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Tegoroczne Boże Narodzenie
spędzimy inaczej niż zwykle.
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na szybkie przezwyciężenie problemów.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
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Słowo Starosty

Powiat Częstochowski
doceniony
Koniec roku to czas podsumowań. Dlaczego warto
zastanowić się nad mijającym rokiem? Pozwala to
spojrzeć z perspektywy na nasze plany, co udało nam się
zrealizować, czym możemy się pochwalić. Podobnie jak
moneta ma dwie strony, tak i rachunek zysków i strat
ma drugą szalę. Jakich celów nie udało się osiągnąć?
Co o tym zadecydowało? Co możemy poprawić?

W

pracy samorządowej nie
oceniamy się wyłącznie
sami. Robią to wyborcy,
media i instytucje, które
fachowym okiem patrzą
na naszą pracę. Jedną z takich instytucji jest
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Częstochowie, która w 2020 roku świętuje
XX Jubileuszową Edycję Konkursu „Jurajski
Produkt Roku”. Niezmiernie miło mi poinformować, iż Kapituła wytypowała Starostwo
Powiatowe w Częstochowie do odznaczenia
Statuetką Jurajski Produkt Roku za promocję
regionu i podejmowanie działań na rzecz
rozwoju gospodarczego. Konkurs „Jurajski
Produkt Roku” już od 20 lat jest największym
wydarzeniem gospodarczym Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego. Ze
względu na ten szczególny dla nas wszystkich
czas spowodowany epidemią koronowariusa
i w trosce o wspólne bezpieczeństwo podjęto
decyzję o przygotowaniu transmisji online
z przebiegu wręczenia nagród, którą będzie
można śledzić za pośrednictwem telewizji
i mediów społecznościowych.
W grudniu br. w Karpaczu miał się odbyć Europejski Kongres Samorządów. Ze względów epidemiologicznych został jednak przeniesiony
na czas po zniesieniu obostrzeń. Ważnym
punktem kongresu jest corocznie wręczenie
nagród samorządom wyróżnionym w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
w Polsce. Jest to jedyna analiza obejmująca
wszystkie samorządy. Do jej opracowania

ekonomiści wykorzystali oficjalne materiały
składane przez samorządowców pod rygorem
odpowiedzialności prawnej. Dlatego zestawienie jest pełne, obiektywne i apolityczne.
Ranking adresowany jest do trzech głównych
grup odbiorców. Samorządowców, którzy
powinni wymieniać się wiedzą i promować
dobre praktyki. Przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą
dobrze wspierane przez lokalne władze. Dla
„zwykłych obywateli” – wyborców, mogących
w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi
pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.
W 2018 r. Powiat Częstochowski znalazł się
na 67 miejscu, tracąc do lidera – Powiatu Poznańskiego -  33,4%. Bardzo dobre wieści napłynęły do nas po publikacji danych za 2019 r.
Nasz powiat awansował o 42 miejsca! Obecnie
jest na 25 pozycji, tracąc do zwycięzcy – Powiatu Wrocławskiego -  już tylko 19%. Ocenie
poddano i sklasyfikowano wszystkie 314 powiatów ziemskich.
Liczba wskaźników, którymi ekonomiści oceniają sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo duża. Zespół
badawczy wybrał siedem wskaźników: najważniejszych i najczęściej omawianych w literaturze fachowej. Są to:
1. Udział dochodów własnych w dochodach
ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach
ogółem – bez poręczeń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Mając na uwadze tylko obiektywne wskaźniki
finansowe wybrane przez naukowców, tym
bardziej cieszy fakt, tak dobrej oceny Powiatu
Częstochowskiego. Zmiana realiów, z jaką będziemy mieć do czynienia po pandemii, jest
trudna do przewidzenia, ale działania Zarządu
i Rady Powiatu Częstochowskiego dają prawo
do optymizmu w ocenie kondycji społeczno-gospodarczej Powiatu Częstochowskiego.

Czas Świąt Bożego Narodzenia to szczególny
czas dla Polaków. Jest to dla nas niezwykle
ważne i pielęgnowane święto. To widać
w polskich kolędach, pieśniach czy przedstawieniach jasełkowych. Ważne jest dla nas spędzanie świąt w gronie rodzinnym. W tym roku
niestety będzie inaczej. Powodu nikomu nie
trzeba tłumaczyć: pandemia koronawirusa.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Państwu dużo zdrowia,
sił i wewnętrznego spokoju. Oby nowy – 2021
rok - przyniósł nam dużo zdrowia i pomyślnych wieści.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela
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Ważne zmiany
w obsłudze
bezpośredniej
Szanowni mieszkańcy!
W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zostają wprowadzone ograniczenia w pracy urzędu.
Od dnia 19 października do odwołania załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Częstochowie możliwe jest tylko i wyłącznie po
uprzednim  telefonicznym umówieniu wizyty. Osoby, które przybędą
bez wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie mogą zostać nieobsłużone. Jednocześnie informujemy, że pracownicy starostwa realizują wszystkie swoje zadania.
Osoby chcące załatwić sprawy w Starostwie Powiatowym w Częstochowie mogą skorzystać z następujących rozwiązań :
- składanie dokumentów poprzez platformę epuap
- mailem na adres kancelaria@czestochowa.powiat.pl
- poprzez portal http://czestochowa.geoportal2.pl
- telefonicznie kontaktując się z wybranym wydziałem
- umieszczanie dokumentów w skrzyni ustawionej przy głównym wejściu do urzędu od strony ulicy Sobieskiego.
Podjęte środki bezpieczeństwa mają chronić Mieszkańców, a także
pracowników Starostwa Powiatowego. Chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, który stanowi obecnie poważne zagrożenie.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość!

Planujesz wizytę w Starostwie?
KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Sekretariat (34) 32-29-145
Naczelnik Wydziału (34) 32-29-146
WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU
I PROMOCJI POWIATU
Leonard Smolarski - Naczelnik Wydziału 721 228 789
WYDZIAŁ FINANSOWY
Sekretariat (34) 32-29-130
Płace (34) 32-29-131
Skarb Państwa (34) 32-29-135
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Sekretariat (34) 32-29-170
Naczelnik Wydziału (34) 32-29-171
Kierownik Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (34) 32-29-182
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów
i Budynków (34) 32-29-180
Ewidencji Gruntów i Budynków (34) 32-29-181
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SKARBU PAŃSTWA
Sekretariat (34) 32-29-214
Naczelnik Wydziału (34) 32-29-174
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Sekretariat (34) 32 29 160
Transport drogowy (34) 32 29 164
Prawa Jazdy, Świadectwa Kwal (34) 32 29 163
Zatrzymane Prawa Jazdy (34) 32 29 162
Pojazdy nienormatywne (34) 32 29 183
Rejestracja pojazdów (34) 32 29 167, (34) 32 29 168
Wydawanie stałych DR (34) 32 29 165
Czasowe wyrejestrowanie pojazdów (34) 32 29 169
Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY
(34) 32 29 169
Email: komunikacja@czestochowa.powiat.pl Fax. (34) 32 29 166
(34) 32-29-191 Naczelnik Wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACJI, ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM
Naczelnik Wydziału (34) 32-29-110
Zastępca Naczelnika Wydziału (34) 32-29-217
Gospodarka mieniem (34) 32-29-120
Kancelaria ogólna (34) 32-29-122
Kierownik oddziału ds.
administracyjno - gospodarczych (34) 32-29-125
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA
I SPRAW OBYWATELSKICH

TELEFONY

Centrala tel.:
(34) 322 91 01
(34) 322 91 02

(34) 32-29-100

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Od 19 października do odwołania
w związku z sytuacją sanitarną,
załatwianie spraw w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie
możliwe będzie tylko po
uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.
Osoby, które przybędą bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego, nie zostaną obsłużone.

Numery telefonow do wydziałów
znajdują się na stronie
www.czestochowa.powiat.pl
(w wyszukiwarkę wpisz:
książka telefoniczna)

CENTRALA

(34) 32-29-151
Na terenie urzędu obowiązuje
nakaz zasłaniania ust i nosa oraz
dezynfekcji dłoni. Utrzymywać
należy także dystans społeczny.
Nie ma możliwości dokonywania
płatności gotówką. Obsługujemy
tylko płatności bezgotówkowe.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W CZĘSTOCHOWIE
(34) 322 92 06

www.czestochowa.powiat.pl
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Zima- Lena Strzelecka
I miejsce

Wiosna - Hanna Janiszewska, I miejsce

Lato - Jowita Zaskórska, I miejsce

Konkurs „Cztery Pory Roku
Oczami Dziecka” rozstrzygnięty!
Rekordową liczbę 651 prac z 15 gmin nadesłano na IV Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego
Krzysztofa Smeli.
Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
a współorganizatorem corocznie inna gmina z terenu naszego powiatu.
W bieżącej edycji Komisja konkursowa spotkała się w Samorządowym
Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie. Prace w regulaminowych 5 kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima, 4w1, ocenili:
- Anna Tarczyńska – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i
Sportu w Janowie,

- Małgorzata Chebel - starszy instruktor ds. plastyki w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Częstochowie,
- Konrad Kokoszka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Wyróżnione osoby otrzymały inteligentne opaski sportowe – smartbandy, a laureaci karty podarunkowe na kwoty 100, 150 i 200 zł.

WIOSNA

JESIEN

Wyróżnienia:
Hanna Jowczyk, SP w Czarnym Lesie, opiekun: Zbigniew Małecki
Magdalena Tasarz, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun: Anna Kaczmarek
Maja Stefaniak, SP w Soborzycach, opiekun: Agnieszka Zych

Wyróżnienia:
Jakub Wojciechowski, SP nr 1 w Koniecpolu, opiekun: Anna Złotnicka
Wiktor Gruca, SP Czarny Las, opiekun: Zbigniew Małecki
Emilia Dziembek, SP w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

III miejsce

Martyna Kokot, SP w Rybnej, opiekun: Izabela Modlińska

II miejsce

Jowita Zaskórska, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun: Anna Kaczmarek

I miejsce

Hanna Janiszewska, SP nr 1 w Koniecpolu, opiekun: Anna Złotnicka

III miejsce

Julia Cykowska, SP w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

II miejsce

Blanka Kędzior, SP w Lusławicach, opiekun: Dorota Wachelka

I miejsce

Magdalena Tasarz, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Anna Kaczmarek

4w1

Wyróżnienia:
Kornelia Grobelak, SP w Czarnym Lesie, opiekun: Renata
Paludkiewicz
Nadia Stolarska, SP w Turowie, opiekun: Joanna Radosz
Marta Sadowska, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun:
Anna Kaczmarek
Ada Perkowska, SP w Wierzchowisku, opiekun: Anna Mazur
Maja Kuras, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun:
Anna Kaczmarek
Liwia Skupień, SP w Łoskach, opiekun: Magdalena Sikora

III miejsce

LATO

ZIMA

Julia Cykowska, SP w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

Wyróżnienia:
Zofia Kubik, SP w Mstowie, opiekun: Anatolia Benduch
Filip Sojda, SP w Koninie, opiekun: Sylwia Banaś
Daniel Gorgól, SP w Nieradzie, opiekun: Katarzyna Kamińska

Wyróżnienia:
Inga Kabała, SP nr 1 w Koniecpolu, opiekun: Anna Złotnicka
Milena Wąsek, GOK Dąbrowa Zielona, opiekun: Anna Kaczmarek
Milena Rozwadowska, SP w Rudnikach, opiekun: Joanna Górnicz
Maria Kosiń, SP w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Teresa Falana

Kacper Musiał, SP w Starym Cykarzewie,
opiekun: Zofia Kajdana

III miejsce

Kalina Kowalczyk, SP w Poczesnej, opiekun: Barbara Wąsińska

II miejsce

Bartłomiej Rozpondek, ZSP w Turowie, opiekun: Joanna Radosz

4w1 - Marcel Leśniak,
I miejsce

Jesień - Magdalena Tasarz, I miejsce

I miejsce

Jowita Zaskórska, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Anna Kaczmarek

III miejsce

Antonii Bednarek, SP w Starczy, opiekun: Ewa Jędrzejewska

II miejsce

Marta Sadowska, GOK w Dąbrowie Zielonej, opiekun: Anna Kaczmarek

I miejsce

Lena Strzelecka, SP w Nieradzie, opiekun: Katarzyna Kamińska

II miejsce
I miejsce

Marcel Leśniak, SP nr 1 w Koniecpolu, opiekun: Anna Złotnicka

Dziękujemy Samorządowemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Janowie za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Wszystkim dzieciom i opiekunom za ogrom czasu i talentu włożony w przygotowanie prac konkursowych! Zapraszamy do
śledzenia naszych mediów, gdzie poinformujemy o wydaniu
kalendarza z pracami laureatów.
PJ
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Na drogach
powiatu
Każdego dnia korzystamy z dróg jako kierowcy, pasażerowie czy też piesi. Przeważnie, co naturalne nie zastanawiamy się nad tym, jaką kategorią drogi podróżujemy, kto jest odpowiedzialny za jej stan techniczny. Oczywiście w momencie,
kiedy jakiś odcinek drogi jest w stanie dalece odbiegającym od zadowalającego,
wyrażamy swoje opinie na temat polskich dziur. Gdy droga jest dobra, i można po
niej „płynąć” wtedy nie budzi już to większych emocji. My Mieszkanki i Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego mamy to szczęście, że stan dróg znajdujących
się w jurysdykcji Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie jest dobry, a z całą
pewnością możemy powiedzieć, że z roku na rok coraz lepszy.

11 listopada
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszym regionie miały bardziej
indywidualny charakter. W związku z ciągle obecnym zagrożeniem epidemiologicznym
przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego w dwóch delegacjach oddali hołd wszystkim
pokoleniom zaangażowanym na przestrzeni minionych 102 lat w umacnianie niepodległości
Państwa Polskiego. 11 Listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość.

W

icestarosta Częstochowski Jan Miarzyński wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu i mieszkańców złożył
wieńce w miejscach pamięci na terenie Gminy Kłomnice.
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskie Adam Morzyk wraz z Naczelnikiem Zarządzania Kryzysowego Anettą Ujmą złożył
kwiaty w trakcie oficjalnych obchodów w Częstochowie.
Jak mówi wicestarosta Jan Miarzyński: Ten niełatwy dla nas wszystkich
czas pandemii, jest momentem wyostrzania się obywatelskich postaw,
to właśnie dzisiejsze zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi
obrazuje nam nowoczesny patriotyzm. 11 Listopada to dobry czas na
ukłon w stronę wielkich postaci naszej historii, ale także cichych bohaterów dnia codziennego, którzy swoim zaangażowaniem i pracą na
rzecz ludzi, wyrażają swoją miłość do Ojczyzny. Dynamika obecnej sy-

tuacji wpływa na ewaluowanie form wyrażania patriotyzmu, dziś to nie
walka z bronią w ręku, ale z niewidzialnym wrogiem, jakim jest wirus,
to także nasza odpowiedzialność za zdrowie publiczne wyrażana w tak
wydawać mogłoby się prozaiczny sposób, poprzez przestrzeganie zasad
reżimu sanitarnego. Pamiętajmy o przeszłości, ale wybiegajmy naszymi
myślami naprzód ku wyzwaniom, które nas czekają w budowie lepszego
jutra Polski!
MDz

P

riorytetowo traktowane są kwestie
modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej.   Serdecznie
zachęcamy do lektury, a wolnym
czasie do bliższego zwrócenia uwagi
na nasze drogi i osobiste spostrzeżenie pozytywnych zmian. Należy podkreślić także, że za
każdym razem planując realizację inwestycji nie
tylko drogowych, staramy się o udział środków
zewnętrznych w całości wartości zadania.
To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak,
aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając
ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję
się z dużym sukcesem.
Plan
finansowy
Powiatowego
Zarządu Dróg w Częstochowie na zadania inwestycyjne w 2020 roku wyniósł
39 296 284,00 zł. W 2020 roku PZD zrealizowało
26 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (w tym 8 projektów) o łącznej wartości
34.095.324 złotych.  
Nie udało się jedynie wykonać w bieżącym
roku odbudowy dróg powiatowych ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj.
powodzi, ponieważ z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną środki te z budżetu
Państwa zostały wstrzymane. Powiat na ten
cel posiadał w budżecie zabezpieczoną kwotę
w wysokości 5 139 760,00 zł.
Poniżej prezentujemy zarówno zakończone jak
i będące w realizacji inwestycje drogowe.

dofinansowana przez Gminę Mstów w kwocie
529 193,75 zł oraz Gminę Rędziny w kwocie
400 000,00 zł. Wykonana jezdnia z asfaltobetonu ma szerokość 7 m, jednostronny chodnik
z kostki brukowej szerokość 2 m na długości
przebudowanego odcinka, wykonano także
zjazdy do posesji z kostki brukowej, jedną zatokę autobusową, a także kompleksowe odwodnienie drogi rowami otwartymi i krytymi
oraz studzienkami ściekowymi.

Coraz szybsze tempo prac
przebudowy ciągu dróg
powiatowych nr 1070S
Kłomnice - Kruszyna, nr 1025S
Kruszyna - Borowno i nr 1019S
Borowno - Witkowice, gmina
Kłomnice, Kruszyna i Mykanów
W tym roku Zarząd Powiatu wielokrotnie
dokonywał przeglądu prac drogowych na
tej sztandarowej inwestycji drogowej, a wicestarosta Jan Miarzyński ze względu na
zamieszkanie – niemal codziennie. Tempo
prac jest zadawalające. Już na gotowo zakoń-

czono dwa odcinki tej 15,5 km pętli drogowej,
tj.: 3,0 km od miejscowości Zdrowa do miejscowości Kruszyna i 3,5 km od Kruszyny do
Borowna z pominięciem drogi w terenie zabudowanym w Kruszynie. W tym w miejscowości
Zdrowa wybudowano drogę bez nawierzchni
ścieralnej wraz z jednostronnym chodnikiem. Ze względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne zakończenie prac w Zdrowej
jest zaplanowane na rok przyszły. Inwestycja
ta jest realizowana z 50% dofinansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych co w tym
roku wynosi 4 629 929,00 zł oraz dofinansowaniem w tym roku 500 000,00 zł z Gminy
Kruszyna i 400 000,00 zł z Gminy Kłomnice.
Czas budowy w/w pętli drogowej   przewidziany jest na lata 2019-2022. Oczywiście inwestycja może wiązać się z pewnego rodzaju
niedogodnościami dla podróżujących, ale
chwilowe utrudnienia są konieczne dla sprawnego i skutecznego modernizowania sieci
dróg powiatowych. Potrzeba dostosowania
się do chwilowych zmian w organizacji ruchu,
na części remontowanych odcinków jest niewielkim poświęceniem kierowców na rzecz
przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży.

Droga 1060 S już cieszy
Mieszkańców
Droga powiatowa nr 1060 S, objęta została
modernizacją na odcinku o długości 4360mb
od drogi krajowej 91 w miejscowości Rudniki,
aż do drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości
Wancerzów na terenie 2 gmin – gminy Rędziny
i Mstów. W ramach przebudowy nawierzchni
drogi powstały ciągi chodników oraz ścieżek
rowerowych. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 7 992 565,28 zł brutto.  Inwestycja została

Chodnik Kłobukowice, część ukończona
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Kobyłczyce

W gminie Kruszyna na odcinku
drogi powiatowej 1006S Lgota
Mała-Wikłów prace remontowe
dobiegły końca

DP 1006S Lgota Mała - Wikłów

Zaawansowane prace przy
przebudowie dróg powiatowych
DP 1056S i 1057S na terenie
Gminy Poczesna.
Mocno zaawansowane są również prace przy
przebudowie drogi DP 1056S i 1057S. Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odc.
Huta Stara A – Poczesna i drogi powiatowej
DP 1056S na odc. Mazury – Młynek realizowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita długość przebudowywanych
dróg wynosi 3,35 km, a wartość zadania
to   7 826 984,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie z budżetu Państwa wyniesie
4 180 000, 00 zł, a dofinansowanie z gminy Poczesna 1 823 492,00 zł. Termin realizacji tego
zadania przewidziany jest na lata 2019-2022.
Z kolei ze środków UE RPO WSL 2014 – 2020
oraz budżetu Państwa także na terenie gminy
Poczesna trwa przebudowa drogi Powiatowej
DP 1056S w ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury –
Młynek – Wąsosz – DW 908. Całkowita wartość
zadania to 6 685 449,00 zł, z czego otrzymane
dofinansowanie z UE wynosi 2 684 685,00 zł,
z budżetu Państwa 1 007 480,00zł, a z Gminy
Poczesna 1 253 042,00 zł. Termin realizacji
lata 2020 – 2021. Realizacja w/w inwestycji
pozwoli zakończyć przebudowę całego ciągu
dróg powiatowych od DK-1 w m. Wrzosowa
poprzez m. Huta Stara A i B do DK-1 w m. Poczesna i DP 1054S w m. Młynek.

Rozpoczęcie prac na drodze
1037S na odc. Siedlec – Srocko
W dniu 24.11.2020r. odbyło się przekazanie
placu budowy DP 1037 S na odcinku Siedlec
– Srocko, gmina Mstów na dł. 3,029 km. Rozpoczęcie prac zależne będzie od panujących
warunków atmosferycznych. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2020-2021, a jego
całkowita wartość wynosi 3 899 999,99 zł.
Zadanie jest realizowane z 50% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz
z dofinansowaniem z Gminy Mstów w kwocie
975 000,00 zł.  

Kłobukowice

W ramach przeprowadzonych prac dokonano odbudowy pierwotnego stanu drogi na
odcinku 990 m wraz z podniesieniem parametrów (poszerzeniem jezdni do szerokości
6 m), odbudowano i wzmocniono pobocze,
wykonano nowe odwodnienie drogi. Jak mówi
zastępca Dyrektora PZD w Częstochowie Mariusz Dobrakowski: Osiągnięty dzięki pracom
remontowym efekt jest niezwykle ważny
z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno
pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników
ruchu drogowego, wykonana modernizacja
w sposób wyraźnie odczuwalny podniesie,
jakość podróżowania DP 1006S.

Prace w miejscowości
Kłobukowice
W pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1028 S w miejscowości Kłobukowice i Wancerzów, gm. Mstów trwa na trzech odcinkach
budowa chodników o łącznej długości 740
m. Jest to niezwykle ważna inwestycja w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu drogowego. Dokonano również zmian w drzewostanie na
przedmiotowym odcinku, których przepro-

wadzenie konieczne było ze względu na fitosanitarny stan drzew generujący dodatkowe
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Dzięki
podjętej interwencji wszyscy uczestnicy ruchu
drogowego, a także właściciele okolicznych
posesji są znacznie bezpieczniejsi. Jednocześnie należy podkreślić, że w związku ze zmianami we wskazanym drzewostanie wykonane
zostały nasadzenia zastępcze, kompensujące
konieczne zmiany, tym samym pozostawiając
„rachunek” przyrody w nienaruszonym stanie.
W ramach nasadzeń zastępczych wskazanych
przez Gminę, posadzone zostanie 50 sztuk
drzew gatunku rodzimego tj.: 5 sztuk klon,
5 sztuk dąb, 10 sztuk jarząb, 10 sztuk świerk,
16 sztuk sosna, 4 sztuki jabłoń.

wita wartość zadania wynosi 512 123,60 zł.
Chodnik zostanie wybudowany i oddany do
użytkowania jeszcze w bieżącym roku.

Chodnik w Kobyłczycach

Przejście dla pieszych
w Rudnikach bezpieczniejsze

Również w Kobyłczycach w ciągu drogi powiatowej 1040 S trwa budowa chodnika
wraz z odwodnieniem, łącznie powstanie
760 metrów chodnika. Jest to IV ostatni już
etap budowanego wspólnie z Gminą Mstów
od 2017 roku chodnika przez miejscowość Kobyłczyce o łącznej długości 2080 mb.  

Chodnik w Kucharach
W ciągu DP 1077S na odc. Kuchary – Cegielnia
trwa II etap budowy chodnika wraz z odwodnieniem na dł. 420mb, gm. Mstów. Całko-

Rudniki - przejście dla pieszych

Kuchary - Cegielnia

Na skrzyżowaniu ulic Stalowej i Wojska Polskiego w miejscowości Rudniki, gm. Rędziny
zlokalizowane jest przejście dla pieszych, którego szczególność wynika z bliskości zakrętu.
W bieżącym roku w ramach zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowego
przejścia dla pieszych wybudowano dodatkowy chodnik stwarzając lepsze warunki do
obserwacji drogi celem bez kolizyjnego przejścia na drugą stronę ulicy. Inwestycja ta zrealizowana została na wniosek Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Rudnikach oraz lokalnej społeczności.

Zatoka autobusowa
w Zawadzie, Gm. Kłomnice
6 listopada bieżącego roku odebrana została
nowo wykonana zatoka autobusowa w miejscowości Zawda, gm. Kłomnice. O płynności
ruchu na drogach decyduje nie tylko jakość
nawierzchni czy szerokość drogi, ale także stan
obiektów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem ruchu. Przedmiotowa inwestycja niebędąca na pierwszy rzut oka spektakularną,
choćby w kwestii powierzchniowej stanowi
strategiczny element drogi, na której kursują
przewoźnicy świadczący usługi z zakresu transportu zbiorowego.   Całość przedsięwzięcia
kosztowała 158.043,13 zł  brutto. W inwestycji
w ramach porozumienia w wysokości 50% partycypował Powiat Częstochowski oraz Gmina
Kłomnice.
Zakres zrealizowanych prac :
- zatoka autobusowa z kostki granitowej 120 m2;
- ciągi piesze/peron autobusowy z kostki
betonowej – 80,00 m2;
- nakładka bitumiczna – 192 m2.
Jest to kolejna inwestycja podkreślająca
bardzo dobrą i efektywną współpracę Powiatu
Częstochowskiego z lokalnymi samorządami
gminnymi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Dzięki pozyskanym przez Powiat Częstochowski środkom w wysokości 7 114 188,00 zł
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obecnie
zakończono lub w najbliższym czasie zostaną zakończone inwestycje na drogach
powiatowych związane z odbudową stanu
pierwotnego dróg powiatowych lub budową
chodników:
1. DP 1035S na odc. Wola Mokrzeska – Dąbek,
dł. 860 mb, gm. Przyrów
2. DP 1083S na odc. Lipie – Nowa Wieś,
dł. 1900 mb, gm. Dąbrowa Zielona
3. DP 1102S odc. Posłoda – Mełchów,  
dł. 1330 m, gm. Lelów
4. DP 1023S w m. Kamienica Polska, ul. M.
Konopnickiej, dł. 350 mb, gm. Kamienica
Polska
5. DP 1090S odc. Teodorów – Aleksandrów,
dł. 1300 mb, gm. Koniecpol
6. DP 1046S w m. Blachownia, ul. Sienkiewicza, dł. 740 mb, gm. Blachownia
7. DP 1037S w m. Witkowice, budowa chodnika od skrzyżowania DK91 do Kościoła
dł. 185mb, gm. Kłomnice.  
MDz
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wego, 1 szt. równiarka.
● ODM Nr 2 w Koniecpolu: 5 szt.   samochodów ciężarowych z pługopiaskarkami,
2 szt. koparko ładowarki, 1 szt. ładowarka,
1 szt. równiarka.
● ODM Nr 3 w Poczesnej: 6 szt. samochodów
ciężarowych z pługopiaskarkami, 2 szt., ładowarki, 1 szt. równiarka.
● Ponadto PZD posiada sprzęt własny, który
można wykorzystać do zimowego utrzymania
dróg tj.:
-   2 szt. pługów wirnikowych, które znajdują się na ODM Nr 1 w Rudnikach i ODM 2
w Koniecpolu,
● 9 szt. ciągników rolniczych z pługami (po
3 szt. na terenie każdego Obwodu Drogowego
w Rudnikach, w Koniecpolu i Poczesnej).

POWIATOWE SŁUŻBY
GOTOWE NA ZIMĘ

PJ: Czy planuje się jeszcze doposażenie
parku maszyn?

O stanie przygotowań do zimowego
utrzymania dróg rozmawiamy z Dyrektorem

RP: W dniu 30 listopada br. podpisaliśmy
umowę na dostawę w formie leasingu nowego ciągnika rolniczego marki ZETOR o mocy
110 kM z przeznaczeniem na ODM 1 Rudniki,
który także będzie wykorzystany do odśnieżania dróg powiatowych i wojewódzkich.

Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
- Romanem Pakułą.

PJ: Na jakie numery telefonów/w jaki
sposób mieszkańcy mogą zgłaszać sytuacje wymagające interwencji?

PJ: Czym się charakteryzuje zimowe
utrzymanie dróg w PZD?
RP: Podstawowymi pojęciami związanymi
z zimowymi zabiegami mającymi na celu
utrzymanie przejezdności dróg i ulic są odśnieżanie i uszorstnienie. Pojęcia te są ze
sobą związane, mimo to jednak oznaczają
dwa odrębne procesy.
Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować pojęcie odśnieżania, to możemy powiedzieć, że jest
to operacja związana z usunięciem śniegu
z jezdni poprzez zepchnięcie go lub wyrzucenie poza jej obrys. Z kolei uszorstnienie,

zwane także posypywaniem, polega na pokryciu nawierzchni jezdni materiałem uszorstniającym, którego zadaniem jest zapewnienie
przyczepności opon pojazdów mechanicznych
do nawierzchni drogi, po której się poruszają.
Powyższe działania, mimo że występują
zwykle razem, powinny być realizowane w odpowiedniej kolejności. W pierwszym etapie
jezdnię należy odśnieżyć, tak aby nie zalegał na
niej śnieg lub błoto pośniegowe, a następnie
pokryć materiałem uszorstniającym w postaci
piasku, żwiru, soli drogowej lub dodatkowo
substancją zwaną solanką (solanka w tym kontekście oznacza nasycony roztwór wody z solą

– zwykle chlorkiem sodu NaCl).
W naszym klimacie opady śniegu i śliskość zimowa są nierzadko zjawiskami o skali żywiołu,
a służby drogowe nie są w stanie całkowicie ich
zwalczyć – mogą jedynie łagodzić ich skutki.

PJ: Ile km dróg zabezpiecza zimą PZD?
RP: Zgodnie z opracowanym „Planem Operatywnym Zimowego Utrzymania Dróg” zatwierdzonym  Uchwałą Zarządu Powiatu PZD  
zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym
2020/2021 objętych jest 577,931 km dróg
powiatowych.

Ponadto zgodnie z zawartym Porozumieniem
z Urzędem Marszałkowskim przekazano nam
do zimowego utrzymania drogi wojewódzkie
długości 141,1 km.

PJ: Czym posypywane są drogi powiatowe?

RP: Drogi powiatowe i wojewódzkie posypywane są mieszanką piasku i soli. Materiał
uszarstniający tj. sól i piasek kupowany jest
wg potrzeb na Obwody Drogowo-Mostowe
w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej, na
których sporządzana jest odpowiednia mieszanka.
Na Obwodzie Drogowo – Mostowym w Koniecpolu dzięki uzyskanej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w styczniu
br. zakończyliśmy budowę magazynu na materiały do zimowego utrzymania dróg   (sól,
piasek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowego miejsca do magazynowania wyznaczonego na powierzchni ziemi na placu Obwodu.
Natomiast na pozostałych obwodach Drogowo
– Mostowych materiał uszarstniający składowany jest w pryzmach na wolnym powietrzu.

PJ: Jaką ilością ww materiału dysponuje
PZD?

RP: Obecnie na placach trzech Obwodów
Drogowo – Mostowych posiadamy 753 tony
mieszanki piasku i soli. Mamy także podpisane umowy z dostawcami na dostarczenie na
wszystkie trzy obwody drogowe 6.450 ton materiałów uszarstniających tj. 3.000 ton piasku
i 3.450 ton soli.

PJ: Jaki sprzęt wyjedzie na powiatowe
drogi?
RP: Do utrzymania w okresie zimowym dróg
powiatowych i wojewódzkich mamy zawarte
umowy na poszczególnych Obwodach Drogowo – Mostowych z Wykonawcami na następujące ilości sprzętu  :
● Na ODM Nr 1 w Rudnikach na: 6 szt. samochodów ciężarowych z pługopiaskarkami,
1 szt. koparko ładowarka, 1 szt., ładowarka,  
1 szt. nośnik samochodowy do pługu klino-

RP: Dyspozycje uruchomienia, jak i prowadzenia „Akcji zimowej”  wydawane są  z siedzib   3 Obwodów   Drogowo-Mostowych   tj.
ODM Nr 1 w Rudnikach – tel. (34) 327-95-90,
ODM Nr 2 w Koniecpolu - tel. (34) 355-16-14
i ODM Nr 3 w Poczesnej – tel. (34) 327-40-66.
Ponadto mieszkańcy mogą zgłaszać telefonicznie wszystkie interwencje, które dotyczą
nie koniecznie dróg powiatowych do Miejsko
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie dzwoniąc pod tel.
(34) 378-51-01, (34) 378-51-02.

PJ: Dziękuję za rozmowę!
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Jak to jest z transportem zbiorowym?
Wśród zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych
transport publiczny zajmuje ważne miejsce. On to bowiem w wielu
przypadkach determinuje możliwość dotarcia do miejsc, gdzie
świadczone są poszczególne usługi publiczne. Wyrazem docenienia
rangi tej właśnie problematyki było uchwalenie w dniu 16 grudnia
2010 roku ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Jakie są obowiązki samorządu powiatowego dotyczące organizacji
transportu zbiorowego wynikające
z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym?

Dla większej przejrzystości skupimy się na najbardziej interesującym poziomie gminy i powiatu. Zgodnie z zapisami wskazanej ustawy
organizatorem publicznego transportu zbiorowego, w zależności od zasięgu przewozów,
jest:
- gmina,
- związek międzygminny,
- powiat (miasto na prawach powiatu),
- związek powiatów,
- województwo,
- lub minister właściwy do spraw transportu.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (PTZ) powierza organizatorowi do wykonania trzy zadania (art.8):
1. Planowanie rozwoju transportu,
2. Organizowanie publicznego transportu
zbiorowego,
3. Zarządzanie publicznym transportem
zbiorowym.
Przedmiotowa ustawa nakłada obowiązek
opracowania planu transportowego na niektórych organizatorów. W przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze
użyteczności publicznej, obowiązek opracowania planu ma:
1. Gmina:
a. licząca, co najmniej 50 000 mieszkańców
- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci
komunikacyjnej w gminnych przewozach
pasażerskich,
b.   której powierzono zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na
mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie, co najmniej 80 000
mieszkańców- w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym
obszarze;
2. Związek międzygminny
obejmujący obszar liczący, co najmniej 80 000
mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej
albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin
tworzących związek międzygminny;

3. Powiat:
a. liczący, co najmniej 80 000 mieszkańców w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach
pasażerskich,
b. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego
na mocy porozumienia między powiatami,
których obszar liczy łącznie, co najmniej
120 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na
danym obszarze;
Ustawowy obowiązek nałożony przez ustawodawcę został przez Powiat Częstochowski
zrealizowany Uchwałą nr XI/71/2015 z dnia 26
listopada 2015r. Rady Powiatu w Częstochowie
(PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO).

administracyjnych co najmniej dwóch gmin
i niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne
porozumienie lub które utworzyły związek
powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, wojewódzkie
i międzywojewódzkie;
powiatowo-gminne przewozy pasażerskie
- przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach
administracyjnych gmin i powiatów, które
utworzyły związek powiatowo-gminny; inne
niż przewozy gminne, powiatowe, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie.

Prawodawca w zapisie art. 7. ustawy PTZ
stanowi, że organizatorem publicznego
transportu zbiorowego, właściwym ze
względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:
gmina:
- na linii komunikacyjnej albo
sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
- której powierzono zadanie
Podział kompetencji pomiędzy organizatorów transportu
organizacji publicznego transpublicznego ilustruje powyższy diagram
portu zbiorowego na mocy
Prawodawca zdefiniował w art. 4 ust 1 pkt. 10 ustaw PTZ poporozumienia między gmiwiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach punami - na linii komunikacyjnej
blicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach
albo sieci komunikacyjnej
administracyjnych, co najmniej dwóch gmin i niewykraczaw gminnych przewozach pający poza granice jednego powiatu albo w granicach adminisażerskich, na obszarze gmin,
stracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne
które zawarły porozumienie;
porozumienie
lub które utworzyły związek powiatów; inne niż
powiat:
przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, woje- na linii komunikacyjnej albo
wódzkie i międzywojewódzkie;
sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, któremu powierzono
zadanie organizacji publicznego transportu Jakie działania podjął Zarząd Pozbiorowego na mocy porozumienia między wiatu w zakresie Planu Transporpowiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci towego?
komunikacyjnej w powiatowych przewozach
pasażerskich, na obszarze powiatów, które za- Harmonogram prac dla powiatu częstowarły porozumienie;
chowskiego jest bardzo rozbudowany. Warto
powiatowe przewozy pasażerskie
wspomnieć o kilku kluczowych wydarzeniach.
- przewóz osób w ramach publicznego trans- W czerwcu 2015 r. przeprowadzono rozmowy
portu zbiorowego wykonywany w granicach z Burmistrzami i Wójtami gmin powiatu w za-

kresie transportu publicznego i ich oczekiwań.
Sporządzono protokoły na okoliczność przedstawionych propozycji przebiegu powiatowych
linii przez daną gminę. Konsultacje społeczne
przeprowadzono w dniach od 14.10.2015 r.
do 04.11.2015 r. W czasie konsultacji złożono
22 wnioski. Z gmin Blachownia, Koniecpol,
Konopiska, Mstów, Rędziny, Lelów, Dąbrowa
Zielona, Starcza nie wniesiono uwag do Planu.
26 listopada 2015 r. Plan Transportowy został
Uchwalony przez Radę Powiatu w Częstochowie Uchwała nr IX/71/2015 Rady Powiatu
w Częstochowie z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu częstochowskiego”
Czy podjęto współpracę z poszczególnymi gminami powiatu
częstochowskiego w zakresie organizowania publicznego transportu
zbiorowego w 2020 roku?

Od maja 2020 r. prowadzone były rozmowy
przedstawiciela powiatu z włodarzami gmin
powiatu częstochowskiego, w zakresie
transportu publicznego i ich oczekiwań.
W rozmowach uczestniczyły gminy powiatu
częstochowskiego.
Zarząd powiatu poddał do rozważenia propozycje w zakresie realizacji transportu publicznego na terenie powiatu:
- utworzenie Związku powiatowo - gminnego
w zakresie transportu publicznego,
- dofinansowania gmin do utworzonych linii
użyteczności publicznej wskazanych przez
gminy
Do czerwca 2020 r. do rozmów przystąpiło
7 gmin: Kruszyna, Kłomnice, Mykanów,
Przyrów, Dabrowa Zielona, Mstów i Olsztyn.
Warto zaznaczyć, że część gmin miała już podpisane porozumienie lub w międzyczasie nawiązała współpracę z Miastem Częstochowa
(MPK) w zakresie transportu drogowego osób.
Na dzień 04.12.2020 r. MPK w Częstochowie
obsługuje:
- Olsztyn (linia 57, 58, 59, 67)
- Poczesna (linia 53, 65, 68, 69, 25)
- Mstów (linia 26 do Siedlca, linia 30 do Jaskrowa)
- Mykanów (linia 13 do Wierzchowiska)
- Konopiska (linia 33 do Wąsosza)
- Blachownia (linia 22 do Łojek, linia 32 do
Starej Gorzelni)
Realizując zadania z zakresu transportu publicznego, Starostwo Powiatowe w Częstochowie poprzez Wydział Komunikacji
współpracuje z wójtami i burmistrzami gmin
z terenu powiatu częstochowskiego, Marszałkiem Województwa Śląskiego, oraz Prezydentem Miasta Częstochowy, dotyczy to:
- wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób,
- wydania zezwolenia na wykonywanie regu-

larnych przewozów osób w krajowym transporcie osób, gdy początek i koniec linii znajduje
się na terenie powiatu częstochowskiego.
- opiniowania przebiegu linii komunikacyjnych
przebiegających przez teren powiatu, powiatów ościennych oraz miasta Częstochowy.
W przypadku linii komunikacyjnych mających początek lub koniec w Częstochowie,
zezwolenia na przewozy regularne wydaje
Prezydent Miasta Częstochowy, a gdy linia komunikacyjna przebiega przez co najmniej dwa
powiaty ziemskie - Marszałek Województwa
Śląskiego. Starosta wydaje zezwolenia na linii,
których początek i koniec jest na terenie powiatu np. linia Nakło (gm. Lelów) - Koniecpol
(gm. Koniecpol).
W celu wydania przez te organy zezwoleń
lub ich zmiany, Starosta (Wydział Komunikacji) opiniuje przebieg linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar powiatu
częstochowskiego.
Po przeprowadzonej analizie przewoźników
realizujących transport zbiorowy osób
w poszczególnych gminach powiatu częstochowskiego należy wskazać, że transport prowadzony jest przede wszystkim na zasadach
komercyjnych. Po wycofaniu się z dużej ilości
realizowanych przewozów regularnych przez
PKS SA obecnie w stanie likwidacji, linie te
przejmują przewoźnicy komercyjni.
Jakie działania podjął Zarząd
Powiatu w zakresie pozyskania
środków z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
przeznaczonych na przywracanie
lokalnych połączeń autobusowych?

Zgodnie zapisem ustawowym organizator
(wójt, starosta) planuje linie komunikacyjne,
na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków Funduszu,
wyłącznie na linie komunikacyjne, które nie
funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed
dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca
2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
tych liniach została zawarta po wejściu wżycie
ustawy tj. po 18 lipca 2019 r. Reasumując organizator może wystąpić do Funduszu tzw. autobusowego o dofinansowanie tylko do linii,
które przed wejściem w życie ustawy nie były
realizowane. Ponadto należy wskazać, że nie
można wystąpić do funduszu o linie, na które
są już złożone wnioski przez innego organizatora np. gminę.
Powiat Częstochowski wystąpił w dniu
24.11.2020 r. z wnioskiem o dofinansowanie
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. Pilotażowo od połowy 2021 r. zamierzamy podjąć
współpracę z 6 gminami (Kruszyna, Kłomnice,

Przyrów, Dąbrowa Zielona, Mykanów, Kamienica Polska) w zakresie organizacji wspólnego
transportu zbiorowego. Na początku 2021 r.
planowane jest przeprowadzenie konsultacji
z zainteresowanymi stronami.
Jakie są możliwości powiatu w zakresie finansowania transportu
zbiorowego i planowane środki na
ten cel w projekcie budżetu powiatu na 2021 rok?

W budżecie powiatu na rok 2021 zarezerwowano kwotę 500.000zł (rezerwa celowa na
realizację transportu publicznego) z przeznaczeniem na Publiczny Transport zbiorowy dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu
częstochowskiego.
Czy Starostwo Powiatowe jest aktywne na obszarze ogólnopolskim
w zakresie przedstawiania swoich
postulatów?

Minister Infrastruktury zorganizował w zakresie PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - specjalne posiedzenie Zespołu ds.
Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z inicjatywy Związku
Powiatów Polskich, którego członkiem jest
Powiat Częstochowski. Grzegorz Kubalski
-  reprezentant powiatów zwrócił uwagę na to,
że po dekadzie prac tak naprawdę nie mamy
satysfakcjonujących efektów. Zaznaczył, że
musimy pamiętać o tym, iż istnieją w kraju
dwa różne światy - z perspektywy komunikacji
publicznej - mianowicie komunikacja miejska
oraz publiczny transport zbiorowy poza obszarami miast. Z uwagi na obecny model proceduralny, aby osiągnąć określony efekt, tj. zawrzeć
umowę z operatorem, idąc „normalną” ścieżką
potrzebne są co najmniej dwa lata - dwa lata
stabilności. Niestety jak wiadomo stabilnego
prawa w tym obszarze nie ma, na dowód
czego dyr. Kubalski przedstawił już regularne
odsuwanie w czasie wejścia części przepisów
ustawy. Ponadto przypomniał, że skala powiatowa jest naturalną skalą organizacji publicznego transportu zbiorowego. Według ZPP
podstawowe założenia nowego, optymalnego
modelu są następujące:
- pozostawienie organizatorowi wyboru modelu - np. przewozów komercyjnych,
- pozostawienie w rękach poszczególnych organizatorów swobody w zakresie sposobu
kontraktowania przewozów, w tym dla podmiotów wewnętrznych,
- wprowadzenie mechanizmów współpracy
powiatu i gmin w ramach PTZ,
- wprowadzenie prawa wyłącznego,
- uspołecznienie zysków z linii rentownych,
- obowiązkowe włączenie przewozów szkolnych w system.
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa przez
Wydział Komunikacji wynika, że będzie kolejne
vacatio legis dla wydawanych zezwoleń na
przejazdu komercyjne osób w związku z publicznym transportem zbiorowym, które ma
być opublikowane w tzw. ustawie około budżetowej.
PJ
(oprac. na podstawie informacji Wydziału
Komunikacji)
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O czym pamiętać
w sezonie grzewczym?
Dni i noce są już coraz
chłodniejsze, a to oznacza,
iż sezon grzewczy w pełni
- niestety nie wszyscy są do
niego właściwie przygotowani.
Istnieje wiele sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie. W bieżącym roku na terenie miasta
Częstochowy i powiatu częstochowskiego
jednostki straży pożarnych uczestniczyły już
w blisko 7 tysiącach zdarzeń, z których 1472 to
pożary. W okresie jesienno-zimowym to właśnie liczba pożarów zaczyna szczególnie wzrastać. Szczególnie niepokojącym jest fakt, iż  ze
150 tys. pożarów, które corocznie powstają
w Polsce co piaty ma miejsce w domach.
Wynik ten pokazuje, iż jest ich znacznie więcej
niż wypadków samochodowych, a zatem nie

jest to liczba, obok której można przejść obojętnie. Wiele z tych zdarzeń spowodowanych
jest nieostrożnością, zaniedbaniami właścicieli
i zarządców nieruchomości w tym wadami
i nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.  Zapewne wielu z tych zdarzeń można
było uniknąć. Dość częstą przyczyną interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej
w tym czasie są pożary sadzy w kominach. Niestety prawie zawsze powstają z uwagi na zaniedbania właścicieli, czasem   wieloletnie m.in.
brak regularnego czyszczenia przewodów, palenie słabej jakości opałem, mokrym drewnem
lub różnego rodzaju odpadami.

PRZYPOMINAMY
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-

renów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach,
w których odbywa się proces spalania paliwa
stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
● cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
● dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
● co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy
miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk
zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
● co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Zapalenie sadzy w kominie to sytuacja bardzo
niebezpieczna. Podczas jej pożaru powstają
bardzo wysokie temperatury, niejednokrotnie powodujące pęknięcia przewodów
kominowych. Przez powstałe pęknięcia do
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naszych domostw mogą dostać się toksyczne
produkty spalania w tym śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla. Wysoka temperatura
lub ogień wydobywający się ze szczelin komina niejednokrotnie   doprowadzał do pożarów całych domów.
Jednak czyszczenie przewodów dymowych
i spalinowych to nie wszystko. Zadbać musimy także o urządzenia grzewcze użytkowane
w naszych domach. Czyli   kominki, piece kaflowe, wszelkiego rodzaju piecyki, ogrzewacze
pomieszczeń czy kuchenki. Urządzenia te
w okresie zimowym często eksploatujemy
ponad miarę, a zapominamy ich serwisować.
By nic złego się nie stało należy przestrzegać wytycznych producenta naszego urządzenia oraz
przepisów Prawa budowlanego. Obowiązek
przeglądu stanu technicznego kotła zapisany
jest w art. 62 ustawy Prawo budowlane.
Ustawa m.in. zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do okresowej kontroli, co
najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Szczęśliwi Ci, którym udało się zamówić usługę
serwisową poza sezonem grzewczym, w miesiącach letnich, w szczycie sezonu z pewnością
można długo czekać na serwisanta.
Bezpieczeństwo to priorytet jednak warto
zwrócić również uwagę na aspekt ekonomiczny. Prawidłowa konserwacja urządzeń
grzewczych zapewnia ich większą sprawność,
a co za tym idzie mniejsze zużycie opału
i mniejsze rachunki za ogrzewanie.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz wskazane

wymogi prawne pamiętajmy by   prace dotyczące kominiarstwa i serwisowania urządzeń
grzewczych powierzać do wykonania osobom
z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Takie postępowanie
pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń pożarowych lub zatrucie tlenkiem węgla w czasie
użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Zadbajmy o to by w naszych domach
zawitał kominiarz, który dokona wyczyszczenia
przewodów i zwróci uwagę na ich stan techniczny, a nie strażak by gasić pożar.
TLENEK WĘGLA
- CICHY ZABÓJCA
Szczególną uwagę czytelników chciałbym
zwrócić na zagrożenia związane z tlenkiem
węgla zwanym cichym zabójcą. Każdego roku
w Polsce z powodu zatrucia czadem, umiera
kilkadziesiąt osób a blisko dwa tysiące ulega
podtruciu. Statystyka zatruć tlenkiem węgla  
w obszarze działania częstochowskiej komendy straży pożarnej w sezonie grzewczym
2019/2020 to 28 osób poszkodowanych
(w tym 12 dzieci) oraz 2 ofiary śmiertelne.
By uniknąć tych interwencji straż pożarna od
wielu lat prowadzi kampanie profilaktyczne.
Obecnie prowadzona ogólnopolska kampania
edukacyjno-informacyjna to „Czujka na straży
Twojego Bezpieczeństwa”. W jej ramach staramy się docierać do jak najszerszej grupy
ludzi poprzez media, strony internetowe,
plakaty, ulotki i bezpośrednie spotkania
z ludźmi, które z uwagi na panującą epidemie są bardzo utrudnione.

Jednym z jej założeń jest zachęcenie społeczeństwa do zabezpieczenia domostw czujkami wykrywającymi tlenek węgla i dym.
Niewiele kosztują, a mogą uratować życie.
Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje
niebezpieczeństwo, wydając głośny dźwięk.
Jest to jedyny sposób   na wykrycie potencjalnego zagrożenia ponieważ czad jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.
Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar
czadu i ognia była jak najmniejsza.
Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny
chciałbym również zaznaczyć, iż dom to
miejsce, w którym co do zasady czujemy
się najbezpieczniej. Jednak niestety właśnie
w budynkach mieszkalnych corocznie odnotowujemy największą liczbę ofiar pożarów.
Przede wszystkim zwyczajnie tracimy czujność tam, gdzie czujemy się bezpieczni i bagatelizujemy zagrożenia. O bezpieczeństwie
pamiętajmy zawsze, również w trakcie Bożonarodzeniowego Świętowania.
Życząc Wesołych Świąt gorąco zachęcam,
kupcie czujkę pod choinkę. To może być najlepszy prezent na te święta.
Niech nadchodzące święta będą wypełnione
wyłącznie szczęśliwymi zdarzeniami.

mł. bryg. Kamil Dzwonnik
Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP
w Częstochowie
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Infodemia

Choinka?

Tylko z legalnego źródła!

Filmiki z wypowiedziami rzekomych lekarzy,
pseudonaukowców, informacje o zaplanowanych
akcjach masonerii, szczepionki z chipem
- jednym zdaniem tasiemiec koronawirusowych
teorii spiskowych.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
nierozerwalnie kojarzą się z tradycyjną
choinką. Pora więc już pomyśleć o jej
zakupie, zastanowić się jakie drzewko
chcemy kupić i gdzie się w nie zaopatrzyć.

M

ożliwości zakupu jest wiele.
Choinki oferują sklepy wielkopowierzchniowe, bazary,
często prywatne plantacje.
Lasy Państwowe również
mają w swojej ofercie sprzedaż choinek świerkowych, sosnowych a tam gdzie to możliwe
jodłowych. Na terenie powiatu częstochowskiego swoje zasięgi administracyjnego oddziaływania mają nadleśnictwa: Gidle, Herby,
Kłobuck, Koniecpol i Złoty Potok. Sprzedaż
drzewek świątecznych   będzie prowadzona,
jak każdego roku, przy ich siedzibach lub w wyznaczonych leśniczówkach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych
tych nadleśnictw, można również uzyskać je
telefonicznie.
Kupowane choinki powinny być wydawane
wraz dokumentem zakupu, potwierdzającym
ich legalne pochodzenie. Niestety jeszcze
w wielu miejscach kwitnie proceder sprzedaży drzewek pochodzących z nielegalnego
pozyskania. Dlatego Straż Leśna i Policja monitorują sprzedaż drzewek między innymi na targowiskach i bazarach pod kątem legalności ich
pochodzenia.   Dokonując w takich miejscach
zakupu choinki warto zadać sprzedawcy pytanie skąd pochodzi drzewko i czy ma na jego
pochodzenie jakieś dokumenty. Jeżeli pojawią
się jakiekolwiek wątpliwości co do legalnego
pozyskania drzewka warto odstąpić od transakcji i dokonać zakupu w miejscu, w którym
uzyskamy pewność, że zostało ono pozyskane
legalnie i nie pochodzi z przestępstwa. Takie
świadome postępowanie społeczeństwa, brak
akceptacji dla nielegalnego pozyskania choinek może w przyszłości doprowadzić do całkowitego zaniku tego niechlubnego procederu.
Sprzedawane przez nadleśnictwa drzewka pochodzą najczęściej z plantacji choinkowych lub
są pozyskiwane w trakcie planowych zabiegów
hodowlanych, w trakcie których usuwa się

część drzewek aby stworzyć lepsze warunki
wzrostu i rozwoju pozostałym. Tego typu zabiegi hodowlane to zaledwie niewielka część
działań leśników ukierunkowanych na spełnienie czterech podstawowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej tj.:
- powszechnej ochrony lasów,
- utrzymania trwałości lasów,
- ciągłości i zrównoważonego wykorzystania
wszystkich funkcji lasów,
- powiększania zasobów leśnych.
Zasady te determinują całość prowadzonej gospodarki leśnej jednak służba na rzecz społeczeństwa wyraża się także w innych aspektach
codziennej pracy leśników. W każdym z nadleśnictw ogromną wagę przywiązuje się do
udostępnienia lasów dla celów wypoczynku
i turystyki społeczeństwa. Zimą w lesie można
ciekawie spędzić wolny czas, spacerując leśnymi ścieżkami, obserwując zachowanie dzikich zwierząt i podziwiając opatulone śnieżną
czapą drzewa. Na wszystkich chętnych do odwiedzenia lasu czekają przygotowane przez
Lasy Państwowe miejsca postoju, miejsca
turystyczne czy też ścieżki spacerowe i dydaktyczne. Oczywiście z terenów leśnych
należy korzystać odpowiedzialnie, tak aby
nie przeszkadzać dzikim mieszkańcom tych
zakątków i nie pozostawiać po sobie oznak
pobytu w postaci śmieci. Jako niechlubną ciekawostkę trzeba przytoczyć fakt, że z lasów
każdego roku wywozi się ilość śmieci, odpowiadającą swym rozmiarom ładunkowi około
1000 wagonów kolejowych. Dlatego zapraszając do wypoczynku w lasie prosimy aby
każdy zabierał swoje śmieci ze sobą, pamiętając, że z tych terenów korzystają również
inne osoby, chcące   przebywać w otoczeniu
czystym a nie zaśmieconym. Odpowiedzialność społeczna leśników przejawia się również w reagowaniu i podejmowaniu działań

W

w kierunku minimalizacji negatywnych
skutków zmian klimatycznych oraz adoptowaniu lasów do tych zachodzących dynamicznie zmian. Lasy Państwowe realizują
w tym zakresie wiele programów, szczegółowo informując o nich na swoich stronach
internetowych. 	
Zachęcamy więc do przeglądania stron internetowych Lasów Państwowych i prowadzonych
przez leśników mediów społecznościowych,
w celu zapoznania się z zamieszczonymi w nich
informacjami oraz do wypoczynkowego korzystania z lasów i infrastruktury leśnej, szczególnie w trudnym dla wszystkich okresie
pandemii.
Nadleśniczy Adam Chudzik
Nadleśnictwo Koszęcin

społeczeństwie szerzy się nie tylko wirus biologiczny, ale też
wirus dezinformacji, w mediach społecznościowych wielokrotnie
można natknąć się na różnego rodzaju treści podważające istnienie koronawirusa SARS-CoV-2 lub też negujące ryzyko, jakie
niesie zakażenie. Przekonania w tej kwestii można pozostawić
do swobodnej dyspozycji jednostek, ale niestety głoszone hasła idą w parze ze zniechęcaniem do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązującego
reżimu sanitarnego. Promowane są slogany zachęcające do nienoszenia maseczek,
w wielu miastach odbyły się nawet manifestacje „antymaseczkowe”. Również taka
manifestacja miejsce miała w Częstochowie. Przestrzeganie obowiązujących zasad,
zarówno zasłanianie ust i nosa, utrzymywanie dystansu czy prawidłowa higiena dłoni
są wyrazem odpowiedzialności nie tylko za samych siebie, ale też za swoich bliskich
czy inne osoby przypadkowo napotykane w ciągu dnia.
Coraz częściej mamy do czynienia z rozpowszechnianiem nieuzasadnionych z naukowego punktu widzenia teorii spiskowych o koronawirusie czy szczepionkach przeciw
chorobom zakaźnym. Teorie te żywią się strachem i brakiem wiedzy, przez co stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Należy wystrzegać się czerpania
wiedzy z nieautoryzowanych źródeł - Facebook, Twitter, Instagram czy fora internetowe nie są wiarygodnym źródłem wiedzy.
Dezinformacja, infodemia stanowi bardzo duże zagrożenie dla zniszczenia budującego się w społeczeństwie poczucia konieczności respektowania zaleceń sanitarnych
nie dlatego, że tak nakazuje litera prawa, ale dlatego, że tak można ochronić zdrowie
i życie swoje i swoich bliskich.
Rozpowszechnianie się fałszywej lub błędnej informacji może doprowadzić do zmian
w transmisji zakażeń, a tym samym mieć wpływ na skalę i śmiertelność pandemii.
Dlaczego tak się dzieje, trudno wyjaśnić. Żyjemy w czasach niezwykle szybkiego rozwoju technologii i nauki, powszechność dostępu do edukacji nigdy wcześniej nie była
większa, analfabetyzm jest niczym smok z bajek, a mimo to przybywa ludzi wierzących, że ziemia jest płaska.
MDz
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Wieści z gmin
100 lat OSP w Mykanowie

W

„MUR ALE COOL”
– mural w Dąbrowie Zielonej

październiku swoje 100-lecie świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie.
Jednostka oprócz realizowania swoich zadań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jest bardzo aktywna na polu społeczno-kulturalnym. Może
się pochwalić m.in., organizacją dwóch edycji biegu nocnego „Nocna Prosta”,
ogólnopolskich warsztatów ratowniczych „First Responders”, dwóch edycji turnieju w piłkarzyki,
dni otwartych oraz pięciu edycji biegu z przeszkodami „Cross Zapaleńców”, za który uzyskała
statuetkę FLORIANY i nominację do statuetek starosty częstochowskiego. Jednostka stawia na
ponadnormatywne szkolenia druhów ratowników, liczne wizyty w szkołach i przedszkolach, aktywną działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i intensywną działalność operacyjna na terenie Gminy Mykanów i Powiatu Częstochowskiego. Podział bojowy jednostki to: 359[s]67 GCBA
5/32 Scania P360, 359[s]66 SLRr Suzuki Grand Vitara, 359[s]64 GBARt 2/17 Renault Midliner
M210.

K

reatywna Kultura w Dąbrowie Zielonej to projekt będący efektem pierwszej części zadania „Kreatywna kultura - diagnoza potrzeb
sołeckich”. Projekt ten dotyczy 4 inicjatyw lokalnych w Ulesiu, Cielętnikach i Dąbrowie Zielonej. Jednej z inicjatyw podjęła się sołecka
grupa inicjatywna z Dąbrowy Zielonej. „MUR ALE COOL” to projekt polegający na zorganizowaniu warsztatów malowania murali,
połączonych z konkursem na projekt, wspólnym wykonaniu muralu w centrum wsi, naprzeciwko przedszkola. Konkurs plastyczny
cieszył się dużym zainteresowaniem, a nagrodzone prace stały się inspiracją do stworzenia ostatecznego projektu muralu. W efekcie
powstał mural przedstawiający postacie z bajek i została ożywiona przestrzeń publiczna. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020.

Spotkanie kultur w Lelowie

R

ealizacja projektu „Lelów miejsce spotkania
kultur” miała na celu przybliżenie historii,
zwyczajów i kultury zarówno żydowskiej jak
i polskiej, a także ukazanie tego jak w przeszłości przenikały się obie kultury. Bardzo
ważnym celem projektu było propagowanie idei dialogu, tolerancji, otwartości i przeciwdziałania antysemityzmowi. Powyższe działania zrealizowane zostały przez:
wystawę fotografii Dariusza Gawrońskiego „Chasydzi
w Lelowie” wykłady, projekcję filmową, dyskusję, spotkania, cykle warsztatów edukacyjnych, konkursy oraz
wystawy. Działania te miały za zadanie utrwalać pamięć
o przeszłości, a także otwierać na teraźniejszość oraz
przyszłość. Rezultaty wszystkich działań poświęconym
obu kulturom oraz ukazanie różnych aspektów ludowości
w tym folkloru polskiego i żydowskiego, mają za zadanie
służyć uwrażliwieniu mieszkańców Lelowa i okolic na problematykę wielokulturowości, dialogu i tolerancji.
Sukcesem realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Lelowie projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” jest
to, że mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju
udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania.
Założeniem było, że w projekcie weźmie udział 120 osób,
ale wszystkie warsztaty oraz spotkania cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem we wszystkich grupach wiekowych ze względu na tematykę związaną z kulturą polską
i żydowską, w których łącznie wzięło udział 309 osób.
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie na realizację projektu
uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umowa
na budowę
trasy rowerowej

2

grudnia 2020 r. podpisano umowy
na budowę trasy rowerowej Olsztyn-Żarki. Na terenach obu gmin powstanie ponad 10-kilometrowa trasa
rowerowa.

Dzięki współpracy między Olsztynem i Żarkami zostanie zbudowana trasa rowerowa na
odcinku Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn
(5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie
Żarki (4,6 km) oraz tzw. miejsca odpoczynku
dla rowerzystów. Inwestycja będzie możliwa
dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
konkursu na środki unijne w ramach RPO WSL
2014-2020 z poddziałania 4.5.3. – Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie. Gminy otrzymają 6,4 mln zł. Koszt całej
inwestycji wyniesie 8,9 mln zł.

Nowe instrumenty dla MOD
Dąbrowa Zielona

S

towarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona
w roku 2020 pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
dotację na zakup nowych, profesjonalnych
instrumentów w tym: tuby, fletu poprzecznego, dwóch puzonów, klarnetu i sześciu
trąbek. Projekt pn.: Zakup instrumentów
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dąbrowa
Zielona” dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Wartość całkowita projektu
50 000zł, kwota dofinansowania 40 000 zł.
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