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Obowiązek sporządzania Raportu o stanie powiatu wprowa-
dzono ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Rada Po-
wiatu Częstochowskiego uchwałą nr VI /47/2019 z dnia  
25 kwietnia 2019 roku określiła zagadnienia, które powinien 
zawierać dokument. Raport o stanie Powiatu Częstochow-
skiego za 2019 rok opracowany został na podstawie danych 
źródłowych pochodzących z wydziałów i jednostek organiza-
cyjnych powiatu oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Powiat Częstochowski w 2019 roku wykazał stabilną sytuację 
ekonomiczną, o czym świadczą przedstawione w raporcie dane. 
Zarząd Powiatu Częstochowskiego planując i realizując inwe-
stycje i remonty, tak jak to było w latach ubiegłych, bierze pod 
uwagę przede wszystkim możliwości finansowe budżetu. Gospo-
darka finansowa i inwestycyjna jest więc prowadzona odpowie-
dzialnie i perspektywicznie. Dzięki temu żadne z przedsięwzięć 
finansowanych środkami zewnętrznymi, czy też własnymi nie 
zostało zagrożone. Niezależnie od swej skali stanowią one wizy-
tówkę naszego samorządu lub w przypadku zadań kontynuowa-
nych - będą ją stanowiły w przyszłości.

Jednym z ważnych zadań stojących przed każdym Zarządem 
Powiatu jest dbanie o rozwój infrastruktury drogowej. Dane 
za 2019 rok z pewnością potwierdzą nasze zaangażowanie 
w tej dziedzinie. Powiat Częstochowski w 2019 roku prze-
ciwdziałał także aktywnie bezrobociu i aktywizował lokalny 
rynek pracy. Zadania te realizowane były za pośrednictwem 
Powiatowego Urzędu Pracy. Ważnym działem aktywności 
Powiatu Częstochowskiego jest także pomoc społeczna. Dzia-

łania z nią związane zawsze ukierunkowane są na pomoc tym 
najbardziej potrzebującym naszego wsparcia.

Powiat Częstochowski jak to się dzieje już od ponad 20 lat, także 
i w 2019 roku wspierał i organizował liczne imprezy sportowe 
i kulturalne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem nie tylko wśród mieszkańców powiatu. Wiele uwagi 
i coraz więcej środków finansowych przeznaczanych jest na 
szeroko pojętą edukację i szkolnictwo.

Dobrze funkcjonuje Szpital w Blachowni. Obecny dzierżawca 
szpitala, Scanmed S.A. realizuje kolejne założone remonty i in-
westycje, a szpital przyciąga coraz lepszą kadrę medyczną.
Rok 2019 to kolejny rok, w którym realizowane były cele 
i kierunki działania zawarte w „Programie Strategia Rozwoju 
powiatu Częstochowskiego na lata 2016-2020”. Naszym dzia-
łaniom w każdej dziedzinie towarzyszyły: profesjonalizm, 
konsekwencja i staranność. Dzięki temu chcemy, by Powiat 
Częstochowski był jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom, 
przedsiębiorcom i gościom.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu 
Częstochowskiego za 2019 rok. W bieżącym numerze „Wieści…” 
na stronie 14 znajdą Państwo dane statystyczne dotyczące po-
wiatu. W następnych numerach będziemy publikować kolejne 
zagadnienia. 
Na okres wakacyjny życzę Wszystkim udanego wypoczynku, sa-
mych słonecznych dni i bezpiecznych powrotów do domu.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Raport  
o stanie  
powiatu

Radni Powiatu Częstochowskiego 18 czerwca br. przyjęli Raport  
o stanie Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok. 



1. W celu załatwienia spraw urzędowych 
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie  
zaleca się interesantom:

 ● składanie dokumentów poprzez platformę 
epuap,

 ● wysyłanie pism/wniosków na e-mail: 
kancelaria@czestochowa.powiat.pl,  
w sprawach prowadzonych przez Wy-
dział Komunikacji również na e-mail:  
komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 ● składnie wniosków poprzez portal  
http://czestochowa.geoportal2.pl,  

 ● kontakt telefoniczny z merytorycznym wy-
działem,

 ● wysyłanie pism/wniosków poprzez pocztę 
 ● składanie pism /wniosków do skrzynki 
podawczej ustawionej przy wejściu 
głównym do Starostwa Powiatowego przy 
ul. Sobieskiego 9 (na wniosku lub piśmie 
wskazane jest podanie numeru telefonu 
do kontaktu).

2. Interesanci obsługiwani będą w godzi-
nach od 8.00 do 14.00.

3. Zakres obsługi bezpośredniej intere-
santów odbywa się z zachowaniem zasad 
wynikających z obowiązującego reżimu 
sanitarnego.

OSOBY WCHODZĄCE NA 
TEREN URZĘDU POWINNY:

 ● mieć osłonę nosa i ust ewentualnie 
przyłbicę, 

 ● przed wejściem do budynku zdezynfe-
kować ręce z wykorzystaniem płynów 
dezynfekujących zapewnionych przez 
Starostwo,

 ● zachować bezpieczną odległość od innych 
osób przebywających w budynku

 ●  ( minimum 2 metry),
 ● ograniczyć do niezbędnego minimum czas 
przebywania w budynku.

ZALECA SIĘ PLANOWANIE WIZYTY 
W URZĘDZIE POPRZEDZAJĄC JĄ 
KONTAKTEM TELEFONICZNYM 
LUB E-MAIL Z POSZCZEGÓLNYMI 
WYDZIAŁAMI.

4. Kasa w urzędzie przyjmuje:
- opłatę skarbową jedynie w formie go-

tówkowej (opłatę można dokonać 
również przelewem na rachunek ban-
kowy Urzędu Miasta Częstochowy 
 nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000),

- pozostałe opłaty w formie gotówkowej 
i bezgotówkowej (za pomocą karty płat-
niczej lub przelewem na właściwy ra-
chunek bankowy) .

5. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatel-
skiego udzielają porad za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  
Listę prawników, którzy zobligo-
wali się do świadczenia porad praw-
nych i obywatelskich wraz z adresami 
email zamieszczono pod adresem:   
https://www.czestochowa.powiat.pl/page_
id=1390 

6. Powiatowy Rzecznik Praw Konsu-
mentów udziela porad wyłącznie tele-
fonicznie pod numerem 34 322 92 18 
lub za pomocą poczty elektronicznej :  
rzecznik.konsumentow@czestochowa.powiat.pl

7. W sytuacjach kryzysowych moż-
liwy jest kontakt telefoniczny z Wy-
działem Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
pod numerem telefonu 34 322 91 56 
oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego 
pod numerem 34 378 51 01 lub  
34 378 51 02.   

Obsługa interesantów  
w Starostwie Powiatowym  
w Częstochowie 
W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu i pracowników 
starostwa prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń.
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    Telefoniczne załatwianie spraw  
w Wydziale Komunikacji

Informujemy, że od 16 czerwca 2020 roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie wycho-
dząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, umożliwia dodatkowo rejestrację pojazdów po uprzednim umówieniu  

wizyty telefonicznie. Celem umówienia rejestracji pojazdu prosimy Państwa o kontakt pod numerem telefonu 

034 322 91 68 w godz. od 8:00 do 14:00. 

Jednocześnie informujemy, że w trakcie umówionej wizyty można złożyć maksymalnie 5 wniosków o rejestrację 
- dotyczy to pełnomocników, przedsiębiorców.

 PJ
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Absolutorium  
dla Zarządu Powiatu

Chciałbym podziękować wszystkim, 
szczególnie Zarządowi, wszystkim 
pracownikom, bo to dzięki ich pracy 
możemy realizować swoje pomysły i uzy-
skiwać efekty, dziękuję za konstruktywną 
krytykę. Dzisiejsza sesja podsumowała 
tamten rok, ale jest też początkiem no-
wego działania i myślę, że będziemy 
się tu we wspólnym interesie wspierać. 
Wszystkim dziękuję za uczestnictwo 
w sesji, za wotum zaufania i za abso-
lutorium. Dla nas jest to bardzo ważne 
- powiedział Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela.

XVI Sesja Rady Powiatu Częstochow-
skiego jest już kolejnym posiedzeniem 
przeprowadzonym w częściowo zdalnej 
formie ze względu na obecną sytuację 
sanitarną. W sprawozdaniu z okresu mię-
dzysesyjnego starosta Smela przedstawił 
informację dotyczącą stanu sanitarnego 

na terenie powiatu częstochowskiego 
na dzień 18 czerwca: brak zgonów, ilość 
osób zakażonych 57, 24 osoby objęte 
kwarantanną, 14 osób objętych nad-
zorem epidemiologicznym 14, osoby ob-
jęte izolacją domową 3, osoby wyleczone 
53. Podkreślenia w kontekście trwającej 
pandemii wymaga bardzo dobra sytuacja 
w DPS-ach. Nadal brak jest stwierdzonych 
zakażeń wśród pensjonariuszy oraz per-
sonelu domów pomocy społecznej w Bla-
chowni, Turowie i Lelowie prowadzonych 
przez Powiat Częstochowski. Ta sama sy-
tuacja ma miejsce również we wszystkich 
pięciu placówkach wychowawczo-opie-
kuńczych. Jest to efekt dalekowzroczności 
kierownictwa domów pomocy społecznej 
oraz placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Nie czekając na centralne zalecenia 
przyjęto na wczesnym etapie epidemii 
działania prewencyjne, które zaowoco-
wały optymistycznym rozwojem sytuacji. 

Można pogratulować działalności 
PCPRu i DPSów. Robią dużo dobrej pracy 
i oczywiście nie tylko one, takich miejsc 
gdzie dobre rzeczy dzieją się powiecie 
jest znacznie więcej – zauważył Radny 
Adam Markowski.

Jednym z najistotniejszych punktów 
Sesji było przedstawienie RAPORTU 
O STANIE POWIATU. 
W tym miejscu warto przede wszystkim 
przedstawić stan finansów powiatu - dane 
na 31.12.2019 r. Roczne wykonanie planu 
dochodów i wydatków powiatu często-
chowskiego przedstawia się następująco: 
• dochody plan: 112 338 441,88 zł, wy-
konanie: 117 622 267,92 zł 104,7%)  
• wydatki plan: 118 220 584,88 zł wyko-
nanie: 111 022 211,14 zł (93,9%). 
Jak wynika z powyższych danych realizacja 
budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 

W trakcie XVI Sesji, Rada Powiatu Częstochowskiego udzieliła wotum zaufania,  
a także przyznała absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego za rok 2019. 
Głosowania poprzedziła debata nad RAPORTEM O STANIE POWIATU ZA 2019 ROK



NOWOCZESNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH I POŁĄCZENIE ŚCIEŻEK 
ROWEROWYCH POWSTANIE NA ULICY KÜHNA W OLSZTYNIE. INWESTYCJĘ 
SZACOWANĄ NA 136 TYS. ZŁ SFINANSUJE STAROSTWO POWIATOWE  
W CZĘSTOCHOWIE I GMINA OLSZTYN.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a także ograniczenie 
prędkości przejeżdżających pojazdów. Do tej pory rowerzyści nie mogli w bezpieczny sposób prze-
jechać ścieżką rowerową, która na skrzyżowaniu przechodzi z jednej na drugą stronę jezdni.
- Powiat Częstochowski stawia na innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego. Niewątpliwie interaktywne przejście dla pieszych w Olsztynie jest rozwią-
zaniem rzadko spotykanym w kraju, które dużo efektywniej niż tradycyjne przejścia dla pieszych 
i rowerzystów zwiększa ich widoczność, wpływając pozytywnie na czujność kierowców. Lokalizacja 
interaktywnego przejścia nie jest przypadkowa, wynika z analizy uwzględniającej zwiększony ruch 
pieszych i rowerzystów przy ulicy Kühna w Olsztynie wynikającego z turystycznego charakteru 
okolicy. Powiat Częstochowski partycypuje w realizacji zadania wraz z Gminą Olsztyn, pokrywając 
50% kosztów zadania. Zarząd Powiatu Częstochowskiego bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego traktuje priorytetowo, o czym świadczą stale dokonywane modernizacje infrastruktury 
drogowej w naszym regionie. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach ilość przejść interak-
tywnych na terenie powiatu będzie rosła – mówi Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego 
Adam Morzyk.

INWESTYCJA 
OBEJMIE:
przedłużenie chodnika, 
połączenie ścieżek ro-
werowych, montaż do-
świetlenia przejścia dla 
pieszych, zastosowanie 
interaktywnego oznako-
wania, zmianę organizacji 
ruchu na ulicy Napoleona. 
 PJ

Interaktywne  
przejście dla pieszych
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6 600 056,78 zł (tzn. o taką kwotę uzy-
skane dochody są wyższe od poniesio-
nych wydatków). W realizacji budżetu 
za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę ope-
racyjną w kwocie 15 654 072,79 zł. 
Kwota ta stanowi przewagę uzyskanych 
dochodów bieżących nad uzyskanymi 
wydatkami bieżącymi. Powiat Często-
chowski w 2019 roku wykazał stabilną 
sytuacje ekonomiczną. Jest to efekt od-
powiedzialności i kompetentności Za-
rządu Powiatu Częstochowskiego, który 
planując inwestycje i remonty, tak jak 
to było w latach ubiegłych bierze pod 
uwagę przede wszystkim możliwości 
finansowe budżetu. Gospodarka finan-
sowa i inwestycyjna jest prowadzona 
perspektywicznie. 
Poruszono także kwestie transportu pu-
blicznego w związku z obecną sytuacją 
PKS Częstochowa. Jak wskazywał starosta 
oraz radni, Powiat Częstochowski nie jest 
w stanie udźwignąć ciężaru utrzymania 
i prowadzenia PKS Częstochowa będącego 
Spółką Skarbu Państwa. 
Dlaczego Państwo nie chce zająć się 
swoją spółką, a ma się zająć samorząd, 
nota bene samorząd słabo zamożny taki 
jak nasz - komentował starosta Smela.

Mieszkam w gminie, gdzie na chwilę 
obecną mamy jeszcze transport, swój 
własny gminny, świetnie przystoso-
wany dla mieszkańców, ale szanowni 
państwo gminę to też kosztuje, ona też 
poniosła w związku z zaistniałą sytu-
acją potężne koszty utrzymania tego  
- powiedziała w trakcie dyskusji Radna 
Katarzyna Kapica.

Nie będę mówił o kondycji finan-
sowej PKS-u, Zarząd znając sytuację 
finansową tego przedsiębiorstwa, da-
lekowzrocznym myśleniem nie chciał 
stać się organem założycielskim dla 
tego przedsiębiorstwa, proszę Państw 
ustawa o transporcie publicznym nadal 
jest w vacatio legis, rząd nie odblo-
kował tego, na pewno wszystko robi 
powiat i Starosta Częstochowski, żeby 
wspomóc w logistycznym organizo-
waniu tego transportu w kilku gminach, 
tak naprawdę w 5 czy 6 gminach, bo 
w pozostałych jest ten transport jakoś 
rozwiązany. W ostatnim czasie na po-
siedzeniach zarządu jest ten temat 
przedmiotem i duża troska Zarządu 
i Starosty osobiście, aby rozwiązać ten 
problem. Leży nam mocno na sercu 
rozwiązanie problemu Mieszkańców 
naszego powiatu. Mamy plan, wcześniej 
zrobiliśmy linie transportu publicznego, 
sprawa jest bardzo istotna i żywa. Mu-
simy zabezpieczyć określone środki - 
komentował Członek Zarządu Henryk 
Kasiura.

MDz
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Rak jelita grubego od kilku lat 
walczy o niechlubne miano jednego 
z czołowych, wśród nowotworów 

złośliwych, zabójców populacji 
krajów rozwiniętych. Zarząd 

Powiatu Częstochowskiego w trosce 
o zdrowie mieszkańców ogłosił 

konkurs ofert na wybór realizatora 
„Programu profilaktycznego 
wczesnego wykrywania raka 

jelita grubego dla mieszkańców 
powiatu częstochowskiego 

na lata 2020 – 2021”.

Wprowadzenie
Rak jelita grubego to w krajach europejskich 
drugi, po raku płuca u mężczyzn i raku piersi 
u kobiet, najbardziej rozpowszechniony typ 
nowotworu. Rozwija się powoli, zwykle kil-
kanaście lat, głównie z polipów. Początkowo 
niewielkie polipy powstają ze zmutowanych 
komórek nabłonka jelita grubego. Niektóre 
z nich rozrastają się nadmiernie, zachodzą 
w nich kolejne mutacje, aż w końcu rozwija 
się nowotwór, przyjmując w pierwszej fazie 
formę łagodnych zmian, czyli gruczolaków. 
Ich usunięcie skutecznie zapobiega prze-
kształceniu w inwazyjnego raka, zaś wykrycie 
początkowego stadium nowotworu złośli-
wego daje szansę na całkowity powrót do 
zdrowia. Stąd tak ważne jest odpowiednio 

wczesne wykrycie choroby. U chorych na raka 
jelita grubego, nawet jeśli wiemy, na jakie 
czynniki byli narażeni, trudno jest określić, 
który z nich odegrał kluczową rolę w rozwoju 
raka. Poznano wiele czynników ryzyka roz-
woju tego nowotworu. Niektóre z nich można 
kontrolować (np. palenie, dieta) innych nie 
(np. wiek, predyspozycje genetyczne). Szansa 
zachorowania na nowotwór rośnie po 50. 
roku życia; 9 na 10 osób, które zachorowały 
na nowotwór ma 50 i więcej lat.

Kto będzie objęty programem?
Programem objęci będą mieszkańcy po-
wiatu częstochowskiego, którzy spełniają 
następujące kryteria:

 ● osoby w wieku 50 – 65 lat dla populacji 
bezobjawowej, niezależnie od wywiadu 
rodzinnego,

 ● osoby w wieku 40-49 lat  bez objawów 
raka jelita grubego, które miały w ro-
dzinie przynajmniej jednego krewnego 
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) z rakiem jelita grubego, 

 ● osoby w wieku 25-49 lat u których wy-
stępuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny 
rak jelita grubego niezwiązany z polipo-
watością, (w tym przypadku potrzebne 
jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej 
dla osób, które dotychczas nie leczyły się 
z powodu nowotworów jelita grubego).

Do badania nie będą kwalifikowane osoby, 
które miały wykonaną kolonoskopię 
w ciągu ostatnich 10 lat.
W ramach realizacji programu i środków 

finansowych przewiduje się objęcie bada-
niem 300 osób.  Ilość może ulec zmianie, 
w zależności od zgłoszenia się uczestników 
do programu. 

Jakie badania będzie 
obejmował program?
Wykonawca projektu zobowiązany będzie do:

 ● przeprowadzenia kampanii promocyjno – 
informacyjnej,

 ● przeprowadzenia edukacji zdrowotnej do-
tyczącej zwiększenia świadomości na temat 
profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita 
grubego w tym czynników ryzyka jego po-
wstania oraz wczesnych objawów podczas 
wizyty lekarskiej,

 ● przeprowadzenia wywiadu lekarskiego 
z osobami uczestniczącymi w programie po-
lityki zdrowotnej, 

 ● przeprowadzenia indywidualnego badania 
lekarskiego, w tym badania per rectum pa-
cjenta uczestniczącego w programie wraz 
z wydaniem pacjentowi opisu wyników ba-
dania i wypełnionej karty badania profilak-
tycznego. Przeprowadzenie edukacji oraz 
wydanie pacjentom zakwalifikowanym do 
badania recepty na preparat do oczyszczenia 
jelita wraz z instrukcją przygotowania,

 ● w przypadku obciążającego wywiadu uzy-
skanego od pacjenta lub nieprawidłowości 
w badaniu, w tym badaniu per rectum,  le-
karz zleci badania przesiewowe,

 ● wykonania badania kolonoskopowego dia-
gnostycznego z ewentualnym pobraniem   
wycinków do oceny   histopatologicznej lub 
z wykonaniem polipektomii wraz z wyda-

Program  
wczesnego wykrywania  
raka jelita grubego  
dla mieszkańców powiatu



niem pacjentowi opisu wyników badania, 
 ● podjęcia decyzję co do dalszego leczenia pa-
cjentów,

 ● skierowania pacjentów z nieprawidłowym 
wynikiem do odpowiedniej placówki spe-
cjalistycznej w celu dalszej diagnostyki 
bądź leczenia,

 ● sporządzenia dokumentacji medycznej 
z przeprowadzonych badań,

 ● zgłoszenia wykrytych nowotworóo do re-
gionalnego rejestru nowotworów, według 
zasad określonych w odrębnych przepisach,

 ● sporządzenia sprawozdania z realizacji 
programu.

Kiedy będą wykonywane badania?
Termin realizacji programu: od dnia podpi-
sania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.

Jakie będą koszty programu?
Całkowity koszt –114 600 zł.

Kolonoskopia – dlaczego 
jest taka istotna?
Kolonoskopia to badanie w trakcie którego 
ogląda się jelito grube od środka. Badanie 
wykonuje się miękką, giętką rurką - kolono-
skopem, którą lekarz wprowadza do oczysz-
czonego jelita grubego.
Istotą profilaktycznej kolonoskopii jest od-
nalezienie bezobjawowych zmian i o ile to 
możliwe, ich usunięcie. Takie postępowanie 
pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na raka jelita grubego nawet o 60-90%. Ob-
jawy niepokojące, które często występują 
dopiero w zaawansowanym procesie nowo-
tworowym to:

 ● zmiana rytmu wypróżnień w ostatnich 
kilku miesiącach,

 ● krwawienie przy oddawaniu stolca,
 ● stolce ołówkowate,
 ● niedokrwistość,
 ● osłabienie,
 ● pobolewania brzucha,
 ● utrata masy ciała.

Rak jelita grubego rozwija się ze zmian ła-
godnych, tak zwanych polipów. Taka prze-
miana trwa najczęściej kilkanaście lat. 
Dlatego też, poddając się badaniu kolonosko-
powemu odpowiednio wcześnie i usuwając 
polipy można zapobiec rozwojowi raka. 
Wcześnie wykryty rak jest również bardzo 
często wyleczalny. Korzyści z wykonywania 
badań przesiewowych w kierunku raka je-
lita grubego wynikają z rokowań chorych 
z rozpoznaniem ustalonym we wczesnych 
stopniach zaawansowania. Wyniki działań 
prewencyjnych są bardzo dobre. Wykazano, 
że wykonywanie pełnej kolonoskopii (ba-
danie endoskopowe całego jelita) z usuwa-
niem polipów w prowadzi do zmniejszenia 
zapadalności na raka jelita grubego o 76-
90%. Niestety w Polsce, w ponad połowie 
przypadków rak jelita grubego rozpozna-
wany jest zbyt późno, w momencie, gdy 
jest już znacznie zaawansowany. Odsetki 
5-letnich przeżyć wahają się w granicach 
od 21,2% do 24,8%, podczas gdy w niektó-
rych krajach europejskich wynoszą ok. 50%  
(np. w Holandii 52,4 - 58,7%).

Jakie korzyści z wdrożenia 
programu?

 ● zmniejszenie zapadalności i przedwcze-
snej umieralności z powodu nowotworów 
złośliwych jest uznawane za priorytet 
zdrowotny, określony w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2018 r. 

w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. 
U. z 2018, poz. 469),

 ● korzyści z wykonywania badań przesiewo-
wych w kierunku raka jelita grubego wy-
nikają z możliwości rozpoznawania zmian 
przedrakowych (polipów gruczołkowatych) 
oraz dobrych rokowań chorych z rozpozna-
niem ustalonym we wczesnych stopniach 
zaawansowania. Wyniki działań prewen-
cyjnych są bardzo dobre. Wykazano, że wy-
konywanie pełnej kolonoskopii (badanie 
endoskopowe całego jelita) z usuwaniem 
polipów prowadzi do zmniejszenia zapadal-
ności na raka jelita grubego o 76-90%,

 ● u chorych, u których stwierdza się ogra-
niczoną (wczesną) postać raka jelita gru-
bego, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 
90%. Dlatego wykonywanie badań prze-
siewowych jest bardzo istotne,

 ● w powiecie częstochowskim żaden 
ośrodek nie został wybrany na realizatora 
ogólnopolskiego Programu badań prze-
siewowych dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego, a zatem dostępność 
do świadczeń przewidzianych w ww. Pro-
gramie finansowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia, jest dla mieszkańców naszego 
powiatu ograniczona,

 ● zwiększenie świadomości zagrożeń wyni-
kających z wczesnych objawów jelitowych, 
ich powikłań oraz korzyści wynikających 
z działań profilaktycznych. 

PJ
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Wszystkich zainteresowanych  
zapraszamy do śledzenia naszych mediów, 

w których będziemy  
informować o rozpoczęciu badań.
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Rozwój komunikacji z uwzględnieniem naj-
nowszych trendów oraz specyfiki miejscowego 
ruchu stanowi podstawę do wypracowywania 
skutecznych rozwiązań, którym z pewnością 
jest koncepcja autostrady rowerowej łączącej 
Biskupice w powiecie częstochowskim i Choroń 
w powiecie myszkowskim.  Wspieranie rozwoju 

turystyki lokalnej szczególnie dziś w dobie ciągle 
trwającej pandemii koronawirusa skłaniającej 
do poszukiwania możliwości wypoczynku w bli-
skości miejsca zamieszkania jest ważne i celowe. 
Przedmiotowa inwestycja będzie mieć realny 
wpływ na zwiększenie atrakcyjności oferty tu-
rystycznej nie tylko miejscowości powiatu czę-

stochowskiego i myszkowskiego, ale całej ziemi 
częstochowskiej. Skorzystają na tym wszyscy. 
Powiat Częstochowski pozytywnie opiniuje za-
prezentowaną koncepcję – komentuje Wicesta-
rosta Częstochowski Jan Miarzyński

W wyniku podpisania porozumienia cztery 
samorządy – powiaty: częstochowski i mysz-
kowski oraz gminy: Poraj i Olsztyn - współfinan-
sowały powstanie koncepcji nowej drogi. Celem 
tego połączenia komunikacyjnego jest skrócenie 
odległości między Biskupicami i Choroniem oraz 
budowa rowerowego mostu pomiędzy gminami 
stawiającymi na turystykę - Olsztyn i Poraj.  

W spotkaniu podsumowującym prace nad 
koncepcją uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu 
Myszkowskiego Mariusz Morawiec, przedstawi-
ciel Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie 
Andrzej Przybylski, Wójt Gminy Poraj Katarzyna 
Kaźmierczak, Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Ku-
charski. Uczestnicy spotkania zadeklarowali 
analizę przedstawionych wariantów drogi.

23 czerwca 2020 roku, Tomasz Kucharski 
przedstawił koncepcję przedstawicielom Parafii 
Choroń - Biskupice, dla której taka droga byłaby 
dużym ułatwieniem w codziennym funkcjono-
waniu. Skomunikowałaby także istniejący tam 
cmentarz oraz siedzibę dwóch zgromadzeń za-
konnych.

Koncepcja zakłada wybudowanie drogi o sze-
rokości 5,5 – 6 m z wyznaczeniem ścieżki ro-
werowej o łącznej długości ok 3,8 km. Zaletą 
koncepcji jest wytyczony przebieg ścieżek ro-
werowych, który w niedalekiej przyszłości – po 
przedłużeniu ulicy Korfantego do DK-46 - umoż-
liwi rowerzystom przejazd z Częstochowy przez 
Olsztyn, aż do gminy Poraj. 

- To znakomity interes dla wszystkich uczest-
ników porozumienia. Ponieważ jest nas czterech, 
możemy mieć bardzo efektowny i efektywny 
produkt za stosunkowo bardzo małe pieniądze. 
Zakładając, że droga maksymalnie kosztowa-
łaby 10 mln zł, a połowę możemy pozyskać 
z finansowania zewnętrznego, to pozostałą 
kwotę dzielimy na cztery i rozkładamy na dwa 
lata inwestycyjne. Wychodzi, że każdy średnio 
musiałby dołożyć maksymalnie 625 tys. zł. A li-
czymy, że uda się obniżyć tę cenę w przetargu – 
mówi Tomasz Kucharski – Uważam, że nie da się 
przecenić efektów gospodarczych: rowerzyści 
zachęceni dobrym standardem drogi pojadą 
z Częstochowy przez Olsztyn do Poraja.

MDz

Autostrada rowerowa  
Częstochowa – Olsztyn – Poraj
Zakończyły się prace nad koncepcją budowy drogi i ścieżki rowerowej łączącej Biskupice w powiecie 
częstochowskim i Choroń w powiecie myszkowskim. W efekcie powstałoby połączenie rowerowe 
Częstochowa – Olsztyn – Gmina Poraj.
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Cechą rozpoznawczą naszego 
powiatu są ogromne kompleksy 

leśne, średniowieczne zamki 
oraz pełne tajemnic jaskinie. 

Zróżnicowany krajobraz, a także 
liczne szlaki rowerowe i piesze 

zachęcają mieszkańców i turystów 
do aktywnego wypoczynku. 

Chcemy zaproponować Państwu 
kilka wybranych miejsc, może już 

znacznych, a może takich, w pobliżu 
których przejeżdżamy każdego dnia, 

nie mając czasu na zgłębienie ich 
piękna i historii. Wybierzmy się na 

wycieczkę i poznawajmy nasz powiat!

1. Kościół św. Macieja Apostoła  
w Kruszynie
Barokowy kościół z końca XVII w. ufundo-
wany przez ówczesnych właścicieli majątku 
Kruszyna - rodzinę Denhoffów. Przebudo-
wany w XIX wieku dzięki staraniom książąt 
Lubomirskich.

2. Pałac w Nieznanicach
Wybudowany w 1918 r. przez Aureliusza 
Wünsche. Pod koniec lat 90. pałac trafił w ręce 
prywatnych właścicieli, którzy odrestauro-
wali go i otwarli w nim hotel i restaurację. 
We wnętrzach zachowały się m.in. zabytkowy 
piec, sztukaterie oraz elementy stolarki.

3. Kościół modrzewiowy w Zrębicach
Kościół w Zrębicach powstał w 1789 roku, 
natomiast wieża dzwonna o konstrukcji 
słupowej, pochodzi z przełomu XVII i XVIII 
wieku. W otoczeniu obiektu znajdują się 
300-letnie lipy, a także wytyczono trasę tury-
styczną łączącą Olsztyn ze Zrębicami, zwaną 
„Dróżkami św. Idziego”.

 4. Muzeum Regionalne im. 
Zygmunta Krasińskiego 
i zabytkowa Aleja Klonów  
w Złotym Potoku
Dobra złotopotockie były 
własnością rodziny Kra-
sińskich od połowy XIX w. 
Zygmunt Krasiński, jeden 
z najwybitniejszych poetów 
romantyzmu, spędził tutaj 
wraz z rodziną lato 1857 r. Po 
śmierci najmłodszej córki wieszcz 
wyjechał do Paryża. W Alei Klonów rosną 
drzewa pochodzące z XIX wieku. Inicjatorem 
powstania alei był hrabia Wincenty Krasiński. 
Aleja Klonów zwana też Drogą Klonową to po-
mnik przyrody ożywionej. Miejsce to upodo-

bali sobie artyście, wybierając ją 
często na plenery malarskie 
i fotograficzne.

5. Młyn w Białej 
Wielkiej
Młyn wodny z 1935r., 
napędzany wyłącznie 
nurtem spiętrzonej 
rzeki Białki. Produkuje 
- jak kiedyś – różne ga-
tunki mąki. W sąsiedztwie 
znajduje się zabytkowa za-
groda młynarska.

6. Rynek i klasztor Kanoników 
Regularnych Laterańskich w Mstowie
Mstów to jedna z najstarszych miejscowości 
regionu. Pierwszą informację o Mstowie 
można znaleźć w bulli Papieża Celestyna III 
z 1193 roku. Klasztor ufundowano w 1220 
roku. W XIII wieku Mstów otrzymał prawa 
miejskie, a stracił je po powstaniu stycz-
niowym. 

7. Góry Towarne koło Olsztyna
Urokliwe, pokryte wapiennymi 

skałkami wzniesienia z naj-
wyższym szczytem Lisica 
(349 m n.p.m), są bardzo 
popularne wśród wspi-
naczy i amatorów jaskiń.

8. Dolina Kocinki 
i Sękawicy

Malowniczo położone wśród 
lasów łęgowych i dzikich łąk tereny 

wzdłuż biegu Kocinki i Sękawicy zachę-
cają do spacerów i jazdy na rowerze. Można 
tutaj spotkać roślinność typową dla podmo-
kłych terenów, liczne gatunki ptaków i ślady 
działalności bobrów.

9. Kamieniołom Lipówka
Nieczynny kamieniołom 

wapienia górnojuraj-
skiego położony jest 

w Rudnikach. Po 
zakończeniu eks-
ploatacji wyrobisko 
zostało zrekulty-
wowane, obecnie 

pełni funkcje przy-
rodnicze oraz rekre-

acyjne. Na obszarze 
kamieniołomu znajduje 

się przyrodnicza ścieżka 
dydaktyczna, a także tor 

pumptrackowy i boisko piłkarskie. 

10. Zalew „Pająk” w Konopiskach
Wybudowany w 1979 roku zbiornik reten-
cyjny w przysiółku Pająk Powstał przez spię-
trzenie rzeki Konopki. Wykorzystywany jest 
do celów rekreacyjnych, odbywał się nad nim 
Puchar Polski w triathlonie, a obecnie jest miej-
scem Mistrzostw Polski modeli pływających.

11. Galeria Rzeźb Jerzego Kędziory
W Poczesnej znajduje się pracownia i galeria 
światowego formatu rzeźbiarza Jerzego Kę-
dziory. Można tu obejrzeć wiele tzw. „rzeźb 
balansujących”, a przy odrobinie szczęścia, 
spotkać samego Mistrza przy pracy. 

12. Stajnia Polskich Jednośladów   
z Okresu PRL-u w Borownie
Dziesiątki motocykli i motorowerów polskiej 
produkcji to efekt wieloletniej pasji kolek-
cjonerskiej Jana Ferenca, człowieka, który 
o historii polskich jednośladów wie prawie 
wszystko.

PJ

Wakacje  
w powiecie
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3. ZRĘBICE

8. KOCINKA

7. OLSZTYN

1. KRUSZYNA

Kościół i pałac  
w Kruszynie, foto. P. Kras

Góry Towarne,  
fot. P. Kras

11. POCZESNA

Rzeźby balansujące 
Jerzego Kędziory

10. KONOPISKA

Plaża Zalew Pająk
fot. Olga Muc

Kościół modrzewiowy

LIPÓWKA

9. KAMIENIOŁOM
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5. BIAŁA WIELKA

12. BOROWNO

     Jerzy Ferenc  
i jego jednoślady

Młyn w Białej Wielkiej,  
fot. K. Pierzgalski

6. MSTÓW

Klasztor w Mstowie  
fot. Tomasz Gębuś

2. NIEZNANICE

Pałac w Nieznanicach,  
fot. P. Kras

Aleja Klonów 
obraz Jolanty Madej

4. ZŁOTY POTOK

Dworek Zygmunta  
Krasińskiego w Złotym 
Potoku, fot.I.Bartkowiak
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Rowerem przez powiat  
częstochowski

DOLINĄ KOCINKI  I  SĘKAWICY – 18 KM

1. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Rybnej
Najmłodsze Sanktuarium Maryjne w okolicy, powstałe w 1992 r. Przez 
cały rok 13-go dnia każdego miesiąca odbywają się tutaj nabożeństwa ku 
czci Matki Bożej Fatimskiej w okresie letnim połączone z fatimskim ró-
żańcem i procesją po Maryjnych Dróżkach. Położone malowniczo wśród 
drzew, nad brzegiem wijącego się tutaj strumyka Sękawica stanowi ide-
alne miejsce do przemyśleń, skupienia i modlitwy.

2. Ruiny młyna wodnego w Starym Kocinie
Wyjątkowy zabytek hydrotechniczny na potoku Kocinka, będący pozosta-
łością po nowoczesnym systemie napędu wodnego z początku XX w. dla 
obiektów przemysłowych (młyn, tartak, elektrownia). Zachowało się be-
tonowe koryto, którym doprowadzona była woda z odnogi rzeki na tur-
binę wodną ukrytą w ceglanym budynku. Stamtąd żelazny wał prowadził 
napęd do kół zębatych i pasowych. Po drugiej stronie mostu jaz wodny 
umożliwiający regulowanie poziomu rzeki.

3. Uroczysko Zasmole
Na całej powierzchni uroczyska występuje bardzo cenny starodrzew 
jodłowy, w wieku do 140 lat, z domieszką dębu, buka i sosny. Od zachodu 
graniczy z Kocinką, której naturalnie zachowana dolina dodatkowo pod-
nosi przyrodniczą wartość kompleksu.

4. Kocinka – „Kraina ryb łososiowatych”
Prawy dopływ Liswarty o dł. 40 km, szer. do 5 m i głębokości do 1,5 m.
Niezwykle urokliwa i malowniczo wijąca się wśród pól i lasów rzeka. 
Szczególnie jej dolny bieg gdzie zdarzają się prawie ośmiometrowej wy-
sokości brzegi należy do najpiękniejszych odcinków w naszym regionie. 
Potok jest corocznie zarybiany narybkiem pstrąga przez Koło Polskiego Bór jodłowy w ur. „Jodły Lemańskie” k. Zasmola

Aktywny wypoczynek staje się coraz bardziej 
popularną formą spędzania wolnego 

czasu. Sprzyja temu coraz większa oferta 
sprzętu rowerowego oraz ilość rowerowych 

inwestycji w naszym kraju. Poszczególne 
regiony angażują się w tworzenie przestrzeni 
dla turystyki rowerowej, tworząc atrakcyjne 

i komfortowe szlaki zarówno dla osób 
preferujących rekreacyjną jazdę na rowerze, jak 

i tych, które mają już spore doświadczenie w 
uprawianiu sportów rowerowych. Na terenie 

naszego kraju nie brakuje malowniczych 
terenów, po których poruszanie się rowerem 
będzie prawdziwą przyjemnością. Szczególnie 
że turystyka rowerowa jest znakomitą okazją 

do zwiedzenia Polski, jej zachwycającej 
przyrody, licznych atrakcji kulturowych 
i historycznych. W kolejnych numerach 

„Wieści…” zaprezentujemy propozycje tras 
rowerowych stworzonych przez mieszkańców 

naszego powiatu, którzy chcą podzielić się 
wiedzą zdobytą na rowerze i zachęcić do 
zwiedzania powiatu na dwóch kółkach.
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Związku Wędkarskiego Mykanów. W styczniu 
każdego roku odbywają się na niej towarzyskie 
zawody wędkarskie ‚’Pstrąg Kocinki’’. W okolicy 
liczne ślady działalności bobrów.

5. Gniazdo bunkrów w Wólce Prusickiej
Położone na ustanowionej przez Niemców 
w 1939 roku granicy pomiędzy III Rzeszą, a Ge-
neralną Gubernią. Składa się z ośmiu bunkrów 
w tym: dwa schrony z wywietrznikami dla za-
łogi, dwa magazyny sprzętu i amunicji, a także 
cztery stanowiska artyleryjskie z otworami na 
wieżyczki armatnie.

6. Kuźnica Brzeźnicka 
Wieś w gm. Nowa Brzeźnica. W kompleksie le-
śnym na płd. od wsi znajduje się Ośrodek Obo-
zowo-Biwakowy Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej, 
na który składają się domki kempingowe, pole 
namiotowe, boiska sportowe, świetlica i pełne 
zaplecze gastronomiczne. Ciekawostką jest 
tu mini-ogród oraz oczko wodne, w którym 
pływają egzotyczne ryby. Zalesienie terenu 
i mikroklimat sprzyjają aktywnemu wypoczyn-
kowi. We wsi młyn wodny i smażalnia ryb.

7. Trzebca
Niewielka wieś malowniczo położona wśród 
lasów w miejscu ujścia Kocinki do Liswarty 
nieopodal miejscowości Kule, gdzie znajduje się 
kilka sezonowych ośrodków wczasowych. 
Przyciąga swoim pięknem i wspaniałymi miej-
scami kąpielowymi oraz lasem, który w okresie 
późnoletnim i jesiennym obfituje w grzyby.

Opracowanie trasy:  
Adam Wochal, Halina Pruciak, Sławomir Pruciak

Konsultacja: Jerzy Zygmunt

Sanktuarium w Rybnej

Rzeka Kocinka
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Znamy nasz powiat dobrze, kojarzymy 
drogi, bez problemu przemieszczamy 
się pomiędzy różnymi miejscowo-
ściami, znamy skróty i objazdy, je-
steśmy wstanie wymienić większość 
atrakcji turystycznych, ale czy znamy 
nasz powiat w liczbach? Zapraszamy 
do lektury poniższych informacji, 
z których dowiecie się Państwo mniej 
znanych, ale z pewnością ciekawych 
rzeczy o Powiecie Częstochowskim. 

Powierzchnia powiatu wynosi 1522 km2, 
co stanowi aż 12,4% powierzchni całego 
województwa. Powiat częstochowski 
tworzy 16 gmin:

 ● gminy miejsko-wiejskie: Blachownia,  
Koniecpol; 

 ● gminy wiejskie: Dąbrowa Zielona, Janów, 
Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, 
Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, 
Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza. 

W powiecie częstochowskim jest 278 miej-
scowości - najwięcej w gminie Mykanów – 40, 
w gminie Kłomnice – 32, w gminie Koniecpol 
– 28. Najmniej miejscowości mają gminy Rę-
dziny – 7 i Blachownia – 8. 

Największą liczbę ludności ma miasto  
Blachownia – 9 594 mieszkańców, a naj-
większą wsią pod względem mieszkańców są 
Rędziny- 4 745 mieszkańców. Najmniej miesz-

kańców mają miejscowości: Jamrozowizna 
i Nieznanice SHR (gmina Kłomnice) – po  
4 mieszkańców oraz Osiny (gmina Mykanów) 
– 6 mieszkańców. Powiat częstochowski usy-

Jednostka terytorialna Powierzchnia 
(ha)

Liczba ludności wg. faktycznego miejsca zamieszkania Gęstość zaludnienia 
(osób/km2)

Ogółem Kobieta Mężczyzna Ogółem

Powiat częstochowski 152 205 134919 69 005 66 222 89

Miasto i Gmina Blachownia 6 661 13 031 6 838 6 157 195

Gmina Dąbrowa Zielona 10 021 3 865 1 951 1914 39

Gmina Janów 14 675 5 964 2 994 2 970 41

Gmina Kamienica Polska 4 645 5 579 2894 2 685 120

Gmina Kłomnice 14 773 13 524 6 989 6 535 92

Miasto i Gmina Koniecpol 14 662 9 500 4 776 4 724 65

Gmina Konopiska 7 851 10 737 5 551 5 186 137

Gmina Kruszyna 9 355 4 862 2465 2397 52

Gmina Lelów 12 369 4 872 2 422 2 450 39

Gmina Mstów 11 957 10 827 5 543 5 260 91

Gmina Mykanów 14 156 15 052 7 579 7 473 106

Gmina Olsztyn 10 910 7 822 3 910 3 912 72

Gmina Poczesna 5 998 12 700 6 480 6 220 212

Gmina Przyrów 8 040 3 779 1 912 1 867 47

Gmina Rędziny 4 123 10 012 5 080 4 932 243

Gmina Starcza 2 009 2 829 1 455 1 374 141

Województwo śląskie 1 233 309 4 533 565 2 348 080 2 185 485 368

Powiat Częstochowski w liczbach
Jaka miejscowość Powiatu Częstochowskiego jest największa, gdzie mieszka najmniej osób, a gdzie najwięcej?

Zagęszczenie ludności w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego  (osoby/km²)
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Jednostka terytorialna 2014 2015 2016 2017 2018

Powiat częstochowski -2,74 -3,76 -3,31 -3,26 -3,6

Miasto i Gmina Blachownia -2,5 -7,21 -6,33 -3,81 -7,9

Gmina Dąbrowa Zielona -8,5 -9,10 -12,00 -6,95 -8,57

Gmina Janów 0,3 -5,01 -2,34 -3,69 -3,52

Gmina Kamienica Polska -1,6 -4,26 -2,85 -1,78 -4,47

Gmina Kłomnice -4,9 -3,95 -3,67 -4,33 -5,15

Miasto i Gmina Koniecpol -6,5 -3,76 -3,31 -5,08 -6,71

Gmina Konopiska -1,1 -1,21 -2,32 -1,39 -2,23

Gmina Kruszyna 2,9 -4,49 -1,02 -3,08 -1,44

Gmina Lelów -7,1 -5,87 -4,26 -2,43 -8,38

Gmina Mstów -2,7 -1,96 -1,48 0,28 0,46

Gmina Mykanów -0,7 -1,67 -2,00 -2,34 -0,86

Gmina Olsztyn -1,9 -2,86 0,26 -0,89 0,26

Gmina Poczesna -0,5 -1,17 -3,76 -4,78 -3,07

Gmina Przyrów -6,7 -4,39 -8,08 -5,51 -6,86

Gmina Rędziny -3,6 -2,19 -1,59 - 4,59 -2,41

Gmina Starcza -3,5 -5,66 -3,88 -5,32 0,71

Województwo śląskie -1,1 -1,92 -1,36 -1,41 -2,1

tuowany jest w północnej części województwa 
śląskiego. Od północy graniczy z wojewódz-
twem łódzkim, od wschodu z wojewódz-
twem świętokrzyskim, od południa i zachodu 
z czterema innymi powiatami ziemskimi wo-
jewództwa śląskiego: zawierciańskim, mysz-
kowskim, lublinieckim i kłobuckim. 
Miasto Częstochowa nie wchodzi w skład 
ziemskiego powiatu częstochowskiego, jest 
odrębnym powiatem grodzkim. Powiat często-
chowski leży głównie na Wyżynie Krakowsko 
Częstochowskiej, która stanowi prowincję 
Wyżyny Małopolskiej w jej zachodniej części. 
Wschodnia i północna część powiatu poło-
żona jest na obszarze Niecki Włoszczowskiej. 
W obrębie powiatu Wyżyna Częstochowska 
wznosi się na poziomie powyżej 200 m n.p.m., 
zaś część skałek i ostańców przekracza 
nawet 350 m n.p.m. Na koniec 2018 roku 
gęstość zaludnienia w powiecie częstochow-
skim wyniosła 89 osób na 1 km² (bez zmian 
w stosunku do 2017 roku) i była znacznie 
niższa od średniej w województwie śląskim 
(368 osób/km2 – b/z w stos. do 2017 rok). 
W porównaniu jednak do przeciętnego za-
gęszczenia ludności na terenach wiejskich 
w Polsce, które wynosiło w 2018 roku  
52 osoby/km² (nie zmieniło się w stosunku 
do 2017 roku) gęstość zaludnienia w po-
wiecie częstochowskim jest duża.
W ostatnich latach liczba mieszkańców po-
wiatu częstochowskiego delikatnie spada. 
Prognozy liczby ludności do 2035 roku w po-
wiecie częstochowskim również  zakładają  
dość znaczny  spadek (Tab.2).

Od kilku już lat dużym problemem w powiecie 
częstochowskim, podobnie ja i w całym kraju 
jest ujemny przyrost naturalny. Na tle woje-
wództwa śląskiego wskaźnik przyrostu na-
turalnego w powiecie również nie jest dobry. 
W roku 2018 jedynie gminy Starcza (0,71), 
Mstów (0,46) i Olsztyn (0,26) zanotowały mi-
nimalny dodatni przyrost naturalny. Dla pozo-
stałych gmin wskaźnik ten był ujemny. 
Najgorzej sytuacja wyglądała w gminach Dą-

browa Zielona, Lelów, Przyrów, Blachownia 
i Koniecpol (Tab.3).
Dla całego powiatu wskaźnik ten w 2018 
roku przyjął wartości ujemne i wyniósł  –3,6,    
gdy w tym samym czasie dla całego woje-
wództwa śląskiego było to – 2,1.
Poniżej dla porównania przyrost naturalny 
w powiecie częstochowskim w latach 2014 
-2018.
 MDz

Lata 2025 2030 2035

Prognoza liczby ludności 135 674 134 945 133 615

Tab. 2

Tab. 3

Liczba ludności w powiecie częstochowskim w latach 2014-2018
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Wieści z gmin
PPJ zaprasza na bezpłatne warsztaty 

LAS W SŁOIKU W GMINIE JANÓW
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północne Jury”(PPJ) zaprasza miesz-
kańców Gminy Janów na bezpłatne, dwugodzinne warsztaty z zakresu 
zakładania ogrodu w szkle- Las w słoiku :    
14 lipca 2020r. (wtorek) godz. 16:00 w Sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Janowie, ul. Przyrowska 4, 42-253 Janów. 
Celem warsztatów jest edukacja ekologiczna, inspirowanie do zakła-
dania i obserwowania mikro ekosystemów.
Zgłoszenia na warsztaty Las w słoiku w OSP w Janowie 
mogą zostać dokonane zarówno drogą e-mailową na adres:  
aleksandra.stachura@jura-ppj.pl jak również telefoniczną  
(tel. do biura Stowarzyszenia PPJ- 34 327 89 43).
Dokonując zgłoszenia na warsztaty Las w słoiku w gminie Janów pro-
simy o podanie nr telefonu kontaktowego i informację, że zapisujecie się 
Państwo na warsztaty organizowane w gminie Janów. Z uwagi na ogra-
niczoną ilość miejsc (15 uczestników) o zakwalifikowaniu się na warsz-
taty będzie decydowała kolejność dokonywanych zgłoszeń.,Warsztaty 
będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych 
(maseczki, rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja).
Prosimy, aby zakwalifikowani uczestnicy warsztatów zabrali ze sobą 
maseczki i rękawiczki na warsztaty!
Stowarzyszenie PPJ zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, 
o czym uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie powiadomieni.

Warsztaty jeździeckie
Stowarzyszenie Razem na Wyżyny zaprasza na na darmowe warsztaty 
jeździeckie organizowane w ramach projektu grantowego ,,Warsztaty 
jeździeckie – Kultywowanie lokalnych tradycji i historii związanej 
ze stadniną koni Lubomirskich w Widzowie, poprzez jazdę konną”. 

Gmina Kłomnice pozyskała 150 000 zł
Kolejny Klub SENIOR + w gminie Kłomnice.
Bardzo dobre wiadomości dotarły do Urzędu Gminy Kłomnice odnośnie 
konkursu SENIOR+. Złożony wniosek został wysoko oceniony (9 na 10 
punktów) i tym samym gmina Kłomnice otrzyma 150 000 zł dofinanso-
wania do stworzenia Klubu SENIOR+ w Rzerzęczycach. W perspektywie 
całego kraju przyznano finansowanie na jedyne 67 klubów, a na Śląsku 
tylko 6. Całościowy koszt inwestycji to 187 500 zł. Wkład własny gminy 
20%. W ramach działań projektowych zostanie przeprowadzony remont 
pomieszczeń znajdujących się na piętrze strażnicy OSP Rzerzęczyce, jak 
również pełne ich wyposażenie. Tym samym miejscowość Rzerzęczyce 
pozyska profesjonalnie wyposażony i nowoczesny klub seniora.

Gmina Mstów
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie otrzy-
mała dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach modułu  
3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. program 
„Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019–2023 
organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację 
stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).
Kwota wsparcia finansowego zostanie przeznaczona przede wszystkim 
na doposażenie kuchni oraz jadalni w Szkole Podstawowej w Mstowie. 
Zakupione zostaną niezbędne urządzenia kuchenne (m.in. kuchnia 
6-palnikowa, piec konwekcyjno-parowy z systemem mycia, uzdatniacz 
do wody, basen porządkowy, okap z łapaczami tłuszczu, szafa chłod-
nicza nierdzewna, szafa mroźnicza nierdzewna, obieraczka do ziem-
niaków itp.) oraz wyposażenie jadalni (stoły  świetlicowe, krzesła).
Wszystkie te zakupy są konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
stołówki szkolnej oferującej smaczne posiłki dla dużej ilości dzieci.

PJ, MDz



Recenzja książki  
pt. „Czerwień Rubinu”
„Czerwień rubinu” to współczesna powieść autorstwa 
niemieckiej pisarki Kerstin Gier. Jest to pierwszy tom 
„Trylogii czasu”. Następne części to: „Błękit szafiru” 
i „Zieleń szmaragdu”. W zeszłym roku w czasie wakacji 
razem z rodzicami i braćmi byłam we Włoszech, a na-
szym ulubionym zajęciem było czytanie książek na 
plaży. Podczas tygodniowego wyjazdu skończyłam aż 
trzy lektury, w tym „Czerwień rubinu”. Gdy tylko za-
częłam czytać tę książkę, to przepadłam... Ten świat 
całkowicie mnie pochłonął i powieść skończyłam 
w mgnieniu oka. Od razu zaczęłam żałować, że nie 
wzięłam na wczasy następnej części.
Główną bohaterką książki jest szesnastoletnia Gwen-
dolyn. Z dnia na dzień dowiaduje się, że posiada gen 
podróży w czasie, który rzekomo miała jej kuzynka 
Charlotta. Oznacza to, że Gwendolyn może przenosić 
się w przeszłość. Jest ona ostatnią z kręgu dwu-
nastu podróżników w czasie. Poprzednim jest przy-
stojny, aczkolwiek zarozumiały Gideon, który razem 
z Gwendolyn musi wypełnić misję w przeszłości. Podróże są nie-
bezpieczne, a w przeszłości na bohaterów czyha podstępny hrabia. 
Młodzi z początku nie mogą znaleźć wspólnego języka. Gideon 
chciałby wykonać tę misję sam, ale zdaje sobie sprawę z tego, że bez 
Gwendolyn nie uda mu się skutecznie wykonać zadania. Czy dadzą 
radę współpracować, o jaki rodzaj misji chodzi i czy początkowa nie-
chęć przerodzi się w inne uczucie? Tego dowiecie się po skończonej 
lekturze.
Autorka napisała książkę, stosując narrację pierwszoosobową. Dla-
tego czytając przygody bohaterki, czułam, jakbym sama je przeży-
wała. Dodatkowym walorem powieści jest prosty język, więc łatwo 
się ją czyta, wręcz gładko „płynie się” przez przygody bohaterów. Akcja 
książki jest nieprzewidywalna i do ostatniej strony zaskakuje czytel-
ników. Wszystkie elementy fabuły są starannie dopracowane i dopiero 
na koniec trylogii składają się w całość. Według mnie, ciekawym pomy-
słem jest umieszczenie przed każdym rozdziałem lektury fragmentów 
„Kroniki Strażników”, czyli dzienniki prowadzone przez wcześniejszych 
podróżników w czasie, a także drzew genealogicznych bohaterów. 

Interesująca jest również 
szata graficzna każdej części powieści, która nawiązuje do szlachet-
nych kamieni, przypisanych poszczególnym podróżnikom czasu 
z „Kręgu dwunastu”.
Istnieje również ekranizacja książki „Czerwień rubinu”. Mimo, że film 
jest dość wierną adaptacją powieści, to jednak nie przypadł mi do 
gustu. Uważam, że lektura była dużo ciekawsza, a akcja bardziej dy-
namiczna. Gdy czytałam powieść, sama mogłam sobie wyobrazić, jak 
wyglądają bohaterowie, a w filmie zostało wszystko zobrazowane. 
W moich myślach Gwendolyn, Gideon, ich stroje, a także chronograf, 
czyli maszyna do przenoszenia w czasie, wyglądały zupełnie inaczej.
Według mnie „Czerwień rubinu”, podobnie jak następne części „Try-
logii czasu”, są warte przeczytania, ponieważ wątek miłosny prze-
plata się z przygodą, a całość jest napisana zabawnym, żartobliwym 
językiem. Szczególnie dzisiaj, w czasach kwarantanny społecznej, 
warto oderwać się od rzeczywistości i przenieść myślami w zupełnie 
inny świat. Książkę czyta się przyjemnie i szybko, więc jest idealną 
alternatywą dla nudy. Gorąco polecam. Koniecznie przeczytaj!

Olga Gallina
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Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Literackiego 
„Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki 
SPOŚRÓD 22 NADESŁANYCH RECENZJI JURY POSTANOWIŁO NAGRODZIĆ PRACE KONKURSOWE  
W 3 KATEGORIACH WIEKOWYCH: 
  
I KATEGORIA WIEKOWA (7-13 LAT)
1. miejsce - Agnieszka Błasiak
2. miejsce – Iga Cisowska
3. miejsce – Justyna Rygał 
 

II KATEGORIA WIEKOWA (14-18 LAT)
1. miejsce - Olga Gallina
2. miejsce – Julia Najnigier
3. miejsce – Oliwia Liberda

III KATEGORIA WIEKOWA (18+)
1. miejsce – Aleksandra Mirachan

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! W ko-
lejnych numerach „Wieści…” będziemy prezentować 
wybrane recenzje. Zapraszamy do lektury!



Grałem prawie 
bez przerwy
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O bohaterze dzisiejszego wywiadu z pewnością można napisać 
książkę. Muzyk, animator kultury, tekściarz, działacz społeczny. 
Gra na 5 instrumentach, prowadzi kilka zespołów. Grał nawet 
za oceanem. Mowa oczywiście o Walentym Mazurze, który 
swoją aktywnością i wspaniałą pogodą ducha zachwyca 
wszystkich. Współpracuje z wieloma zespołami z regionu 
częstochowskiego, takimi jak: Blachowianki, Chór Akord – 
Seniorzy Olsztyn, Lisowianki, Mstowianki, Złota Jesień – Herby, 
KGW Olsztyn. Jest współzałożycielem kapeli „Blachowianie”. 
Wśród wielu nagród zdobytych na scenach ogólnopolskich na 
wyróżnienie zasługuje I miejsce, jako solista skrzypek na XI Jurajskim 
Festiwalu Folklorystycznym w Częstochowie, III miejsce dla solisty 
instrumentalisty na XIV Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych 
w Szczekocinach, I miejsce w konkursie akordeonowym „Dożynkowe 
Muzykowanie” w Lubojnie w 2019 roku. Laureat Statuetki Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”.

Jak rozpoczęła się Pańska przygoda 
z muzyką?
Muzyka pociągała mnie od najmłodszych lat, 
mieszkaliśmy w drewnianym domu, kiedy 
byłem małym dzieckiem przyczepiałem sobie 
struny do ściany i wygrywałem melodie.
Kiedyś przyszedł do mojego taty jego ko-
lega stary skrzypek. Usłyszał jak podgrywam 
na tych strunach i powiedział do mojego 
taty tak: „Mikołaj syn Ci się marnuje ja mam 
dwoje skrzypiec jedne Ci dam”. Dorwałem te 
skrzypce i zacząłem grać ze słuchu. Jak po-
szedłem do 6 klasy, tata skontaktował mnie ze 
skrzypkiem, który zawodowo grał po różnych 
uroczystościach, weselach, festynach. Cho-
dziłem do niego dwa razy w tygodniu na lekcje, 
ale patrząc z perspektywy czasu, kiedy samemu 
uczyłem już dzieci grać, wiem, że on za wiele 
mnie wtedy nie nauczył. Jak skończyłem 7 klasę 
pojechałem do Rzeszowa na egzamin do szkoły muzycznej, zdałem 
go pozytywnie. Niestety to były inne czasy, dzisiaj nie ma takich pro-
blemów komunikacyjnych jak w tamtych latach. Do szkoły musiałbym 
jechać dwoma pociągami z przesiadką w Przemyślu, nie było 

pieniędzy. Dostałem wtedy informacje, że w Stalowej Woli otwarto 
szkołę muzyczną, od razu pojechałem. Potrafiłem już wtedy grać, zda-
rzało się nawet, że starsi brali mnie do grania na zabawach, znałem do-
brze nuty. Zgłosiłem się na egzamin z instrumentem, w trakcie, którego 
profesor Wroński zapytał mnie czy potrafię grać. Ja już wtedy świetnie 
grałem oberki, ludową muzykę. Zagrałem mu oberka, wysłuchał i po-
wiedział, że gram pięknie, ale żebym nie grał mu tego więcej. Dostałem 
się, w pierwszym roku chodziłem na skrzypce, w drugim roku nauczy-

ciel wytypował mnie do grania na trąbce. 
Już po dwóch tygodniach jak dostałem 
trąbkę, wygrywałem na niej melodie. 
Później wyjechałem do Zielonej Góry, 
do pracy w kotłowni, miałem tam nowy 
akordeon, na którym grałem tak dużo, że 
wykończyłem go w 8 miesięcy. Grałem 
prawie bez przerwy.

Muzyka była pomocna w dorosłym 
życiu?
Jak poszedłem do wojska do Gliwic, 
chciałem zrezygnować, potrzebowałem 
pieniędzy, a w wojsku ich nie było, a tak 
zawsze grając można było zarobić. Spró-
bowałem zasymulować, że mam chore 
płuca. Niestety jak nakrył mnie na tym 
mój kapral, codziennie bez przerwy czy-
ściłem korytarz, zaraz po zajęciach non 
stop czyściłem posadzkę na korytarzu. 

On wtedy nie wiedział, że ja potrafię grać. Pewnego razu poszukiwali gra-
jących. Otrzymałem trąbkę, zagrałem pobudkę i otrzymałem informację, 
że jestem zwolniony ze wszystkich prac, mam jedynie sprzątać na Sali 
według grafiku. Tą trąbkę dostałem w grudniu. Trzy dni przed nowym 
rokiem kapelmistrz z orkiestry dętej z sąsiedniej jednostki zaproponował 
mi granie na sylwestra. Powiedziałem, że czemu nie, ale nie wiem czy dam 
radę tu miasto Gliwice, a ja ze wsi pochodzę. Powiedział mi, że słyszał jak 
pogrywam, że dam radę. Ale poinformowałem go, że nie złożyłem przy-
sięgi i nie mogę opuścić jednostki. Powiedział, że wszystko załatwi. Do-
stałem urlop jeszcze przed nowym rokiem, żebym jechać po akordeon. 
Wiosną ćwicząc na sali, przychodziły żony wojskowych i podsyłały dzieci 
pod siatką z karteczkami, na których były prośby o konkretne piosenki. 
Przyszedł do mnie wtedy ten kapral, który mnie tak męczył, właśnie z kar-
teczką żebym zagrał dla dziewczyny, ale nie przyjąłem jej od niego, wtedy 
nie mógł już mi nic zrobić, znali mnie oficerowie. Później grałem w kasynie 
oficerskim. Zawsze ta muzyka jakoś mi sprzyjała i przynosiła szczęście.

Na jakich instrumentach Pan gra?
Gram na skrzypcach, akordeonie, perkusji i trąbce. 

Z pewnością naszych czytelników zainteresuje jak to było z tą 
Ameryką.

Przyjechał do mnie kuzyn ze Stalowej Woli i powiedział, że ma możliwość 
wyjechać do Stanów, ale brakuje mu pieniędzy. Pomogłem mu finansowo, 
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Biegowa jesień 2020:  
JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 

Wszystkich entuzjastów biegania i uroków Jury Krakowsko-Częstochowskiej zapraszamy na II edycję Jurajskiego Festiwalu Biegowego. 
Już 25 września na starcie staną miłośnicy biegów ultra, którzy zmierzą się z dystansem 200 km, a w kolejnych dniach: 26 i 27 września 
zawodnicy wystartują na trasach 100 km, 50 km, 25 km i 10 km. Jurajski Festiwal Biegowy to wyjątkowa okazja, żeby połączyć zwiedzanie 
najciekawszych rejonów Jury Krakowsko-Częstochowskiej z aktywnością fizyczną. Trasy będą poprowadzone przez powiaty zawierciański, 
myszkowski, częstochowski (gminy Kroczyce, Zawiercie, Włodowice, Niegowa, Janów, Olsztyn, Żarki).
Podczas tegorocznej edycji imprezy organizatorzy planują również wieczorne atrakcje: spotkania z biegaczami, pokazy filmowe oraz inne 
niespodzianki. A jeśli chcecie zachęcić Wasze pociechy do udziału w zmaganiach sportowych albo razem z nimi stanąć na starcie jako dru-
żyna, zapraszamy w niedzielę 27 września na specjalne biegi dla dzieci oraz bieg rodzinny.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

PJ

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY  

W PIGUŁCE

Kiedy:  

25-27 września 2020 r.

Gdzie:  

Podlesice (Zajazd Jurajski)

Zapisy:  

https://elektronicznezapisy.pl/event/4742.html

Strona zawodów:  

www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

Informacje: info@jurajskifestiwalbiegowy.pl

Organizator: Fundacja Family Challenge

żeby dał radę wyjechać. Jak wyjechał w marcu, tak potem w sierpniu 
wysłał mi zaproszenie do USA. Pojechałem, i od razu pierwszego dnia 
rozpocząłem pracę. W międzyczasie jak zmienialiśmy tam mieszkanie, 
przenieśliśmy się do znajomego, który grał na skrzypcach, a razem z nim 
mieszkał klarnecista, saksofonista, który grał 
tam z zespołem. Przedstawiliśmy się sobie 
i on zaproponował żeby spróbować coś razem 
zagrać. Zagraliśmy razem Szła dzieweczka, za-
brał mnie wtedy na próbę. Wziąłem akordeon 
i pojechaliśmy. Oni tam ćwiczyli czardasza 
Montiego i wyłapałem, że zły akord wzięli 
i zaproponowałem im żeby go zmienili. Spró-
bowali i bardzo im spasowało. Poprawiłem 
im też tonację dla śpiewającego, co spowo-
dowało zauważalną różnicę na lepsze. Zapro-
ponowali mi żebym grał z nimi już pierwszą 
imprezę w sobotę. Było to 25 lecie ślubu 
polskiego małżeństwa, pamiętam nazwisko 
Baran. W trakcie uroczystości pograłem, opo-
wiedziałem jakiś dowcip rozweseliłem towa-
rzystwo i młoda wtedy podeszła i włożyła mi 
do kieszeni 20 dolarów, a wtedy to była na 
polskie realia bardzo wysoka kwota. 
Co weekend grałem wtedy w klubie. Po 
dwóch latach wróciłem do Polski i rozpo-
cząłem budowę domu. Po jakimś czasie po-
nownie padła decyzja o wyjeździe do USA. 
Zaraz na drugi dzień po przyjeździe dostałem propozycje wejścia w za-
łożenie zespołu. Decyzja była szybka, założyliśmy kapelę. Kolega, który 
zainicjował założenie naszego zespołu pracował u Barbary Piaseckiej 
Johnson, dzięki jego znajomością już po 3 czy 4 tygodniach zorgani-
zował nam oprawę muzyczną bankietu dla żołnierzy, którzy z Andersem 

uciekli do Ameryki. Powoli zaczęliśmy grać na poważnych bankietach. 
Na jednym z bankietów podeszła do nas kobieta i zaproponowała że-
byśmy zagrali na bankiecie Gubernatora Stanu z Polonią. Na bankiecie 

było mnóstwo ludzi, wszyscy przychodzili robić sobie z nami zdjęcia, 
była świetna zabawa. Na tym właśnie 
bankiecie dostaliśmy propozycję za-
grania w Filadelfii, i tam na tym fe-
stiwalu przychodzili muzycy, Polacy 
i pytali nas ile zapłaciliśmy żeby dostać 
się tu do grania dla reklamy, a ja im 
tłumaczyłem, że to nam mają zapłacić 
zagranie, ale nie wierzyli. Inni musieli 
się wkupić dla reklamy, a my mieliśmy 
takie szczęście, że załapaliśmy się 
tam bez problemu. Życie w Stanach 
było pełne przygód, było bardzo dużo 
pracy, było intensywnie, ale byłem 
zadowolony. W Ameryce spędziłem 
łącznie 7 lat. Dzwonił o mnie jakiś czas 
temu właśnie kolega Stasiek z USA, bo 
on tam został, i mówił, że w gazecie był 
urywek, że był kiedyś taki zespół Pu-
laski Kadet, który grał piękną, polską 
muzykę, ale już takiego nie będzie.

Serdecznie dziękuje Panu za 
rozmowę, z pewnością nasi 

czytelnicy będą chcieli przeczytać jeszcze więcej opowieści 
z Pańskich muzycznych przygód, dlatego też pewnie jeszcze nie raz 
będziemy prosić Pana o kilka słów dla naszej gazety. 
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