scalanie 
gruntów najwcześniej zostało przeprowadzone w byłym 
zaborze pruskim (ustawa o komasacji z 1821 i 1823) wraz 
z uwłaszczeniem gospodarstw chłopskich. na przestrzeni 
lat z różnym skutkiem prace te były prowadzone. 

Obecnie scalanie gruntów jest zabiegiem, który 
bardzo korzystnie wpływa na poprawę warunków życia 
na obszarach wiejskich, a o tym jakie dobrodziejstwa i 
pożytki niesie za sobą przekonali się wszyscy ci, na których 
terenach taki zabieg został już przeprowadzony.

Renata Idziak
Inspektor w Wydziale 

Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
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Około dwa tysiące lat temu Cesarstwo Rzymskie 
osiągnęło szczyt swej potęgi. Władza cesarzy rzymskich 
sięgała całego basenu Morza Śródziemnego. Paradoksalnie 
wtedy właśnie zaczął się jego powolny upadek. W okresie 
republiki, kiedy tworzone były podstawy potęgi rzymskiej, 
każdy rzymski obywatel miał swoje obowiązki, a władza 
podlegała demokratycznym ograniczeniom. Stopniowo 
jednak coraz większe obszary władzy zaczynały się skupiać w 
coraz mniejszym kręgu osób. najpierw były to nieformalne 
porozumienia zawierane przez kilka osób (triumwiraty), 
później w wyniku walk miedzy triumwirami władza skupiła 
się w jednym ręku i Rzym stał się cesarstwem. najpierw cesarz 
został princepsem, czyli pierwszym obywatelem, później stał 
się dominusem, czyli panem - władcą absolutnym.

Jest powiedzenie mówiące o tym, że każda władza 
deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. nie 
raz udowodniła to historia, jednak nasza wiedza historyczna 
jest dość wybiórcza i niestety, nie towarzyszy jej żadna 
refleksja na temat nauk płynących z przeszłości. Wiemy 
tylko, że Rzym  potęgą był i na tym kończy się nasza wiedza 
na jego temat. Stworzenie każdej potęgi wymaga pracy. 
Początkowo wykonywali ją wszyscy, a każdy obywatel miał 
swoje obowiązki. Z czasem tych obowiązków obywatelskich 
zaczynało ubywać, a tworząca się władza - w zamian za coraz 
większe przywileje - brała je na siebie. I tak stopniowo od 
sporej części obywateli Rzymu wymagano coraz mniej, a 
im mniej od nich wymagano, tym bardziej kasta władzy się 
alienowała i rosła w siłę. Tak więc z jednej strony tworzyła 
się stosunkowo wąska grupa ludzi związanych z władzą, 
z drugiej zaś rosła masa ubezwłasnowolnionych obywali, 
zwolnionych niemal ze wszystkich obowiązków - nawet z 
obowiązku myślenia. nie była to jednak grupa całkowicie 
pozbawiona wpływów. Czasem posługiwano się nią do 
osiągnięcia szczytów władzy. Jedynie czego ta grupa 
oczekiwała to chleb i igrzyska. Władza zaś starała im się to 
zapewnić. Tak więc kwitło rozdawnictwo chleba, pieniędzy, a 
i igrzysk nie brakowało. Wyścigi rydwanów, walki gladiatorów 
itp. zapewniały rozrywkę - często makabryczną. Ba, nawet 
żona cesarza stawała do zawodów z najbardziej znaną 
rzymską prostytutką, która z nich przyjmie więcej klientów. 
Krótko mówiąc, władzę sprawowali cesarze, pretorianie i 
kibole (to nie współczesny wynalazek). Władzę absolutną i 
tak bezczelną, że jeden z cesarzy – Kaligula - mianował na 
konsula swego konia ( i nie był to bynajmniej koń, który 
mówi) , inny zaś (neron) uważający się za artystę podpalił 
Rzym i delektował się widokiem pożaru!!! Totalny upadek 
obyczajów, walki koterii, obalanie cesarzy, wynoszenie na tron 
marionetek… Ale igrzyska trwały, coraz bardziej wymyślne i 
coraz bardziej kosztowne. 

A kto miał pracować i bronić Rzymu? Totalny rozgardiasz, 
rozbuchane ponad miarę prawodawstwo, wszechobecna 

korupcja i powszechne rozdawnictwo wszelakich dóbr 
- sprzyjało lenistwu i totalnemu rozkładowi państwa. 
Wymyślono więc, że należy w granice państwa wpuszczać 
barbarzyńców (czyt. cudzoziemców), którzy w zamian za 
ziemię będą na niej pracować i bronić rzymskich granic. 
Skutek tego był taki, że poniekąd wychowanek wodza 
Hunów Attyli przepędził ostatniego cesarza rzymskiego 
(zachodniego) Romulusa i obwołał się królem. Historia Rzymu 
zatoczyła koło – legendarny założyciel Rzymu też nosił imię 
Romulus. Tak, oczywiście w dużym uproszczeniu, wyglądała 
historia Starożytnego Rzymu. Ale czy tylko Rzymu? Tak 
właściwie ten obraz w bardzo dużym stopniu odzwierciedla 
naszą współczesność. Korupcja, afery, koterie. na stadionach 
i ulicach rządzą kibole, a jedyne na co stać nasz wymiar 
sprawiedliwości, to szybkie osądzenie trzech wesołków, 
którzy ośmielili się ośmieszyć nieudolnych organizatorów 
igrzysk na „basenie narodowym”, choć do dziś nie udało się 
ustalić, kto tym organizatorem był. nie udało się także osądzić 
tych, którzy palą stadiony, dworce kolejowe i samochody na 
ulicach Warszawy. Sprawy ciągną się latami i zazwyczaj kończą 
przedawnieniem. Totalny rozgardiasz w prawodawstwie, 
mnogość często wzajemnie wykluczających się przepisów 
(Tacyt już w Starożytnym Rzymie mówił, że mnogość praw 
zapisanych świadczy o chorobie państwa, a nie o jego 
zdrowiu). Państwo polskie często musi przestępcom wypłacać 
odszkodowania za przewlekłość procesów sądowych po 
przegranych sprawach przed Trybunałem w Strasburgu. 
Szara strefa kwitnie, bezrobocie rośnie, a jednak cudzoziemcy 
zatrudnienie znajdują. Towarzyszy temu także, niestety, 
totalny upadek obyczajów. Tak się zresztą dzieje w całej unii. 
Obywatelom unii należy się zasiłek, a do pracy niech idą 
cudzoziemcy, którzy jak często da się słyszeć, mają pracować 
na nasze emerytury. A tu, jak pokazuje historia, darmowych 
obiadów nie ma. Ten proces da się jednak powstrzymać. nic 
nie dzieje się natychmiast - jest jeszcze czas. Przede wszystkim 
należy wprowadzić odpowiedzialność decydentów przed 
wyborcami, a nie partyjnymi szefami. Wybory w okręgach 
jednomandatowych są na to jedynym lekarstwem. 
Trzeba zlikwidować bezkarność parlamentarzystów, 
sędziów, prokuratorów i znieść immunitet. Jeśli wszyscy 
uprzywilejowani będą chronieni immunitetem, kto obroni 
społeczeństwo przed ich arogancją, butą i niekompetencją? 
To podstawa naprawy naszego (czy jeszcze?) Państwa. 
Zamiast dyskusji o igrzyskach musimy rozwiązywać 
problemy związane z gospodarką, bezrobociem, sensownym 
prawem. To prawdziwe problemy, które trzeba rozwiązywać 
na co dzień. Myślę, że większości igrzyska nie interesują, 
przynajmniej dopóty, dopóki można na stadionach dostać 
po gębie i mimo monitoringu, świadków, firm ochroniarskich 
i policji nie będzie wiadomo od kogo. Rzym był potęgą w 
okresie republiki. Władza absolutna go zgubiła. Zgubiła go 
arogancja władzy i fakt, że władca mógł konia mianować 
konsulem. nie musimy i nie  możemy się na to godzić. 

    Janusz Krakowian 
Wicestarosta Częstochowski

FelIeTOn

chleba I
IgRzySK
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Numer 
drogi

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)

Opis zadań inewstycyjnych
zakres wartość zadania

w tym

Ilość dróg w gminie podział środków na gminę w stosunku 
do km dróg (algorytm)

udział Powiatu
Pomocowe (UE, 

NPPDL, Budż. 
Państw.)

udział  gminy

[km] mb/m2 [zł.] [zł.] [zł.] [zł.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2   0   0   7          R   O   K

GMINA 
Mykanów

64,53 168388,62 2678,00 1 232 074,57 801 002,57 0,00 431 072,00

Remonty cząskowe 2 224,64 68 289,45 68 289,45 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 131 876,83 131 876,83 0,00 0,00

NAKŁADKI 2 370,00 409 762,90 289 762,90 0,00 120 000,00

1025 S odc. Kokawa - Rybna 1 763,00 308 133,81 228 133,81 0,00 80 000,00

1027 S Cykarzew Płn. - Kocin Stary 607,00 101 629,09 61 629,09 0,00 40 000,00

INWESTYCJE 308,00 622 145,39 311 073,39 0,00 311 072,00

1025 S
m. Borowno - ul. Sobieskiego przebudowa drogi 

wraz z budową chodnika i odwodnieniem
308,00 622 145,39 311 073,39 0,00 311 072,00

2   0   0   8          R   O   K

GMINA 
Mykanów

64,53 223 313,86 zł 3 230,00 1 575 477,92 1 206 482,92 0,00 368 995,00

Remonty cząskowe 7 890,44 286 659,79 286 659,79 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 264 315,10 264 315,10 0,00 0,00

NAKŁADKI 3 230,00 429 173,03 329 173,03 0,00 100 000,00

1027 S Cykarzew Płn. - Kocin Stary 1 080,00 429 173,03 329 173,03 0,00 100 000,00

1025 S 987,00 178 513,30 178 513,30 0,00 0,00

1025 S m. Mykanów - ul. Słoneczna - utwardzenie poboczy 1 163,00 90 038,42 90 038,42 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 595 330,00 326 335,00 0,00 268 995,00

1025 S
m. Borowno ul. Sobieskiego na odcinku 

od ul. Cmentarnej do ul. Jasnej
Przebudowa drogi /
projekt+część real./

215 860,00 107 930,00 0,00 107 930,00

1018 S
Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu 

Północnego tj. przebudowa  drogi powiatowej nr 1018 S Borowno (ul. 
Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej Nr 1

Projekt 87 230,00 43 615,00 0,00 43 615,00

1073 S m. Czarny Las
budowa chodnika z 

odwodnieniem /
projekt dł. 4.1 km/

54 900,00 27 450,00 0,00 27 450,00

1036 S m. Wierzchnowisko
budowa chodnika                        z 

odwodnieniem /projekt dł. 
2.7 km/

180 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00

1027 S m. Kocin Stary 57 340,00 57 340,00 0,00 0,00

2   0   0   9          R   O   K

GMINA 
Mykanów

64,53 205 474,36 zł 5 256,00 9 926 592,11 3 842 915,61 3 495 354,00 2 588 322,50

Remonty cząskowe 2 851,68 103 814,64 103 814,64 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 133 715,33 133 715,33 0,00

NAKŁADKI 2 380,00 485 959,49 385 959,49 0,00 100 000,00

1026 S Kuźnica - Ostrowy 290,00 65 247,80 65 247,80 0,00

1027 S Cykarzew Płn. - ul. Rumiankowa 1 160,00 234 403,92 134 403,92 100 000,00

1008 S Kocin - Rybna 640,00 122 078,08 122 078,08 0,00

1025 S Borowno - Kruszyna 290,00 64 229,69 64 229,69 0,00

AlFABeT InWeSTYCYJnY

INweSTycje dRogowe w gmINIe myKaNów
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe 

poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 5 lat. Oprócz opisu inwestycji, w 
czytelnych tabelach prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła finansowania. O kolejności prezentowanych gmin decyduje 
alfabet. Dziś więc kolej na gminę Mykanów, natomiast w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie 
Olsztyn. 

GF
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INWESTYCJE 2 876,00 9 203 102,65 3 219 426,15 3 495 354,00 2 488 322,50

1025 S

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych 
elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego DP 1025 
S Rybna - Kuźnica Kiedrzyńska - gr. woj. śląskiego - dł. 5,7 km wraz z 

przebudową mostu w m. Rybna

(projekt) 199 470,00 99 735,00 0,00 99 735,00

1018 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu 
Częstochowskiego tj. przebudowa  drogi powiatowej nr 1018 S 

Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej Nr 1 
dł. 2,32 km

Przebudowa 
(nawierzchnia,chodnik                     

i odwodnienie)
2 345 575,66 650 669,66 1 046 354,00 648 552,00

1025 S
Przebudowa DP 1025S m Borowno, ul. Sobieskiego ( od Cmentarnej do 

ul.Jasnej) dł. 320 mb

Przebudowa 
(nawierzchnia,chodnik                     

i odwodnienie)
320,00 197 581,20 98 820,60 0,00 98 760,60

1036 S Przebudowa DP 1036 S m. Wierzchowisko, dł. 2,556 km
Przebudowa 

(nawierzchnia,chodnik                     
i odwodnienie)

1 527 549,80 763 774,90 0,00 763 774,90

1027 S
Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A przy DP 1027 S w 

m. Kocin Stary
Przebudowa mostu 

tymczasowego
2 556,00 3 510 000,00 877 500,00 1 755 000,00 877 500,00

1 422 925,99 728 925,99 694 000,00 0,00

2   0   1  0          R   O   K

GMINA 
Mykanów

64,53 w 2010 r. brak algorytmu 7 440,00 27 544 073,93 2 987 537,43 2 101 817,50 2 454 719,00

Remonty cząskowe 3 098,30 90 270,25 190 270,25 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 8 235,00 8 235,00 0,00 0,00

NAKŁADKI 1 590,00 554 943,18 554 943,18 0,00 0,00

1001 S odc. Cykarzew - Grabowa 520,00 123 976,20 123 976,20 0,00 0,00

1009 S m. Kuźnica Lechowa 1 070,00 430 966,98 430 966,98 0,00 0,00

INWESTYCJE 5 850,00 6 890 625,50 2 334 089,00 2 101 817,50 2 454 719,00

1025 S

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych 
elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego DP 1025 
S Rybna - Kuźnica Kiedrzyńska - gr. woj. śląskiego - dł. 5,7 km wraz z 

przebudową mostu w m. Rybna

Przebudowa mostu                   w 
m. Rybna

789 141,00 211 011,00 367 119,00 211 011,00

1018 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu 
Częstochowskiego tj. przebudowa  drogi powiatowej nr 1018 S 

Borowno (ul. Świerczewskiego) – Grabowa – do drogi krajowej Nr 1 
dł. 2,32 km

Przebudowa 
(nawierzchnia,chodnik                   i 

odwodnienie)
2 320,00 3 043 526,50 594 099,00 1 734 698,50 714 729,00

1073 S Przebudowa DP 1073 S w m. Czarny Las, dł. 3,53 km
Przebudowa 

(nawierzchnia,chodnik                i 
odwodnienie)

3 530,00 3 057 958,00 1 528 979,00 0,00 1 528 979,00

2   0   1  1         R   O   K

GMINA 
Mykanów

64,53 w 2011 r. brak algorytmu 8 042,00 5 062 151,56 2 019 667,83 650 555,74

Remonty cząskowe 1 862,00 45 347,15 45 347,15 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 186 831,27 186 831,27 0,00 0,00

NAKŁADKI 82 342,00 698 803,31 698 803,31 0,00 0,00

1019 S Witkowice - Borowno - utwardzenie poboczy i remont nawierzchni 0,00 66 350,97 66 350,97 0,00 0,00

1073 S odc. Czarny Las - Kuźnica Kiedrzyńska 450,00 68 883,75 68 883,75 0,00 0,00

1072 S m. Stary Broniszew 300,00 59 308,84 59 308,84 0,00 0,00

1073 S odc. Antoniów - Czarny Las 1 592,00 504 259,75 504 259,75 0,00 0,00

INWESTYCJE 5 700,00 4 131 169,83 1 088 686,10 2 391 927,99 650 555,74

1025 S

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych 
elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego DP 1025 
S Rybna - Kuźnica Kiedrzyńska - gr. woj. śląskiego - dł. 5,7 km wraz z 

przebudową mostu w m. Rybna

Przebudowa 
(nawierzchnia,chodnik                 i 

odwodnienie)
5 700,00 3 702 190,74 659 707,01 2 391 927,99 650 555,74

1073 S Przebudowa DP 1073 S w m. Czarny Las, dł. 3,53 km
budowa chodnika z 

odwodnieniem - ROZLICZENIE 
ZADANIA

428 979,09 428 979,09 0,00 0,00

Ogółem ma GMINIE MYKANÓW W LATACH 2007 - 2011 mb 26 646,00 25 340 370,09 10 857 606,36 7 989 099,49 6 493 664,24

w tym :

Inwestycje mb 14 734,00 21 442 373,37 7 279 609,64 5 086 552,91 6 173 664,24

Nakładki mb 11 912,00 2 578 641,91 2 258 641,91 0,00 320 000,00

Remonty cząstkowe m2 17 927,06 594 381,28 594 381,28 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 724 973,53 724 973,53 0,00 0,00
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Po raz jedenasty liczni goście, w tym rodziny i przyja-
ciele mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w lelowie 
uczestniczyli w Spotkaniu Rodzinnym, które odbyło się 16 
września w lelowskim DPS. Przybyli także przedstawiciele 
władz samorządowych i kościelnych oraz delegacje z 
zaprzyjaźnionych DPS-ów z Turowa, Częstochowy, Poraja, 
Blachowni i Stegny.

Jak co roku to ważne dla mieszkańców Domu wyda-
rzenia rozpoczęła uroczysta msza święta, koncelebrowana 
przez ks. proboszcza Henryka Młynarczyka.

Po powitaniu gości przez dyrektor DPS Alicję 
Grzegorczyk oraz przewodniczącego Samorządu 
Mieszkańców Krzysztofa Kalotę odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu mieszkańców DPS-ów z lelowa, 
Turowa, Częstochowy, Poraja, Blachowni i Stegny, którzy 
zaprezentowali repertuar związany z muzyką reggae. 
Szczególną atrakcją był koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z lelowa. Dużym powodzeniem cieszyły się także 
przejazdy bryczką.

Wspólna biesiada mieszkańców DPS w lelowie z 
ich rodzinami i przyjaciółmi trwała do późnych godzin 

lelóW

XI SPOTKAnIe RODZInne

popołudniowych. Szczególnie chętnie odwiedzano 
Wiejską Chatę, gdzie częstowano chlebem ze smalcem 
z dodatkiem ogórka małosolnego. nie mogło zabraknąć 
oczywiście grilla, lodów i słodkości serwowanych każdemu 
wedle życzenia.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego „Vis a Vis”

Jak co roku, tak i tym razem zorganizowanie pikniku 
rodzinnego było możliwe dzięki wspaniałomyślności 
ludzi wielkiego serca - sponsorom, którym w imieniu 
mieszkańców DPS w lelowie serdecznie dziękujemy.

 GF
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W dniach 19 – 20 września 2012 r. w Warszawie odbyło się 
wydarzenie pn. „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, 
bojowników i ekspertów” – wydarzenie specjalne, 
organizowane przez Krajowy Ośrodek europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Centrum Wspierania Aktywności 
lokalnej CAl pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu 
częstochowskiego.

W Warszawie spotkało się około 500 najbardziej aktywnych 
przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski, by 
dyskutować i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które 
pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 
2020. 

Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na oddaniu 
inicjatywy środowiskom lokalnym. Podczas zaplanowanych 
spotkań i warsztatów nowatorska forma debaty zapewniała 
równy dostęp do głosu wszystkim jej uczestnikom, co 
nie zawsze jest możliwe w trakcie tak dużych spotkań. 
Debata była także skierowana na efektywne poszukiwanie 
konkretnych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów w 
obszarach takich jak m.in: integracja społeczna, edukacja, 
działalność organizacji społecznych, bariery i perspektywy 
rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym oraz 
ekonomia społeczna.

efektem licznych debat i warsztatów były propozycje 
konkretnych działań, ujęte w formie raportu. Wypracowane 
propozycje rozwiązań zostaną wykorzystane przez 
uczestniczące w wydarzeniu instytucje centralne i lokalne 
(m.in.  poszczególne ministerstwa, parlament, urzędy i 
samorządy, organizacje społeczne i media). Organizatorzy 
wierzą, że ich wprowadzenie pozwoli na zdecydowaną 
poprawę życia społeczeństwa w wielu dziedzinach. Tym 
bardziej, że w „Rzeczpospolitej lokalnej” udział brali m.in.:

1) lokalni liderzy i animatorzy społeczni (m.in. laureaci 
lokalnych konkursów na najbardziej aktywnych społeczników), 
którzy wyróżniają się szczególną aktywnością na swoim 
terenie. Obecni byli także przedstawiciele samorządów i 
mediów lokalnych, którzy najlepiej znają lokalne problemy i 
wspólnie pracowali nad najlepszymi rozwiązaniami. Wszyscy 
oni reprezentowali  swoje społeczności i mówili w ich imieniu. 

2) przedstawiciele władz centralnych: ministrowie i 
przedstawiciele ministerstw (m.in. Rozwoju Regionalnego, 
Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa narodowego, 
edukacji narodowej), eksperci instytucji rządowych, 
komisji parlamentarnych (m.in. przewodniczący komisji 
sejmowych i senackich), przedstawiciele biznesu, organizacji 
samorządowych. Podczas Rzeczpospolitej lokalnej mieli 
możliwość bezpośredniej rzeczowej dyskusji, prowadzącej 
do opracowania konkretnych planów działania. 

Moderatorami debat byli znani publicyści, m.in. edwin 
Bendyk i Jarosław Gugała.

Nowatorska forma dyskusji
Wydarzenie nie służyło temu, by spotkać się i wspólnie 

narzekać na istniejące problemy. uczestnicy Rzeczpospolitej 
lokalnej przenieśli  się w rok 2020, by określić, jakie marzenia 
chcieliby zrealizować i jakie cele osiągnąć. następnie, 
podczas dyskusji wspólnie zaplanowali drogę dojścia do tego 
celu tak, by wspólne marzenia mogły się ziścić w niedalekiej 
przyszłości.

Planując przyszłość, uczestnicy mogli opierać na 
studiach przypadków prawdziwych lokalnych społeczności, 
z ich autentycznymi problem ami, ale też zasobami i 
możliwościami. W tym miejscu chcę poinformować 
czytelników o udziale w Sejmie Społeczników przedstawicieli 
powiatu częstochowskiego. Były to Stowarzyszenie „Jedność 
w działaniu” z Zawady w gminie Kłomnice oraz Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”. 
Stowarzyszenia stanowiły w programie swoiste studium 
przypadku, na którym uczestnicy warsztatu mogli prześledzić 
najważniejsze elementy animacji środowiska lokalnego”. W 
czasie warsztatów stowarzyszenia prezentowały także swój 
dorobek w  pracy ze swoją społecznością. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była 
uroczysta gala tegorocznej edycji Konkursu im. Heleny 
Radlińskiej dla Animatorów Społecznych, podczas której 6 
laureatom wręczono nagrody. Konkurs wyróżnia i promuje 
animatorów lokalnych, czyli osoby, które swoją postawą 
i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju 
społeczności lokalnej. Patronką konkursu jest Helena 
Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. Do tej 
pory w 4 edycjach konkursu wyróżniono 38 laureatów.

Plany na przyszłość
Dotychczasowe doświadczenia organizatorów – 

Krajowego Ośrodka eFS i CAl- jednoznacznie wskazują, że 
współpraca środowisk sektora publicznego z pozarządowym 
ma ogromną wartość. Wspólne debaty urzędników różnych 
szczebli, samorządowców, lokalnych liderów i animatorów, 
dają niezwykle szeroki obraz problemów i ułatwiają 
znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

Tegoroczne wydarzenie zakończone zostanie obszernym 
raportem podsumowującym, który będzie szeroko 
dystrybuowany wśród opinii publicznej – w tym także w 
mediach.

Raport będzie podstawą do realizacji działań w 
poszczególnych społecznościach lokalnych. Będzie także 
narzędziem stałego monitorowania, w jakim stopniu wyniki 
debat uda się wcielić w życie. Rzeczpospolita lokalna to w 
założeniu projekt ciągły. Cykliczne, odbywające się raz w roku 
spotkania, będą podsumowaniem działań realizowanych 
w ciągu całego roku, zarówno na poziomie krajowym, jak 
i w środowiskach lokalnych. Organizatorzy pragną, by te 
spotkania na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych 
wydarzeń społeczno-gospodarczych w Polsce.

uczestnik Sejmu Społeczników
K. Ostalski

RzeczPoSPolITa loKalNa. Sejm SPoŁeczNIKów, bojowNIKów I eKSPeRTów

NaSI Na ogólNoPolSKIm foRum
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Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 07.05.2008 
roku. Głównym powodem powstania stowarzyszenia 
była potrzeba skonsolidowania działań istniejących na 
terenie sołectwa organizacji: OSP, ZMW, K.S. „Warta”, koła 
P.Z.W., Zespołu Szkół. W pierwszej połowie lipca 2008 r. 
zorganizowaliśmy kolonie letnie dla 50 dzieci i młodzieży 
ze szkół z gminy Kłomnice w Jastrzębiej Górze nad 
Bałtykiem (woj. pomorskie). Jesienią 2008 roku napisaliśmy 
i złożyliśmy 2 projekty:

1. „Pomóżmy dzieciom poszerzać horyzonty” w 
ramach akcji „Pożyteczne ferie” z Fundacji Wspomagania 
Wsi,

2. „Właściwie rozwijające się dzieci nie mogą być 
głodne” w ramach programu grantowego firmy „DAnOne” 
: „Masz Pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Oba projekty zostały pozytywnie ocenione przez 
grantodawców, wskutek czego przyznano nam środki 
na ich realizację. W grudniu zorganizowaliśmy w hali 
sportowej w Kłomnicach I Gminny Turniej Mikołajkowy 
sołectw w piłce halowej.

Rok 2009 stowarzyszenie rozpoczęło przygotowaniami 
i realizacją projektu „Pomóżmy dzieciom poszerzać 
horyzonty” w ramach akcji „Pożyteczne ferie” prowadzonej 
przez Fundację Wspomagania Wsi. Termin realizacji 
projektu to: 26.01.2009 – 06.02.2009 r. Projekt polegał na 
zorganizowaniu różnorodnych, atrakcyjnych zajęć w czasie 
ferii zimowych dla uczniów Zespołu Szkół w Zawadzie. 
Oprócz zajęć na terenie szkoły, przygotowujących do 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zorganizowano 
m. in. następujące wyjazdy: zwiedzanie częstochowskich 
muzeów (Ratusz, rezerwat archeologiczny, Muzeum 
Górnictwa Rud Żelaza, Muzeum Produkcji Zapałek), 
zwiedzanie Planetarium Instytutu Fizyki im. Jana Długosza 

my wam PoKaŻemy

STOWARZYSZENIE „jedNość w dZiałaNiu”
połączone z 2 projekcjami, wycieczka do parku wodnego 
w Tarnowskich Górach. Od 01.03.2009 r. do 31.08.2009 r. 
stowarzyszenie realizowało projekt „Właściwie rozwijające 
się dzieci nie mogą być głodne” w ramach programu 
grantowego firmy „Danone”: „Masz pomysł? Podziel się 
posiłkiem”. W ramach tego projektu 20 uczniów Zespołu 
Szkół w Zawadzie miało sfinansowane obiady w stołówce 
szkolnej (od 03 marca do 20 czerwca), były prowadzone 
zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów oraz 
zorganizowano następujące imprezy: powitanie wiosny, 
turniej piłki nożnej halowej, turniej wędkarski z okazji 
Dnia Dziecka, turniej siatkówki plażowej oraz imprezę 
plenerową „noc Świętojańska”. na przełomie czerwca i 
lipca zorganizowaliśmy kolonie letnie w Międzywodziu 
(zachodniopomorskie). uzyskaliśmy na nie dofinansowanie 
ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie.  06.12.2009 
r. w hali sportowej w Kłomnicach zorganizowaliśmy II 
Gminny Turniej Mikołajkowy sołectw w piłce halowej.

 W roku 2010 kontynuowaliśmy działania 
„cykliczne”, które weszły na stałe do naszego kalendarza, 
tzn. organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
z gminy Kłomnice, organizację gminnego Turnieju 
Mikołajkowego w piłce halowej oraz organizację imprezy 
plenerowej „noc Świętojańska”, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców okolicznych gmin. na 
przełomie czerwca i lipca zorganizowaliśmy kolonie 
letnie dla 50 uczestników w Bustryku (Tatry) uzyskaliśmy 
na nie dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie. 26 czerwca zorganizowaliśmy II edycję 
imprezy plenerowej „noc Świętojańska”, na której gwiazdą 
wieczoru był teatr ognia „locomotora” z Krakowa. Patronat 
medialny nad imprezą objęła niezależna Telewizja lokalna 
w Radomsku. 11.12.2010 r. zorganizowaliśmy III gminny 
Turniej Mikołajkowy sołectw w piłce halowej.
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W roku 2011 zorganizowaliśmy m. in.: kolonie letnie w 
górach dla dzieci i młodzieży we współpracy ze starostwem 
Powiatowym w Częstochowie, zorganizowaliśmy III edycję 
„nocy Świętojańskiej” (uzyskaliśmy grant z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - „lider+”), realizowaliśmy 
grant z firmy Danone „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” 
oraz zorganizowaliśmy IV gminny Turniej Mikołajkowy 
sołectw w piłce halowej. 

W roku 2012 zorganizowaliśmy zawody wędkarskie 
dla uczniów szkół z terenu gminy Kłomnice  z okazji Dnia 
Dziecka oraz IV edycję „nocy Świętojańskiej”,- imprezę 
kulturalną  na której gwiazdą wieczoru był znany aktor i 
muzyk Alosza Awdiejew.

W roku 2010 uzyskaliśmy status organizacji pożytku 
publicznego. Od ubiegłego roku członkowie naszego 
stowarzyszenia biorą udział w projekcie „eDen”, 
realizowanym przez GOK w Mykanowie. W ramach tego 
projektu opracowywana jest wizja rozwoju sołectwa 
Zawada. Wypracowany wspólnie przez mieszkańców 
dokument posłuży w określeniu obszarów współpracy 
oraz kierunków interwencji poprawie życia naszej 
społeczności. Wszystkie te  działania nakierowane są  na 
oddolne oczekiwania mieszkańców.

W dniach: 19-20 września b. r. przedstawiciele sołectwa: 
Marian Szyszka i Paweł Wilk, uczestniczyli w konferencji 
„Rzeczpospolita lokalna 2020. Sejm społeczników, 
bojowników i ekspertów”. Prezentowaliśmy osiągnięcia 
i plany społeczności Zawady. Zaproszenie do udziału w 
konferencji, której patronat objął prezydent R.P. Bronisław 
Komorowski, była wyróżnieniem dla tego niewielkiego 
sołectwa, w którym można pokazać przykładu dobrej 
współpracy stowarzyszenia na rzecz społeczności, gdyż 
udział w tej imprezie wzięli przedstawiciele tylko12 
miejscowości, w tym m.in. Gdyni, Koszalina, Radomia, 
Białego Dunajca.

Dowodem uznania dla osiągnięć Zawady była również 
wizyta studyjna sołtysów z województwa wielkopolskiego 
(okolice Poznania), którzy wizytowali sołectwo we 
wrześniu b. r. Wizyty studyjne to formuła wymiany dobrych 
praktyk i doświadczeń w pracy ze społecznością lokalną. 
Są świetnym narzędziem edukacyjnym, dzięki któremu 
naocznie można zobaczyć efekty dobrego zarządzania 
przestrzenią publiczną. Sołtysi z Wielkopolski uznali, że 
właśnie tu w Zawadzie można to wszystko zobaczyć.

KO
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W dniach 28 – 30 września br. wychowankowie wraz 
z wychowawcami Domu dla Dzieci „SOSenKA” spędziły 
radosne chwile w malowniczym Szczyrku. Dzieci podziwiały 
piękno Beskidu Śląskiego, zdobywając szlaki górskie. 
uczestnicy wycieczki mieli okazję zachwycić się polską 
złotą jesienią ze szczytu Skrzycznego, liczącego 1257m 
n.p.m. Ze stoków Skrzycznego roztacza się wspaniały 
widok na okoliczne szczyty i pasma górskie. Podróżując 
dwuosobowym krzesełkiem, w spokoju podziwialiśmy 
przepiękną panoramę Beskidu Śląskiego.

Czas sprzyjał rekreacji, odpoczynkowi i dobrej zabawie. 
W sobotni wieczór dzieciaki miały zorganizowany letni 
kulig, po którym było ognisko wraz z pieczeniem kiełbasy, 
podczas którego wychowankowie wysłuchali legend i 
historii regionu. Spotkanie umilał wspólny śpiew przy 
akompaniamencie zespołu góralskiego „Hora”. 

W niedzielny poranek dzieci i wychowawcy udali się 
do Wisły, aby zobaczyć skocznię narciarską „Malinka”, na 
której Adam Małysz zdobył wiele tytułów i medali. Jest to 
druga, obok Wielkiej Krokwi w Zakopanem, tego rozmiaru 
skocznia w Polsce. na trybunie głównej znajdują się 
1233 miejsca, oprócz tego zawody może oglądać około 
10 tysięcy osób korzystając z miejsc stojących. Obiekt 
wyposażony jest w igelit, sztuczne oświetlenie oraz wyciąg 
krzesełkowy.

następnie udaliśmy się nad przepiękny wodospad w 
Wiśle-Czarnym.

DOM DlA DZIeCI „SOSenKA”

Piękny, ośmiometrowy, sztucznie zbudowany 
wodospad, jest szczególnie urokliwy przy podwyższonym 
stanie wody. Stojąc przy barierce, oglądaliśmy na 
przeciwległym brzegu tzw. „przepławki”, czyli system 
małych progów wodnych umożliwiających rybom 
wędrówkę w dół rzeki.

Wracając z Wisły zatrzymaliśmy się na Przełęczy 
Salmopolskiej , zwanej Białym Krzyżem. Po powrocie do 
Szczyrku udaliśmy się na obiad do Gospody Polskiej.

Dzieci wróciły z gór pełne energii, uśmiechnięte i z 
nadzieją na kolejne wyjazdy. 

Ta wspaniała trzydniowa wyprawa była możliwa 
dzięki zaangażowaniu wychowawców, którzy pozyskali 
środki finansowe od sponsorów – firm „Konar”, „Szybex”, 
„Góra”, „Zajazd Jurajski”, którym serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również „Gospodzie Polskiej” w Szczyrku za 
miłą i ciepłą atmosferę oraz pyszny obiad i podwieczorek, 
a także Państwu M.A. Kruczek w Szczyrku za gościnę w 
swoim domu.

Małgorzata Różycka
Wychowawca Domu dla Dzieci „Sosenka”

GóRSkA WYPRAWA
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GóRSkA WYPRAWA

na zaproszonych gości, wśród których oprócz rodzin 
mieszkańców placówki, byli m.in. przedstawiciele władz 
powiatu częstochowskiego i gminy Olsztyn, pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dyrektorzy, 
nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, czekały 
liczne atrakcje. Specjalnie dla nich bowiem pracownicy 
Domu przygotowali gorące posiłki, ciasta, wędliny z 
grilla, loterię fantową oraz gry, zabawy, tańce… Ponadto 
uczestnicy Festynu mieli okazję obejrzeć programy 

TuRóW

VIII FeSTYn JeSIennY

artystyczne w wykonaniu mieszkańców DPS-ów w 
Turowie i  lelowie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turowie 
i uczniów Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w 
Kusiętach oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Zrębic. Dobrej 
zabawie sprzyjała piękna pogoda.

- Odjeżdżając, goście zapowiadali, że złożą nam wizytę 
także za rok, co oznacza, że cel Festynu został osiągnięty 
– ocenił dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie 
Marcin Huras.

GF

Piękna pogoda sprzyjała dobrej zabawie Występ Koła Gospodyń Wiejskich ze Zrębic

Wzmocnienie więzi rodzinnych mieszkańców, a także zachęcenie rodzin do 
zwiększenia częstotliwości odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej było celem 
VIII Jesiennego Festynu zorganizowanego 30 września br. w DPS w Turowie.
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13 października br. w Olsztynie odbyła się VII runda 
Jurajskiego Puchary nordic Walking. Pięciokilometrową 
trasę, ze startem i metą na błoniach zamkowych przy 
Spichlerzu, pokonało ponad 100 chodziarzy z kijkami.

Zawody w Olsztynie zakończyły cykl imprez, które od 
kwietnia do października odbywały się w następujących 
miejscowościach regionu: Częstochowa, Huta Stara B (gm. 
Poczesna), Janów, Żarki, Poraj, Mstów. W zależności od 
miejsca imprezy, zawodnicy mieli do pokonania dystans 

Organizatorem zawodów były poszczególne gminy 
oraz Częstochowski Związek TKKF, uczniowski ludowy 
Klub Sportowy „Run Podkowa” Janów, Częstochowski 
Klub Sportowy nordic Walking MIZA-ReH przy wsparciu 
finansowym powiatu częstochowskiego.

Z ostatniej chwili…
Mieszkanka gminy Janów i zawodniczka ulKS „Run 

Podkowa” Janów - Judyta lipowicz odnotowała jeszcze 
jeden znaczący sukces. W organizowanym przez Polską 
Federację nordic Walking Pucharze Polski (cykl 7 imprez 
w różnych miejscowościach całego kraju) zakończonym 
w Gdańsku, odniosła zwycięstwo w kategorii juniorek 
zdobywając 670 pkt. przed Zuzannę nowacką z Poznania - 
430 pkt. i Joannę Jeżewską z Rypina - 240 pkt.

TK

od 5 do 6 km. W poszczególnych zawodach prowadzone 
były klasyfikacje kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach 
wiekowych od 12 letnich dzieci do 60-latków i starszych. 
najlepsi w każdej kategorii otrzymywali dyplomy, nagrody 
rzeczowe a zwycięzcy puchary.

W całym cyklu imprez startowało ponad 700  
zawodników z 6 województw: śląskiego, dolnośląskiego, 
opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego 
oraz zawodnicy  z niemiec i Węgier. 

II JuRAJSKI PuCHAR nORDIC WAlKInG

ZAWODY FInAŁOWe W OlSZTYnIe

W klasyfikacji generalnej po 7 zawodach Pucharu 
wśród kobiet najlepsze okazały się:

1. Karolina Bednarczyk
2. Aleksandra Radosz
3. Judyta lipowicz 
4. Katarzyna Grygiel
5. Sandra lipowicz
6. Aneta Kokot

ulKS „Run Podkowa” Janów
ulKS „Run Podkowa” Janów  
ulKS „Run Podkowa” Janów
ulKS „Run Podkowa” Janów
ulKS „Run Podkowa” Janów
Płomień   Iwanowice

wśród mężczyzn:

1. Marek Dors
2. Rafał Kozik
3. Przemysław Kotas 
4. Radosław Tomzik
5. Sandra lipowicz
6. Krzysztof Arabas 

ulKS „Run Podkowa” Janów
ulKS „Run Podkowa” Janów
Częstochowa 
ulKS „Oaza” lgoczanka 
SATuRn Czeladź 
KlA „Zabiegani” Częstochowa

Najlepsi mężczyźni z organizatorami

Najlepsze kobietymedal PP Nw
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2 września minęła kolejna rocznica śmierci księdza 
Bonawentury Metlera - księdza, naukowca, astronomoma, 
który związał swoje losy z ziemią częstochowską. Znany 
w Polsce, ale nieco już zapomniany przez mieszkańców 
naszego regionu. Był osobą bardzo poważaną zarówno 
wśród wiernych, jak i w środowisku naukowym w czasie 
dwudziestolecia międzywojennego. 

urodzony 16 lipca 1866 roku w miejscowości Ciążeń 
nad Wartą, w rodzinie szlacheckiej o bardzo silnych 
tradycjach patriotycznych, za co też i silnie represjonowanej 
przez rosyjskiego zaborcę. ukończył gimnazjum męskie w 
Kaliszu, a następnie seminarium duchowne we Włocławku. 
Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1888 w Gorycji we 
Włoszech. Już jako osoba duchowna Bonawentura Metler 
kontynuował naukę na innych kierunkach  w  Rzymie, 
Petersburgu, Monako, Paryżu i  londynie. uczył się 
języków i napisał kilka podręczników do nauki gramatyki. 
najbardziej zafascynowała go jednak astronomia, której  
uczył się w paryskiej Sorbonie i mimo obowiązków 
kapłańskich pełnionych we Francji, znajdował czas na 
studiowanie najnowszych wówczas zdobyczy tej nauki. W 
1902 roku uczestnicząc w wyprawie naukowej na Ocean 
Indyjski, przeprowadzał badania nad stanem fauny w tym 
oceanie. Owocem tych prac było dzieło les Algues Marines 
– l’Ocean Indien 1902, wydane w Australii.

W roku 1908 powrócił do Polski. Skierowany został 
do pracy dydaktycznej w Częstochowie, gdzie  otrzymał 
stanowisko prefekta szkolnego w szkołach pierwszego 
stopnia. lata I wojny światowej spędził w Ameryce i do 
Częstochowy powrócił dopiero w 1918 r. Był proboszczem 
w Garnku, Kruszynie, Maluszynie, a w końcu w 
Parzymiechach. W trakcie sprawowania posługi kapłańskiej 
w Kruszynie poważnie zachorował na zapalenie płuc.

Jako naukowiec i astronom starał się zainteresować 
swoimi pasjami młodzież. udało mu się zorganizować grupę 
podobnych sobie zapaleńców i po wielu latach starań (w 
1928 roku) otrzymał od władz Częstochowy budynek w 

parku jasnogórskim, w którym stworzył obserwatorium 
astronomiczne. Jego nigdy niezrealizowanym marzeniem 
było stworzenie pozamiejskiego obserwatorium 
astronomicznego na zamku w podczęstochowskim 
Olsztynie. Ksiądz Metler powołał również do życia 
częstochowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. 
Dbał bardzo o to, by przekazywać wiedzę młodemu 
pokoleniu. Wspierał w nauce młodzież wiejską, głównie 
z parafii, gdzie był proboszczem. Zginął 2 września 1939 
roku, tuż po rozpoczęciu wojny. 

„We wczesnych godzinach rannych 1 września 
rozpoczęły się bohaterskie walki polskich żołnierzy 
z wojskami hitlerowskimi. Wobec przewagi bojowej 
Wehrmachtu żołnierze polscy w zorganizowany sposób 
wycofywali się. na wieży kościelnej w Parzymiechach 
pozostał polski żołnierz, trwając na stanowisku z karabinem 
maszynowym. nie mając możliwości dołączenia do polskich 
oddziałów, z wieży kościelnej ostrzeliwał zbliżających się 
żołnierzy niemieckich, zadając wielkie straty najeźdźcom. 
Zemsta hitlerowców była okrutna”  pisze ks.prof. dr 
hab. Jan Związek w monografii ks. B. Metlera. niemcy 
znaleźli w kościele, z którego padały strzały, instrumenty 
obserwacyjne Metlera. Szybko doszli do wniosku, że to 
właśnie za ich pomocą celny ostrzał raził ich wojsko. Ksiądz 
Metler wraz z wikariuszem ks. Józefem Daneckim i organistą 
Ignacym Sobczakiem zostali przywiązani do samochodu i 
wleczeni niemal 6 km do wsi Jaworzno koło Wielunia. Tam 
2 września wszystkich rozstrzelano. Pochowani zostali na 
cmentarzu w Parzymiechach. 

Ksiądz Bonawentura Metler był człowiekiem 
niezwykłym. Pasjonowała go nauka i działalność społeczna. 
Przekazywał swoją wiedzę wszystkim, którzy chcieli się 
dowiedzieć czegoś więcej o otaczającym świecie. naszym 
obowiązkiem jest o takich ludziach pamiętać.

T.Ś

ZACHOWAĆ W PAMIęCI

O KSIęDZu ASTROnOMIe….
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