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W cieniu pandemii borykamy się 
z  problemami  dotykającymi 
mieszkańców naszego regionu. 
15 marca w Starostwie Powia-

towym w Częstochowie odbyło się spotkanie 
władz  Powiatu  Częstochowskiego  z  Wice-
prezydentem Miasta  Częstochowy  Piotrem 
Grzybowskim  i  Starostą  Kłobuckim  Henry-
kiem Kiepurą. Wspólnie będziemy starać się 
rozwiązać  cztery  problemy.  Jako  pierwsza 
kwestia  transportu zbiorowego. Jak już Pań-
stwo wiedzą, zintensyfikowaliśmy prace nad 
siatką  połączeń. Obecnie  prowadzimy  kon-
sultacje z zainteresowanymi gminami doty-
czące przebiegu poszczególnych linii. Jest to 
tym istotniejsze, że PKS Częstochowa oddał 
część  swoich  zezwoleń.  Chcemy  być  przy-
gotowani z uruchomieniem nowych linii na 
drugą połowę roku 2021. Jednocześnie pro-
wadzimy rozmowy z władzami Częstochowy, 
aby jak najlepiej rozwiązać kwestie ochrony 
środowiska. Unia Europejska bardzo mocno 
stawia  na  transport  ekologiczny  i  budowę 
centrów przesiadkowych. Chcemy być przy-
gotowani  jak  najlepiej  do  aplikowania  po 
środki unijne.

Kolejne  zagadnienie  to  zniszczenia,  które 
powstały  przy  budowie  autostrady  A1.  Na 
moją  prośbę  wójtowie  gmin  z  terenu  po-
wiatu  częstochowskiego  opracowali  wykaz 
27  odcinków  dróg,  które  ucierpiały  w  wy-
niku  wzmożonego  ruchu.  Do  najbardziej 
poszkodowanych  należą  gminy:  Kruszyna, 

Mykanów,  Blachownia,  Kłomnice,  Mstów 
i  Poczesna.  Opis  zniszczeń  dotyczy  uszko-
dzeń  nawierzchni  dróg,  wymycia  kruszywa 
z  warstwy  ścieralnej,  rozmycia  poboczy 
i  skarp oraz uszkodzonych przepustów. De-
gradacji uległy również mosty w miejscowo-
ściach: Jamno (gm. Mykanów), Zawada (gm. 
Kłomnice) i Gorzelnia (gm. Blachownia). 

Trzecia  kwestia  to  zmiana  kategorii  dróg 
gminnych  i  powiatowych  na  drogi  woje-
wódzkie.  Już  od  2005  r.  ponawiamy  apele 
do Marszałka Województwa Śląskiego i Mi-
nistra  Infrastruktury  o  przekwalifikowanie 
DP 1025 od Kokawy do Mykanowa i DP 1059 
dochodzącej  do  węzła  autostradowego  
Mykanów-Kościelec  na  drogę  wojewódzką 
łączącą  drogę  krajową  DK-91  z  drogą  wo-
jewódzką  DW  483  Częstochowa-Łask  oraz 
przekwalifikowanie  drogi  powiatowej  DP 
1060 relacji Mstów-Rudniki na drogę woje-
wódzką (od DW 786 Częstochowa-Koniecpol 
do drogi krajowej DK-91)  jako przedłużenie 
ciągu do węzła autostradowego Mykanów-
-Kościelec  TEN-T.  Kolejny  wniosek  to  prze-
kwalifikowanie  drogi  powiatowej  DP  1029 
relacji Kłomnice-Święta Anna na drogę wo-
jewódzką  łączącą  drogę  krajową  DK-91  ze 
skrzyżowaniem dróg wojewódzkich DW 786, 
DW  793,  DW  794  jako  przedłużenie  ciągu 
drogi wojewódzkiej DW793 od Świętej Anny 
do drogi krajowej DK-1 w Siewierzu. Droga 
ta,  jako  całość  od DK-91 w  Kłomnicach  do 
DK-1 w  Siewierzu  stanowiłaby  alternatywę 

dla szybszego połączenia do centrum woje-
wództwa śląskiego i świętokrzyskiego.
Ostatni podniesiony problem to ekrany aku-
styczne, które miały chronić przyległe miej-
scowości przed hałasem z autostrady A1. Od 
momentu otwarcia ww. drogi osoby miesz-
kające  w  pobliżu  skarżą  się  na  nieznośny 
hałas.  Jego  natężenie  jest  różne  i  w  dużej 
mierze zależy od pogody. Duże znaczenie ma 
tutaj kierunek wiatru i opady deszczu. Nad-
mierny  hałas  jest  na  całym  odcinku  auto-
strady w pasie blisko dwóch kilometrów po 
obu stronach  jezdni. Oznacza  to, że bezpo-
średnio dotyka mieszkańców części dzielnic 
Częstochowy, powiatu kłobuckiego, a także 
mieszkańców  gmin:  Rędziny,  Mykanów, 
Blachownia  oraz  Konopiska.  Na  spotkaniu 
samorządowców  subregionu  północnego 
województwa  śląskiego  ustaliliśmy,  że  zro-
bimy mapę  z  punktami, w  których według 
nas  są  przekroczone  normy  hałasu.  Gdy 
mapa będzie już gotowa, przekażemy ją do 
GDDKiA.
Na  łamach naszej  gazety  i w mediach  spo-
łecznościowych  będziecie  mogli  Państwo 
znaleźć postępy naszych prac.

Składam najserdeczniejsze życzenia na zbliża-
jące się święta Wielkiej Nocy. Dużo zdrowia, 
radości i pogody ducha!

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Co trapi 
subregion 
północny? 

Mija właśnie rok, od kiedy dowiedzieliśmy się o epidemii 
COVID-19. Globalny wirus nie tylko zdemolował 
gospodarkę światową, ale też lokalną. Mimo że 
mamy już szczepionkę przeciwko koronawirusowi, 
nadal jesteśmy dotknięci szeregiem restrykcji. 

Wykonaj bezpłatną 
kolonoskopię
Powiat Częstochowski wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej INTER–MED, już po 
raz drugi przystąpił do realizacji  „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita 
grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”.  Bezpłatnymi badaniami 
objętych zostanie w 2021 r. około 300 osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego.

Do programu można  zgłaszać się oso-
biście – adres: 
Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej  INTER–MED, 
ul. 1 Maja 27 w Częstochowie 
(Budynek Centrum Medyczne  
i Biurowe 1 Maja 27) 
lub telefonicznie, rejestracja pod nr tel. 
787 653 980 lub 34 324 55 26.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać, dzwoniąc pod nr tel. 881-655-677  
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
INTER-MED 
oraz pod nr tel. 34-322-91-44  
- Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.

 - osoby w wieku 50-65 lat bez ob-
jawów raka jelita grubego, nieza-
leżnie od wywiadu rodzinnego,

 - osoby w wieku 40-49 lat  bez ob-
jawów raka jelita grubego, które 
miały w rodzinie przynajmniej jed-
nego krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z ra-
kiem jelita grubego, 

- osoby w wieku 25-49 lat, u których 
występuje Zespół Lyncha, czyli 
dziedziczny rak jelita grubego nie-
związany z polipowatością, (w tym 
przypadku potrzebne jest potwier-
dzenie z Poradni Genetycznej dla 
osób, które dotychczas nie leczyły 
się z powodu nowotworów jelita 
grubego).

Do badania nie kwalifikują się 
osoby, które wykonywały kolo-
noskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Kto się kwalifikuje 
do badania?
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Drodzy Czytelnicy, 
rozpoczynamy cykl artykułów 
prezentujących sylwetki 
Starostów Częstochowskich 
urzędujących  
w II Rzeczpospolitej  
aż do czasów współczesnych. 

W e  wczesnym  średniowieczu  praw-
dopodobnie  starostą  nazywany 
był  zwierzchnik  wspólnoty  rodo-
wo-terytorialnej Słowian. W Polsce 

urząd  starosty  został  wprowadzony  podczas 
panowania  króla Wacława  II  z  czeskiej  dyna-
stii  Przemyślidów,  królem Polski  był w  latach 
1300-1305.  Powołanie  Starostów  miało  na 
celu  usprawnienie  zarządzania  krajem.  Na 
przestrzeni  wieków  funkcja  ewaluowała,  na-
leży jednak podkreślić jej mocne zakorzenienie 
historyczne. W obecnych realiach ustrojowych 
od reformy administracyjnej z 1999 roku Sta-
rosta jest wybierany przez radę powiatu.
Powiat  Częstochowski  w  obecnym  układzie 
administracyjnym i terytorialnym ma zaledwie  
22  lata.  Po  raz  pierwszy  został  powołany  do 
życia w 1793 roku, stając się jednostką podziału 
administracyjnego Prus Południowych. Odbie-
gając  jednak  od  kwestii  podziału  administra-
cyjnego i jego reform, warto spersonalizować 
instytucję Powiatu Częstochowskiego. W tym 
miejscu najwłaściwszym dla  rozpoczęcia  serii 
artykułów  „Starostowie  Częstochowscy”,  nie 
ze  względu  na  chronologię,  ale  bogatość  hi-
storii  będzie  osoba majora  Bazylego  Rogow-
skiego,  który  w  okresie  międzywojennym 
pełnił funkcję Starosty Częstochowskiego. Od-
znaczony  Krzyżem  Srebrnym Orderu Wojsko-
wego Virtuti Militari nr 7121 (17 maja 1922), 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(9  listopada  1931),  aż  czterokrotnie  Krzyżem 
Walecznych,  Złotym  Krzyżem  Zasługi  (1939) 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Bazyli Rogowski urodził  się  27  maja 
1894 roku w Jordanowie. Swoją służbę 
rozpoczynał  w  Legionach  Polskich, 
w  latach  1933−1936  był  m.in.  sta-

rostą  powiatu  częstochowskiego,  następnie 
na  początku  kwietnia  1936  został  wicewoje-
wodą nowogródzkim, był też starostą powiatu 
toruńskiego  i  rówieńskiego,  a  później  wice-
wojewodą  tarnopolskim.  Analizując  źródła 
dotyczące  majora  Bazylego  Rogowskiego 
w szczególności  te z okresu września 1939 r., 
kiedy  to  organizował  ewakuację  władz  pań-
stwowych  RP  do  Rumunii,  a  także  jego  póź-
niejszy  wspólny  powrót  do  Polski  w  1941  r. 
z Edwardem Rydzem-Śmigłym można określić 
go  mianem  ostatniego  adiutanta  Marszałka 
Śmigłego,  towarzyszył  mu,  aż  do  Krakowa. 
Edward Rydz-Śmigły zmarł tego samego roku 2 
grudnia. W trakcie wspólnego pobytu na Wę-
grzech  Marszałek  Śmigły  namalował  portret 
Bazylego Rogowskiego.
Rogowski po powrocie do kraju, jako przedsta-
wiciel obozu sanacyjnego i burżuazyjnych elit 
II RP w nowych realiach politycznych był nara-
żony na utratę wolności, a nawet życia. Moż-

liwych represji uniknął jednak dzięki protekcji 
generała  Jerzego  Ziętka.  Nieakceptowalna 
w  nowej  Polsce  przeszłość  Bazylego  Rogow-
skiego  skreśliła możliwość wykorzystania  do-
świadczenia  administracyjnego  i  potencjału 
jego  intelektu  w  odbudowie  kraju.  Przez 
pewien  czas od 1946  roku pracował w Mini-
sterstwie  Odbudowy,  jednak  ostatecznie  po 
krótkim  epizodzie  kierownika  kamieniołomu 
Nadziejów-Kamienna Góra koło Nysy otrzymał 
zatrudnienie,  jako  księgowy w banku.  Potem 
na  trzy  lata  wrócił  do  Warszawy,  gdzie  pra-
cował w „Cepelii”. W 1955 roku wrócił do Nysy 
i został dekoratorem w Powiatowym Zarządzie 
Gminnych  Spółdzielni.  Bazyli  Rogowski  zmarł 
w 1960 roku w Nysie. 
Jakie byłyby los majora Bazylego Rogowskiego 
gdyby nie klęska wrześniowa i późniejsze zawi-
rowania ustrojowe ciężko spekulować, jednak 
z  dużym  prawdopodobieństwem  możemy 
stwierdzić, że byłby częścią elit. 
Już  dziś  zapraszamy do  śledzenia  nowej  serii 
Starostowie Częstochowscy. 
    MDz

Magdalena Ballas-Ewicz

Zdaniem jury poziom uczestników był bardzo wysoki. Konkurs został podzielony 
na trzy grupy wiekowe. 1 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksan-
drii odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Podczas wrę-
czania nagród obecny był Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam 
Morzyk oraz radny Mieczysław Chudzik. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
talentów muzycznych. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców:

Już po raz 17. odbył się w Aleksandrii
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek pod patronatem
Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Konopiska.

GRUPA I - KLASY 1 - 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce - Iga Pietrasik ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej 
II miejsce - Julia Dymek ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej 
III miejsce - Iga Ściebiorowska ze Szkoły Podstawowej w Hucie Starej B 
wyróżnienie:
   - Julia Kielar ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni
   - Liwia Orda ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika we Wrzosowej

GRUPA II - KLASY 4 - 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce - Roksana Witkowicz ze Szkoły Podstawowej w Hucie Starej B 
II miejsce - Zuzanna Stolarczyk ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie
III miejsce - Emilia Świąć ze Szkoły Podstawowej im. S. Okrzei w Mykanowie 
wyróżnienie: Patrycja Herman ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

GRUPA III - KLASY 7 - 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
I miejsce - Julia Maor ze Szkoły Podstawowej im. R Traugutta w Janowie 
II miejsce - Gabriela Pinis ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej  
w Blachowni

III miejsce - Sandra Harabas ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Jamkach - Korzonku

KONIECZNIE

PRZECZYTAJ! 

*Na recenzję wybranej książki.

IV POWIATOWY 

KONKURS LITERACKI

Konkurs 
„Koniecznie przeczytaj”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Powiatowym Konkursie Literackim ”Koniecznie 
przeczytaj” na recenzję wybranej książki, organizowanym przez Powiat Częstochowski przy 
współpracy Biblioteki Publicznej im.dr.W.Biegańskiego w Częstochowie.
Konkurs ten organizowany jest po raz czwarty i na przestrzeni ostatnich trzech lat cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Prace konkursowe okazały się niezwykle interesujące, a najlepsze 
z nich publikowane są w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”.
Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku odnotowano trwałe zatrzymanie 
spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Cieszymy się, że 
wspólna inicjatywa powiatu i Biblioteki Publicznej w Częstochowie przyczynia się do tego 
trendu.
Zapraszamy do udziału! Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie:
https://www.czestochowa.powiat.pl/konkurs-koniecznie-przeczytaj

PJ

Najpiękniejsze Kolędy 
i Pastorałki  
zabrzmiały w Aleksandrii

Starostowie 
Częstochowscy
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biety, a mężczyźni wsparciem. Oczywiście 
mówię to z lekkim przymrużeniem oka, bo 
wszyscy pracownicy, bez względu na płeć, 
to osoby wykształcone i kompetentne. Po 
prostu dobrzy fachowcy. Działamy według 
zasady,  kto  stoi w miejscu,  ten  się  cofa... 
Pracownicy  wydziału  mają  wyższe  wy-
kształcenie z zakresu: prawa, administracji, 
ekonomii,  zarządzania oraz wykształcenie 
inżynieryjne.  Większość  z  nas  ma  ukoń-
czone studia podyplomowe jeden lub dwa 
fakultety.  Pracownicy  podnoszą  swoje 
kwalifikacje  zawodowe  i  kończą  kolejne 
studia  podyplomowe,  a  także  odbywają 
liczne  szkolenia.  Ja  jestem  absolwentką 
Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwer-
sytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  
W 2015 roku skończyłam studia podyplo-
mowe  na wydziale  Prawa  i  Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
a w roku 2020 studia podyplomowe w Łodzi 
na kierunku Organizacja Zarządzanie i Bez-
pieczeństwo Ruchu Drogowego. Zastępca 
naczelnika wydziału  obecnie  studiuje  po-
dyplomowo na kierunku Inżynieria Ruchu 
Politechniki  Krakowskiej,  podwyższając 
swoje kwalifikacje zawodowe. Z całą pew-
nością  mogę  stwierdzić,  że  stanowimy 
zgrany i odpowiedzialny zespół, w którym 
pracują  naprawdę  fajni  ludzie.  Cel  naszej 
pracy to służyć mieszkańcom powiatu czę-
stochowskiego w zakresie zadań komuni-
kacyjnych.  Obecnie,  w  okresie  pandemii, 
sytuacja  jest  bardzo  trudna,  mimo  to, 
staramy  się  pracować  najlepiej,  jak  mo-
żemy.  Wydział  Komunikacji  nie  zamknął 
się  przed  mieszkańcami  powiatu,  pracu-
jemy codziennie w godzinach od 8 do 14, 
przyjmując  w  reżimie  sanitarnym  około  
100 osób dziennie. W trosce o bezpieczeń-
stwo  nas  wszystkich  chciałabym  zaape-
lować  do  mieszkańców  naszego  powiatu 
mających  do  załatwienia  sprawę  w  Wy-
dziale Komunikacji, by w miarę możliwości 
korzystali z kontaktu korespondencyjnego, 
telefonicznego  lub  mailowego.  Jeżeli  nie 
można  się  do  nas  dodzwonić,  to  proszę 
pisać  maile,  w  których  należy  krótko 
opisać sprawę, podając swój nr kontakto-
wy-odpowiadamy i oddzwaniamy. 
Adresy mailowe do korespondencji to: 
komunikacja@czestochowa.powiat.pl 
lub rejestracja@czestochowa.powiat.pl
Prosimy  o  wyrozumiałość  i  cierpliwość, 
szczególnie  teraz  w  tym  niełatwym  rów-
nież  dla  nas  czasie  ograniczeń  spowodo-
wanych sytuacją pandemiczną.

Katarzyna Buchajczuk 
– Dyrektor Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Częstochowie 

Całe  swoje  życie  zawodowe,  czyli  już  
39  lat  związana  jestem  z  pomocą  spo-
łeczną.  Pracę  zaczynałam  jako  pracownik 
socjalny  samorządu  gminnego  pracujący 
w  terenie  z  trudnymi  przypadkami  osób 
wymagających wsparcia. W czasach woje-
wództwa  częstochowskiego  pracowałam 
w  administracji  rządowej  zajmującej  się 
pomaganiem innym, czyli w Wojewódzkim 
Zespole  Pomocy  Społecznej  w  Często-
chowie.  II  etap  reformy  samorządowej 
zmniejszający  liczbę  województw  i  two-
rzący  powiaty  sprawił,  że  z  chwilą  utwo-
rzenia powiatu częstochowskiego, czyli od 
1.01.1999 r. pracuję w Powiatowym Cen-
trum  Pomocy  Rodzinie  w  Częstochowie, 
w  którym  funkcję  dyrektora  pełnię  od 
1.07.1999  r.  Praca  w  pomocy  społecznej 
nastawiona na pomoc drugiemu człowie-
kowi wymaga empatii i wielu umiejętności, 
dotyczących  m.in.  komunikowania  się 
i współpracy. Z uwagi na zmiany w otacza-
jącej  nas  rzeczywistości  i  związane  z  tym 
zmieniające  się  przyczyny  dysfunkcjono-
wania społecznego wymaga od wszystkich 
zawodów służb społecznych nieustannego 
rozwoju  i  podnoszenia  kompetencji.  Za-
wody  pomocowe  są  bardzo  sfeminizo-
wane, np. w PCPR w Częstochowie na 26 
pracowników  24  stanowią  kobiety.  Reali-
zując  zadania  powiatu  własne  i  zlecone 
w  zróżnicowanych  obszarach:  pomocy 
społecznej,  pieczy  zastępczej,  przeciw-
działania  przemocy,  pomocy  w  kryzysie, 
wspierania  osób  niepełnosprawnych  pra-
cownicy  Powiatowego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie w Częstochowie doskonale radzą 
sobie  ze  zmieniającymi  się  nieustanie 
przepisami prawa, nowymi zadaniami, sy-
tuacjami kryzysowymi, za co im serdecznie 
dziękuję.

„Siłą Wydziału Komunikacji 
są kobiety”
Ewa Kubat-Miedzińska 
– Naczelnik Wydziału 
Komunikacji

W  Starostwie  Powiatowym  w  Często-
chowie pracuje od 1999 roku, kiedy to wraz 
z nowym podziałem administracyjnym pań-
stwa na województwa i powiaty powołano 
Starostwa  Powiatowe.  Od  początku  pracy 
w Starostwie Powiatowym pełniłam różne 
funkcje-od  zastępcy  naczelnika  Wydziału 
Organizacyjnego  do  naczelnika  Wydziału 
Spraw  Obywatelskich,  Zarządzania  Kryzy-
sowego i Komunikacji. Gdy z wydziału tego 
wyodrębniono  zadania  z  zakresu  komu-
nikacji  i  powołano  samodzielny  wydział, 
zostałam  jego  szefem.  Funkcję  tę  pełnię 
do chwili obecnej. W międzyczasie byłam 
również  Pełnomocnikiem  Informacji  Nie-
jawnych,  Powiatowym  Rzecznikiem  Praw 
Konsumenta, a także w latach 2004 - 2006 
Sekretarzem  Powiatu  Częstochowskiego. 
W  początkowym  okresie  funkcjonowania 
powiatów  wydawanie  praw  jazdy  i  reje-
stracja pojazdów odbywała się w gminach. 
Niewątpliwie było  to wygodne dla miesz-
kańców,  ale miało  też  swoje wady.  Jedną 
z nich był fakt, że pracownik gminy samo-
dzielnie  rozpatrywał  sprawę  od  początku 
do  końca-sam podejmował decyzję  i  sam 
ją  zatwierdzał.  To  nie  do  końca  było  pra-
widłowe.  Dlatego  też  po  wprowadzeniu 
w 2000 roku przez Ministerstwo Transportu 
systemów  informatycznych  służących  do 
ewidencjonowania pojazdów  i kierowców 
(obecnie  System  Informatyczny  Cen-
tralnej  Ewidencji  Pojazdów  i  Kierowców), 
zadania  z  gmin  zostały przejęte przez po-
wiat.  Wydział  Komunikacji  jest  obecnie 
najliczniejszym wydziałem merytorycznym 
Urzędu. Składa się z trzech oddziałów i jed-
nego  referatu,  w  których  łącznie  pracują  
32  osoby.  Najwięcej  osób  (15  kobiet  
i  4  mężczyzn)  zatrudnionych  jest  w  od-
dziale  rejestracji  pojazdów.  W  oddziale 
praw  jazdy  i  transportu  pracuje  6  kobiet 
i  jeden  mężczyzna,  natomiast  oddział  in-
żynierii  ruchu  i drogownictwa  liczy  trzech 
pracowników: jeden mężczyzna i dwie ko-
biety. Referat organizacyjny to wraz ze mną  
3 kobiety. Tak więc łącznie wydział zatrudnia  
26 kobiet i 6 mężczyzn. Można, więc powie-
dzieć, że siłą Wydziału Komunikacji są ko-

Anetta Ujma 
- Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Bezpieczeństwa  
i Spraw Obywatelskich

Pracą  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa  i  Spraw  Obywatelskich  kie-
ruję od ponad roku. Na pozór „męski wydział” 
ma w  swoim  zespole  również  kobiety:  Panie 
Edytę Waryś i Anetę Huras Skorupa, które zaj-
mują się sprawami obronnymi i obywatelskimi. 
Realizujemy  zadania  z  zakresu  obrony  naro-
dowej,  obrony  cywilnej,  zarządzania  kryzyso-
wego,  przedsięwzięcia  związane  z  poprawą 
stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego 
oraz  sprawy  obywatelskie.  W  roku  ubiegłym 
przeszliśmy  prawdziwy  „chrzest  bojowy” 
z uwagi na pojawienie się i rozprzestrzenianie na 
terenie całego kraju koronovirusa SARS CoV 2. 
Nowe zadania oraz szereg działań mających na 
celu zwalczanie epidemii, ale przede wszystkim 
zabezpieczenie  mieszkańców  powiatu  często-
chowskiego  przed  zakażeniem  stanowiło  duże 
wyzwanie.  Kierowanie  pracą  wydziału,  łączą-
cego  ze  sobą  sprawy  wagi  państwowej  oraz 
bezpieczeństwo, zdrowie  i dobro mieszkańców 
powiatu  częstochowskiego  wymaga  wiedzy 
i dużego zaangażowania. W pracy pomogło mi 
moje wieloletnie doświadczenie  samorządowe 
oraz zaangażowanie w projekty społeczne. Praca 
z  zespołem  osób  doświadczonych,  mających 
wspólne cele, daje mi siłę do działania  i pono-
szenia kolejnych wyzwań.

Małgorzata Kuk 
– Naczelnik Wydziału Gospodaro-
wania Nieruchomościami Skarbu 
Państwa
Wydziałem,  jako Naczelnik  kieruję od 1 maja 
2009  roku.  Komórka,  którą  zarządzam,  jest 
jedną  z trudniejszych zadaniowo w Starostwie. 
Warto podkreślić, że Wydział Gospodarowania 
Nieruchomościami Skarbu Państwa mimo wie-
lości  i  złożoności  spraw odnosi  sukcesy. Przy-
pomnę o pierwszym miejscu zdobytym przez 
Powiat  Częstochowski w  ogólnopolskim  Kon-
kursie Jakości Prac Scaleniowych. W Wydziale 
na 17 zatrudnionych osób, 16 stanowią Panie. 
Więcej o pracy Wydziału przeczytają Państwo 
na stronie 8.

Tym razem o kobiecej codzienności – bo ma-
rzec, bo Międzynarodowy Dzień Kobiet, bo 
kwiaty, upominki, uprzejmości, miłe słowa, 
„babskie spotkania”…ale czy zawsze tak było? 
Czy zawsze byłyśmy doceniane, zauważane? 
Aż  trudno  sobie  wyobrazić,  że  Ko-
biety  100  lat  temu  nie  mogły  zarządzać 
swoim  majątkiem,  nie  mogły  głosować, 
nie  miały  wstępu  na  Uniwersytety,  nie 
mogły  zajmować  konkretnych  stanowisk, 
a  nawet  nie  posiadały  dokumentów! 
Kobieta  funkcjonowała  jako  dodatek  do 
mężczyzny,  rodziła  i  wychowywała  dzieci, 
była posłuszna ojcu, a później mężowi. Fa-
scynująca  jest  analiza  stereotypów  przez 
które  postrzegane  są  kobiety,  tym  co  rze-
czywiście  jest  utrwalonym  przez  stulecia 
wizerunkiem  kobiety,  a  tym,  co  obserwu-
jemy na  co dzień,  ich  rolą  kształtującej  się 
w  wyniku  zmian  obyczajowości  i  nowych 
modeli życia rodzinnego i społecznego. Nie-
samowicie  interesująca  jest  różnorodność 
form  aktywności  kobiet  oraz  przeszkody 
i  bariery  blokujące  udział  kobiet  w  życiu 
publicznym  i  karierach  zawodowych. 
Wokół siebie mam mnóstwo Kobiet zarówno 
w rodzinie, jak i wspaniałych Kobiet w pracy, 
czy wśród przyjaciół, szalonych Kobiet – Ko-
biet, które jednocześnie prowadzą dom, wy-
chowują  dzieci,  są  świetnie  wykształcone, 
czynne  zawodowo,  przeszły  ciężkie  chwile 
choroby.  To  Kobiety,  które  są  aktywne 
społecznie,  mają  swoje  hobby,  zaintereso-
wania i świetnie się samorealizują. Ale chce 
zwrócić uwagę,  że są  też Kobiety z proble-
mami,  słabiej  wykształcone,  Kobiety  po 
ciężkich  przejściach,  ale  mimo  wszystko 
szczęśliwe! Kobiety, które pielęgnują swoje 
chore  dzieci,  starszych  rodziców,  współ-
małżonków,  wychowują  samotnie  dzieci, 
które mają  ciężki  kawałek  życia  do  udźwi-
gnięcia.  Jesteście  siłaczkami  codzienności! 
Każda  z  nas  jest  inna,  każda  ma  inne 
emocje,  potrzeby,  psychikę,  problemy…
każda  z  nas  przeszła  już w  pewien  sposób 
kawałek  swojej  własnej  życiowej  drogi. 
Kobieca  natura  jest  wielobarwna.  Przed 
dzisiejszą  Kobietą  stoi  mnóstwo  wyzwań. 
Część  z  nich  narzucamy  sobie  same,  część 
narzuca  nam  społeczeństwo,  TV,  media 
społecznościowe.  Są  poprzeczki,  które  sta-
wiamy sobie same, są  i  takie, które stawia 
przed nami  życie, pracodawca, otoczenie… 
Ważne  byśmy  nie  robiły  niczego  wbrew 
sobie,  ważne,  by  realizować  się  na  takiej 
płaszczyźnie, na której dobrze  się  czujemy, 
poruszamy,  realizujemy. Ważne  byśmy  od-
nalazły  kawałek  swojego  życia  i  taką  sferę 
działania, w której TY i ja dobrze się czujemy. 
Taka  właściwa  samorealizacja  sprawia, 
że  jesteś  Kobietą  spełnioną,  szczęśliwą, 
a wtedy to pozytywne nastawienie przeno-
simy do pracy, domu i naszych najbliższych. 
Fajnie jest być Kobietą! Młodą, piękną, bo-
gatą, niezależną. Taką Kobietą, o której kiedyś 

amerykańska  wokalistka  Mahalia  Jackson 
powiedziała  „Łatwo  jest  być  niezależną, 
kiedy ma się pieniądze. Ale być niezależną, 
kiedy  nie ma  się  niczego  –  to  sprawdzian. 
Dobrze  być  kobietą  odważną,  wolną, 
niezależną  we  własnych  wyborach. 
Warto  być  upartą  w  działaniu,  zdyscypli-
nowaną  taką,  której  nie  można  uwięzić 
w świecie sztucznie wykreowanych ideałów. 
Fajnie  jest być Kobietą dorosłą. Taką, która 
wie,  na  czym  jej  najbardziej  zależy,  ale 
i  taką,  która  ma  świadomość,  jaką  cenę 
przyjdzie  jej  zapłacić  za  własne  wybory. 
Fajnie  jest  żyć w  świecie mężczyzn,  którzy 
odnoszą  się  do  nas  z  szacunkiem,  którzy 
w  rozmowie  traktują  nas  jak  równorzęd-
nego partnera. Fajnie  jest być taką kobietą 
dla siebie, ale i dla innych Kobiet!
Z  ogromną  kobiecą  satysfakcją  przed-
stawiam  Państwu  Kobiety  (również  te, 
których  nie  ma  na  zdjęciach),  wspaniałe 
siłaczki  codziennej  urzędniczej  pracy…  Ko-
biety  –  urzędniczki,  ale  nie  tylko…  Kobiety, 
które  stanowią  ¾  kadry  urzędniczej  Staro-
stwa  Powiatowego.  Kobiety,  które  dźwigają 
na  swoich  barkach  ważne  zadania,  które 
stawia przed nimi praca zawodowa… Kobiety 
spełnione… Chyle czoła jako Kobieta…tak to 
nie  pomyłka…chyle  czoła  przed  ich  ciężką 
codzienną  pracą  naczelnika,  dyrektora  jed-
nostki,  urzędnika,  pracownika  socjalnego 
portierki,  pracownic  obsługi…każdą  Kobietą 
Kobiety kiedyś i dziś wiele potrafiły i potrafią, 
ale zapewne teraz mają większe możliwości 
do realizowania aspiracji i pokonywania barier. 
Kobiety  drogie  życzę  sobie  i  WAM  byśmy 
każdego  dnia  miały  siłę  do  czerpania 
z  życia  garściami,  byśmy  były  kochane 
i  szanowane,  by  nasza  kobieca  godność 
była  niezachwiana.  Głowa  do  góry!  Je-
steś  Kobieto  bardzo  ważna  i  potrzebna! 
Mówi Ci to kobieta…, a Wam mężczyźni życzę 
umiejętności  dostrzegania  i  szanowania Ko-
biet nie tylko 8 marca, ale każdego dnia.

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji 
Powiatu Częstochowskiego

Krótka rzecz 
o codzienności… Kobiety 

w Starostwie
Od lewej: Agnieszka Mszyca, Ewa Kubat-Miedzińska, 
Justyna Kuta, Izabela Grzyb
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Z PRACY WYDZIAŁÓW  
STAROSTWA POWIATOWEGO  

W CZĘSTOCHOWIE
Szanowni Mieszkańcy, w kolejnych numerach Wieści, 

oddajemy głos Naczelnikom poszczególnych wydziałów, 
którzy podsumują rok 2020 ze swojej perspektywy.

 Poniżej można zapoznać się z pracą – Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wydział GOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOSĆIAMI 
SKARBU PAŃSTWA

Wydział Ochrony Środowiska 
Rolnictwa i Leśnictwa

Miniony rok niewątpliwie był 
niezwykle trudnym czasem dla 
każdego. Zaistniałe wydarzenia 
i zmieniająca się sytuacja zmusiły 
nas do przeorganizowania 
systemu pracy z uwzględnieniem 
obowiązujących obostrzeń 
w związku z trwającym stanem 
pandemii. Cały czas pracujemy 
nad rozwiązaniami, które pomogą 
usprawnić pracę i pozwolą na 
możliwe najbardziej swobodny 
kontakt z interesantami. 
W obecnym czasie pozostajemy do 
Państwa dyspozycji telefonicznie. 
Ponadto istnieje możliwość 
kontaktu z pracownikami po 
wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu, na 
specjalnie wydzielonym 
stanowisku. Zaistniała sytuacja 
pokazuje nam, jak bardzo 
ważne jest ciągłe rozwijanie 
się w zakresie cyfryzacji.

Wydział  Gospodarowania  Nieruchomo-
ściami  Skarbu  Państwa  zajmuje  się  wieloma 
zadaniami,  w  celu  przybliżenia  Państwu 
pracy  wydziału  przedstawię  kilka  z  nich. 
 
Na uwagę zasługuje kontynuacja prac związa-
nych  z  naprawą  i  zabezpieczeniem  budynku 
Pałacu  Raczyńskich  wpisanego  do  rejestru 
zabytków,  znajdującego  się w Złotym Potoku 
oraz  prace  pielęgnacyjno  –  konserwacyjne 
na  terenie  przyległego  parku.  Przeprowa-
dzone prace zabezpieczyły 
obiekt  przed  niszczącym 
działaniem  czynników  ze-
wnętrznych  oraz wpłynęły 
na poprawę estetyki i bez-
pieczeństwa  przestrzeni 
publicznej,  z  której  na  co 
dzień  korzystają  miesz-
kańcy  powiatu  często-
chowskiego  oraz  turyści 
odwiedzający  Jurę  Kra-
kowsko-Częstochowską. 
Łączna  kwota  przezna-
czona na  ten  cel wynosiła 
107 132,08 zł. Warto zazna-
czyć,  że  tut.  organowi  po 
wielokrotnie  podejmowa-
nych  rozmowach,  udało 
się dojść do porozumienia 
i  protokolarnie  przekazać 
na  rzecz  TAURON  Nowe 
Technologie,  mienia  obej-

W Wydziale  Ochrony  Środowiska  Rolnictwa 
i Leśnictwa można załatwić sprawy związane 
z  gospodarką  odpadami:  wydawane  są  de-
cyzje  na  przetwarzanie,  zbieranie  i  wytwa-
rzanie odpadów; ochroną przyrody, leśnictwa 
i  łowiectwa:  wydawane  są  zaświadczenia 
o objęciu działki uproszczonym planem urzą-
dzenia lasu, wnioski Gmin w sprawy z zakresu 
wycinki drzew na gruntach komunalnych, wy-
dawane są zaświadczenia o wpisie do rejestru 
zwierząt  podlegających  ograniczeniom  na 
podstawie przepisów prawa UE, sporządzane 
są uproszczone plany urządzenia lasów będą-
cych  własnością  osób  fizycznych  i  wspólnot 
gruntowych  oraz  nadzór  nad  lasami  nie-
stanowiącymi  własności  Skarbu  Państwa; 
z  rybactwa  śródlądowego:  wydawane  są 
karty  wędkarskie,  legitymacje  Społecznej 
Straży  Rybackiej,  rejestrowany  jest  sprzęt 
pływający;  z  ochrony  powietrza:  wydawane 
są decyzje udzielające pozwolenia na emisję 
gazów  i  pyłów  do  powietrza  atmosferycz-
nego,  zgłoszenia  instalacji  emitującej  gazy 
i  pyły  do  powietrza,  zgłoszenia  instalacji 
emitujących  pole  elektromagnetyczne,  de-
cyzje  o  dopuszczalnym  poziomie  hałasu; 
z zakresu geologii: wydawane są decyzje za-
twierdzające  projekty  robót  geologicznych 
i  zatwierdzające  dokumentacje  geologiczne 
z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii 
i geologii złożowej, udzielane są koncesje na 
eksploatacje  kopalin;  z  gospodarki  wodnej: 
prowadzony  jest  nadzór  nad  spółkami wod-
nymi; z rolnictwa i ochrony gruntów rolnych: 
wydawane są decyzje na wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej na cele nierolnicze 
oraz  postanowienia  wynikające  z  ustawy 
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  prze-
strzennym,  które  polegają  na  uzgadnianiu 
warunków  zabudowy  oraz  uzgadnianie  pro-
jektów  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gmin, 
oraz  projektów  miejscowych  planów  zago-
spodarowania  przestrzennego,  opiniowane 
są  również  Programy  Ochrony  Środowiska 
dla gmin. Wydział Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa  i  Leśnictwa  prowadzi  szeroko  rozu-
mianą  działalność  edukacyjną,  informacyjną 
i promocyjną dotyczącą ochrony środowiska, 
w  tym  promocji  walorów  przyrodniczych. 
W 2017 r. Wydział zapoczątkował cykl „Kam-
panii  edukacyjnych  ukierunkowanych  na 
poprawę  bioróżnorodności”  skierowaną  do 
mieszkańców  Powiatu  Częstochowskiego. 
Kampania  ta w 2020  r.  z powodu pandemii, 
nie  została  przeprowadzona,  ale  w  tym 
roku  podejmuje  się  działania,  aby  przepro-
wadzić  tę  Kampanię  w  formie  konferencji 
online.  Na  stronie  Starostwa  wkrótce  po-
jawią  się  informacje  o  możliwości  zgło-
szenia  się  do  kolejnego  cyklu  Kampanii. 
W tym roku zapraszamy  również do wzięcia 
udziału  w  Powiatowym  Konkursie  „Ekolo-
giczna  Zagroda  2021”.  W  konkursie  mogą 
uczestniczyć wszystkie domostwa z  terenów 
wiejskich  naszego  powiatu.  Ważna  jest  nie 
tylko  estetyka  zagród,  ale  ocenie  podlega 
również:  gospodarowanie odpadami, w  tym 
usuwanie  azbestu,  gospodarowanie  wodą, 

mującego 9 słupów oświetleniowych, oprawy 
oświetleniowej  oraz  sieci  zasilającej  zlokali-
zowanej przy drodze wewnętrznej na terenie 
Zespołu Pałacowo – Parkowego. Ponadto znaj-
dujący  się  na  terenie  Zespołu  Pałacowo-Par-
kowego  Dworek  Krasińskich,  został  użyczony 
Gminie Janów, na okres 30 lat, na cele kultu-
ralne, edukacyjne i prospołeczne, w szczegól-
ności  prowadzenie  Muzeum  Regionalnego. 
Zawarcie  tej  umowy  pozwoli  Gminie  Janów 
na ubieganie się o środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych  i  umożliwi  wyko-
nanie prac remontowych obiektu 
mających  na  celu  przywrócenie 
mu  dawnej  estetyki  oraz  utrzy-
mania  obiektu  w  odpowiednim 
stanie  technicznym.  Zespół  Pała-
cowo-Parkowy  w  Złotym  Potoku 
niewątpliwie  ze względu na  swój 
urok i okolicę jest jedną z najwięk-
szych atrakcji  regionu, w związku 
z czym wielokrotnie udostępniany 
był  celem  organizacji  różnego 
rodzaju  wydarzeń  kulturalnych. 
 
Miniony  rok  był  również  rokiem 
wytężonej pracy w zakresie scaleń 
gruntów  na  czterech  obiektach 
scaleniowych,  a  mianowicie: 

-  na  obiekcie  Lubojna,  Lubojenka,  Lubojenka 
Majątek,  gmina  Mykanów,  zrealizowany  zo-
stał  piąty  i  szósty  etap  prac  scaleniowych; 
-  na  obiekcie  Zawada,  Zberezka,  Śliwaków, 
gmina  Kłomnice,  zrealizowany  został 
szósty  i  siódmy  etap  prac  scaleniowych; 
-  na  obiekcie  Widzów,  gmina  Ku-
szyna,  zakończony  został  drugi  i  trzeci 
etap  prac  geodezyjnych;  -  na  obiekcie 
Nakło,  gmina  Lelów,  zakończony  zo-
stał  pierwszy  etap  prac  geodezyjnych. 

Powiat  Częstochowski  może 
pochwalić  się  osiąganymi  wy-
różnieniami w  tym  zakresie. W 
2020 r. powiat zdobył  I miejsce 
w  XLIV  Ogólnopolskim  Kon-
kursie Jakości Prac Scaleniowych 
zorganizowanym  przez  Mini-
sterstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju 
Wsi. Warto również nadmienić, 
że  Starosta  Częstochowski 
zdobył dodatkowe środki na za-
gospodarowanie poscaleniowe. 
Więcej informacji na ten temat, 
można  było  znaleźć  w  po-
przednim, 118 numerze Często-
chowskich Wieści Powiatowych. 
 
W  2020  roku,  w  ramach  za-
dania z zakresu administracji 

rządowej, wszczęte zostały postępowania dot. 
ustalenia  i  wypłaty  odszkodowania, w  trybie 
przepisów ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003  r. 
o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1363), za 
nieruchomości zajęte z mocy prawa na rzecz: 
- Gminy Olsztyn, decyzją Starosty Częstochow-
skiego nr 2/2020/ZRID z dnia 9 lipca 2020 r., nr 
sprawy AB.7011.4.2020, o zezwoleniu na reali-
zację  inwestycji  drogowej,  pn.  „Przebudowa 
drogi gminnej – Turów ul. Południowa – etap 
IV” – droga kategorii technicznej „L- lokalna”; 
-  Gminy  Poczesna,  decyzją  Starosty  Często-
chowskiego nr 1/2020/ZRID z dnia 22 czerwca 
2020  r., nr  sprawy AB.7011.2.2020, o  zezwo-
leniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  pn. 
„Budowa  drogi  gminnej  ulicy  Jałowcowej 
w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, kat. D”; 
- Miasta  i  Gminy  Koniecpol,  decyzją  Starosty 
Częstochowskiego  nr  4/2020/ZRID  z  dnia  30 
września  2020  r.,  nr  sprawy AB.7011.6.2020, 
o  zezwoleniu  na  realizacje  inwestycji  dro-
gowej,  pn.  „Przebudowa  drogi  gminnej 
nr 624028S – ul. Szkolna w Koniecpolu” w ra-
mach  zadania  „Rozbudowa  i  przebudowa 
drogi  gminnej  –  ul.  Szkolna  w  Koniecpolu”; 
- Miasta  i  Gminy  Koniecpol,  decyzją  Starosty 
Częstochowskiego  nr  3/2020/ZRID  z  dnia  
9 września 2020 r., nr sprawy AB.7011.5.2020, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S – 
ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z  rozbudową 
fragmentu  drogi  gminnej  –  ul.  Nad  Brudną 
Wodą” w  ramach  zadania  pn.:  „Przebudowa 
drogi  gminnej  –  ul.  Rzecznej  w  Koniecpolu”. 
Na  realizację  spraw  z  zakresu ustalania  i wy-
płaty  odszkodowania,  za  nieruchomości  prze-
jęte  pod  drogi  publiczne  Wojewoda  Śląski 
przyznaje  środki  finansowe  z  budżetu  pań-
stwa. Po przyznaniu dotacji  celowej w 2021  r., 
podjęte  zostaną  dalsze  czynności, mające  na 
celu  wycenę  wartości  nieruchomości  i  usta-
lenie  dla  stron  należnych  odszkodowań. 
 
Wart  podkreślenia  jest  również  fakt  opraco-
wania przez Wydział Gospodarowania Nieru-
chomościami Skarbu Państwa rejestru działek 
dróg  powiatowych  z  terenu  całego  powiatu 
częstochowskiego,  które  stanowią  rdzenie 
dróg  powiatowych.  Ich  ogół  wynosił  1  148 
działek.  Analiza  rejestru  wykazała,  że  80% 
działek  znajdujących  się w  rejestrze ma  ure-
gulowany  stan  prawny,  co ma ogromne  zna-
czenie  przy wszelkiego  rodzaju  inwestycjach. 
 
Najważniejszym  czynnikiem  jest  zawsze 
czynnik ludzki. Aktualne efekty zawdzięczamy 
wytężonej  pracy  pracowników Wydziału  Go-
spodarowania  Nieruchomościami  Skarbu 
Państwa,  dokładającymi  wszelkich  starań 
by  wykonywana  praca  została  zrealizowana 
w  terminie  i  w  jak  najbliższym  kontakcie  ze 
stronami  postępowań  administracyjnych.  Na 
zakończenie,  w  związku  ze  zbliżającymi  się 
Świętami  Wielkanocnymi  życzę  wszystkim 
Państwu ogromu zdrowia, tak ważnego szcze-
gólnie  w  dzisiejszym  czasie  oraz  nieustającej 
wiosny w sercu.

Naczelnik Wydziału Gospodarowania 
Nieruchomościami Skarbu Państwa

Małgorzata Kuk

ograniczanie  niskiej  emisji,  termomoderni-
zacja  budynków,  wykorzystanie  energii  ze 
źródeł  odnawialnych,  utrzymywanie przydo-
mowych  warzywników,  jagodników,  pasiek, 
sadów  i  innych  form wytwarzania  żywności 
na samozaopatrzenie własnej rodziny, szcze-
gólnie  metodami  rolnictwa  ekologicznego. 
Kryteria  oceny  zagród  w  konkursie  „Ekolo-
giczna  Zagroda”  mają  za  cel  promowanie 
proekologicznych  praktyk,  które  zawarte 
są  w  „Kodeksie  dobrej  praktyki  rolniczej” 
-  (Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
oraz  Ministerstwo  Środowiska  –  Warszawa, 
2002  r.).  Kodeks  jest  zbiorem  przyjaznych 
środowisku  praktyk  rolniczych,  których  sto-
sowanie  zapewni  zrównoważony  rozwój 
w sferze produkcji  rolniczej. Najważniejszym 
celem KDPR jest podniesienie poziomu pod-
stawowej  wiedzy  o  ochronie  wody  -  głów-
nego zasobu środowiska,  jak również innych 
jego  elementów:  gleby,  powietrza,  krajo-
brazu  oraz  o  możliwościach  przyczynienia 
się  do  ich  ochrony,  a  poprzez  to  poprawy 
warunków  życia  na  obszarach  wiejskich. 
Związane  z  konkursem  konferencje  i  warsz-
taty  odbędą  się  w  formie  online.  W  cza-
sach  koronawirusa  i  utrudnionego  dostępu 
do bezpośredniej obsługi petentów, Wydział 
Ochrony  Środowiska  Rolnictwa  i  Leśnictwa 
stara  się  zachować  maksymalne  środki 
ostrożności, ale nie zaprzestał pracy. Sprawy 
petentów załatwiane są na bieżąco. Świadczą 
o  tym  między  innymi  ilości  załatwianych 
spraw np.: wydanych zaświadczeń o objęciu 
działki uproszczonym planem urządzenia lasu, 
których od początku roku wydano już ponad 
500 (w 2020 roku wydano 2071 zaświadczeń) 
czy  decyzji  na  wyłączenia  gruntów  z  pro-
dukcji rolniczej na cele nierolnicze około 250 
(w 2020 roku wydano 826 decyzji). W znaczny 
sposób zmieniła się możliwość bezpośredniej 
obsługi. Wydział  większość  wniosków  przyj-
muje w  formie elektronicznej, natomiast  te, 
które  wymagają  formy  papierowej,  można 
przesłać  do  Starostwa  pocztą,  bądź  złożyć 
w „skrzynce podawczej” umieszczonej przed 
wejściem  do  budynku  Starostwa.  Decyzje, 
czy zaświadczenia przesyłane są do petentów 
drogą  pocztową.  W  uzasadnionych,  pilnych 
przypadkach  pracownicy  po  wcześniej-
szym umówieniu się z petentami przekazują 
decyzje  czy  zaświadczenia,  przy wejściu  „C” 
-  wejście  do  windy  dla  niepełnosprawnych. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Marian Stępień

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie 
BIP Starostwa Powiatowego w Częstochowie 
(http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/)  
w zakładce: załatwianie spraw - Wydział 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. 
Wnioski w formie elektronicznej można 
kierować na adres email Wydziału Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 
srodowisko@czestochowa.powiat.pl.  
Wykaz telefonów do Wydziału:  
Sekretariat Wydziału tel. 34 32 29 191,  
gospodarka odpadami, rolnictwo  
tel. 34 32 29 194, ochrona przyrody, le-
śnictwa i łowiectwa tel. 34 32 29 199, rybactwo 
śródlądowe tel.  34 32 29 195, ochrona powie-
trza tel. 34 32 29 193.

Pałac w Złotym Potoku, 
zdjęcie elewacji po pracach konserwacyjnych

Pałac w Złotym Potoku, 
zdjęcie elewacji przed pracami konserwacyjnymi

http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Częstochowskim 2021 r.

poniedziałek Wtorek Środa  czwartek  piątek

1

9.00 – 13.00
UG Kamienica Polska                         
ul. Konopnickiej 12   

NGO  
Radca prawny, 

doradca ob. Iwona 
Rożniewska

13.00 -17.00 

UG Konopiska 
ul.Lipowa 5 

NGO 
Radca prawny, doradca 
ob. Iwona Rożniewska

9.00 -13.00   

U G Kamienica Polska  
ul. Konopnickiej 12   

NGO 
Radca prawny,  

doradca ob. Iwona 
Rożniewska

09.00 - 13.00 

UG Starcza  
ul. Gminna 4 

NGO 
Radca prawny, doradca ob. 

Iwona Rożniewska

9.00 -13.00
UG Konopiska 
ul.Lipowa 5  

NGO 
Radca prawny, 

doradca ob. Iwona 
Rożniewska

2

12.00 -16.00 
GOK w Olsztynie  
ul. Piłsudskiego 15  

NGO 
Adwokat, Doradca ob. 

Adrian Nowicki

12.00 -16.00 
UG Mstów  

ul. Gminna 14 
NGO 

Adwokat, Doradca ob. 
Adrian Nowicki

12.00 -16.00 
GOK w Olsztynie 
ul. Piłsudskiego 15 

NGO 
Adwokat, Doradca ob. 
Katarzyna Skrzeszowska

16.00 - 20.00 

GOK w Olsztynie             
ul. Piłsudskiego 15 

NGO  
Adwokat, Doradca ob. Adrian 

Nowicki

8.00 do 12.00 

UG Janów  
ul. Częstochowska 1 

Adwokat, 
Doradca ob. Adrian 

Nowicki 

3

11.30 - 15.30 

UG Mykanów  
ul. Samorządowa 1       

NGO 
Radca prawny Olga 

Bednarek 

13.00 do 17.00 
UG Mykanów  

ul. Samorządowa 1              
NGO 

Radca prawny Olga 
Bednarek

08.00 do 12.00               

UG Kłomnice  
ul. Strażacka 20                      

NGO 
Adw. Monika Jasińska

10.00 do 14.00       
UG Kłomnice 

ul. Strażacka 20                
NGO 

Adw. Monika Jasińska

10.00 do 14.00          
UG Kruszyna 
ul. Kmicica 5    

mediacja             
NGO 

Adw. Anna Kweczka 
-Janeczek

4

11.00 – 15.00 

ul. Tkacka 5 
R.pr. Łukasz Mizera

14.00-18.00             
GOPS  w Rędzinach      
ul. Wolności 126   
Radca pr. Karolina 
Matyśkiewicz

11.00-15.00                     
UG Poczesna  
ul. Wolności 2                 

Adw. Jakub Ćwikła

14.00 - 18.00
Częstochowa  
ul. Tkacka 5 

Nie prowadzi Dział. 
R.pr. Ilona Brdąkała

11.00 – 15.00  
UM w Blachowni      
ul. Sienkiewicza 22  
Adw. Dominika 

Gołdys     

5

11.30- 15.30

Koniecpol Starostwo 
Powiatowe 

Chrząstowska 8  
Adwokat Magdalena 

Krajewska

10.00-14.00 
 UG Przyrów                    

ul. Częstochowska 7  
Adw. Anna Wręczycka

11.30 do 15.30              
 UG Lelów                                      

ul. Szczekocińska18      
Radca Prawny Anna 

Trepka

11.00 - 15.00 

Starostwo Powiatowe 
Koniecpol    

ul. Chrząstowska 8  
Adwokat Beata Cupiał 

-Kowalska

8.00 - 12.00

UG Dąbrowa Zielona 
pl. Kościuszki 31 

Radca Prawny Łukasz 
Nasiadka

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, 
że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie powiatu częstochowskiego jest zawieszone do odwołania.
Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe lub telefoniczne  udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy  umówić się na poradę
pod numerem telefonu 508 – 857 – 462 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku
lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cz%C4%99stochowski

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się 
do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość.

 Obsługiwana gmina Wykonawca Adres e-mail

Mykanów Olga Bednarek obednarek@poczta.fm

Kruszyna Anna Kweczka - Janeczka anna.kweczka@adwokatura.pl

Kłomnice Monika Jasińska monikajasinskaadwokat@gmail.com

Kamienica Polska
Konopiska

Starcza
Iwona Rożniewska kancelaria@rozniewska.pl

Olsztyn
Adrian Nowicki adwokatnowicki@tlen.pl

Katarzyna Skrzeszowska adwokat@skrzeszowska.pl

Mstów
Janów

Adrian Nowicki adwokatnowicki@tlen.pl

Blachownia Dominika Gołdys adwokat@dominikagoldys.pl

Częstochowa Tkacka 5
Łukasz Mizera lukasz_mizera@onet.eu

Ilona Brdąkała ibrd@wp.pl

Rędziny Karolina Matyśkiewicz karolinamatyskiewicz@tlen.pl

Poczesna Jakub Ćwikła cwikla.jakub@gmail.com

Koniecpol Chrzastowska 8
Magdalena Krajewska adwokat.mkrajewska@gmail.com

Beata Cupiał-Kowalska kancelaria@cupiał-kowalska.pl

Przyrów Aleksandra Sikorska kancelaria-awreczycka@g.pl

Dąbrowa Zielona Łukasz Nasiadka kancelaria@nasiadka.eu

Lelów Anna Trepka a.trepka@interia.pl

NIEODPŁATNE 
PORADY PRAWNE 
W ROKU 2021
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11 marca obchodziliśmy
Dzień Sołtysa. Kim jest
współczesny sołtys? 
Ile potrafi społeczność?
I dlaczego warto pójść 
i wrzucić do urny swój
głos w wyborach 
sołeckich? 
O tym wszystkim w rozmowie 
z Justyną Ślusarczyk,
sołtysem Borowna 
(gm. Mykanów).

Proszę się przedstawić naszym 
czytelnikom.
Nazywam  się  Justyna  Ślusarczyk  i  mam  39 
lat.  Od  2  lat  pełnię  funkcje  SOŁTYSA  we 
wsi  Borowno w  gminie Mykanów,  w  której 
mieszkam  od  urodzenia.  Tutaj  żyję,  buduję 
dom i razem z mężem wychowujemy 13-let-
niego syna Karola.

Jak to było w Pani przypadku? 
Co zadecydowało o starcie w wyborach?

Borowno  dla  mnie  to  nie  tylko miejsce  za-
mieszkania  ani  miejsce  stałego  pobytu,  dla 
mnie  to przywiązanie  i poczucie  stabilizacji. 
Odkąd  sięgam  pamięcią  SOŁTYSAMI  w  Bo-
rownie zazwyczaj byli mężczyźni w dojrzałym 
wieku, którzy byli rolnikami. Natomiast moją 
poprzedniczką  byłą  śp.  Beata  Deszcz,  która 
odegrała dużą rolę w życiu mieszkańców Bo-
rowna  i  przede wszystkim moim.  Ta młoda 
kobieta  swym  zaangażowaniem  zarażała 
pozytywną energią wszystkich, którzy ją ota-
czali,  niestety  w  ubiegłym  roku  po  długiej 
walce  z  chorobą  zmarła.  Swym postępowa-
niem  dała  początek  nowego  etapu  w  życiu 
naszej  wioski.  Wystartowałam  w  wyborach 
i  wygrałam  z  30%  przewagą,  co  spowodo-
wało, że dziś jestem SOŁTYSEM. 

Jest to Pani pierwsza kadencja. 
Jak wyglądały wyobrażenia na temat
funkcji sołtysa, a jak jest 
w rzeczywistości?

Nie  posiadam  gospodarstwa  rolnego,  lecz 
mam wykształcenie wyższe  i  pracuję  zawo-
dowo na pełny etat w wyuczonym zawodzie 
branży  OZE  (Odnawialnych  Źródeł  Energii). 
Czasami  ciężko  jest  pogodzić  pracę  zawo-
dową  z  pełnioną  funkcją,  dlatego  miałam 
duże wątpliwości,  decydując  się  na wystar-
towanie w wyborach na SOŁTYSA. Z drugiej 
strony  wiedziałam,  że  jest  to  duża  szansa 
na  zmiany  i  polepszenie  warunków  życia 
dla  moich  mieszkańców  i  dla  mnie.  Dzięki 

Dzięki współpracy 
jesteśmy w stanie 
dużo więcej osiągnąć…

zaufaniu  mieszkańców  oraz  współpracy 
z  SOŁTYSEM  BOROWNA-KOLONI,  rad-
nymi BOROWNA i BOROWNA KOLONII oraz 
Radzie Sołeckiej, pełniona funkcja jest przy-
jemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem. 
Dzięki współpracy  jesteśmy w  stanie  dużo 
więcej  osiągnąć  niż  w  pojedynkę,  o  czym 
świadczą nasze zrealizowane projekty.

Jak definiować dziś sołectwo?

Dla mnie osobiście bardzo ważne jest, żeby 
dbać  o  miejsce,  w  którym  żyjemy  i  prze-
kazać  młodym  mieszkańcom  jak  ważne 
jest  poczucie  odpowiedzialności  za  swoje 
zachowanie. Zależy mi na tym, żebyśmy ze 
starszymi mieszkańcami  przekazywali  oby-
czaje, tradycje związane z naszym miejscem 
zamieszkania,  dzielić  się  doświadczeniami 
czego dowodem było np. robienie wspólnej 
palmy  wielkanocnej,  która  została  zanie-
siona do Kościoła Parafialnego w Niedzielę 
Palmową. Kolejnym wydarzeniem było zor-
ganizowane w  kwietniu  2019  r.  sprzątanie 
naszej  małej  Ojczyzny,  w  której  zaangażo-
wane  były wszystkie  organizacje:  dzieciaki 
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Związek 
Młodzieży Wiejskiej,  Ochotnicza  Straż  Po-
żarna,  bez  której  nie  byłoby  możliwe  ze-
branie 2  ton  śmieci, Borowianki oraz Koło 
Gospodyń  i  Gospodarzy  Wiejskich  w  Bo-
rownie. Po zakończeniu sprzątania było roz-
palone ognisko, gdzie uczestnicy sprzątania 

mogli upiec  sobie kiełbaski  i  skosztować  lo-
kalnych wyrobów z naszej Piekarni. To przed-
sięwzięcie  pokazało mi,  jak ważna  jest  rola 
każdego z nas w społeczeństwie, bez współ-
pracy mieszkańców, nic by nie wyszło. 

Wspomniała Pani o kilku 
zrealizowanych inicjatywach, 
czym jeszcze mogą pochwalić się 
mieszkańcy Borowna? 

24  czerwca  2019  roku  zorganizowany  zo-
stał festyn pt. „FEST NA JANA”, gdzie można 
było nauczyć się wicia wianków, a następnie 
zgodnie  z  tradycją,  która  była  standardem 
kilkadziesiąt  lat  temu, wraz  z przygrywkami 
na  harmonii  przeszliśmy  procesją  ze  Stajni 
Motocykli,  gdzie  docelowo  odbywał  się  fe-
styn, nad stawy, gdzie dziewczynki puszczały 
wianki na wodę. Po tym obrzędzie przy mu-
zyce trwała  impreza wraz z rozrywkami róż-
nego  rodzaju  np.  przeciąganie  liny,  czy  też 
skakanie  w  workach.  Można  było  zakupić: 
kiełbaski z grilla, słynną kapustę z grochem, 
ciasto itp. Następnym projektem była loteria 
fantowa,  która  kilkadziesiąt  lat  temu,  była 
coroczną  tradycją  odpustów  parafialnych 
i  tym  razem  przy współpracy mieszkańców, 
sponsorów oraz RADY SOŁECKIEJ również się 
udało. Loteria fantowa bardzo ucieszyła star-
szych  mieszkańców,  którzy  z  sentymentem 
mieli okazję przypomnieć  sobie,  jak  to było 
za  dawnych  lat,  a  najmłodsi  mieszkańcy 
mieli  niesamowitą  frajdę,  bo  każdy  los  był 
wygrany i był przyjemną niespodzianką. Nie 
chodziło nam o  to,  by  zarobić,  bo  losy były 
po symbolicznej pięcio złotówce, tylko o to, 
żeby była fajna zabawa. Kolejnym projektem 

były  wykopki  z  tradycją, 
które  zorganizowane  były 
na  boisku  oraz  przyległym 
polu. Ochotnicza Straż Po-
żarna  w  Borownie  wystą-
piła z wnioskiem do Gminy 
Mykanów  o  zgłoszenie 
„Wykopek  z  Tradycją”  do 
konkursu  organizowa-
nego  przez  Urząd  Mar-
szałkowski  „Piękna  Wieś 
Województwa  Śląskiego” 
i  zdobyła  I  miejsce  w  ka-
tegorii  „Najlepsze  Przed-
sięwzięcie  Popularyzujące 
Tradycje,  Obrzędy  i  Zwy-
czaje  WYKOPKI  Z  TRA-
DYCJĄ.  Szczegółowe 
przedstawienie  imprezy 
„Wykopki  z  Tradycją” 
można zobaczyć w szeroko 
prezentowanych  materia-
łach  medialnych  między 
innymi  w  lokalnej  prasie 
i  materiałach  filmowych 
opublikowanych  w  intre-
necie na stronach:
https://www.youtube.
com/watch?v=GHB1J-
S5zoxM&t=20s
https://www.youtube.
com/watch?v=CmSNf-
N_8zwA 

Jak układa się współpraca
z Kołem Gospodyń 
Wiejskich?

Nasze Panie biorą  czynny udział we wszyst-
kich  inicjatywach,  ponadto  w  trakcie  „Wy-
kopek  z  Tradycją”  Borowianki  miały  okazje 
przygotować  swoją  słynną  kapustę  z  gro-
chem,  upiec  ciasto  i  przede wszystkim pie-
czonki  w  garnkach  żeliwnych  na  ogniskach. 
W październiku 2020 r. zakończył się projekt 
unijny, gdzie przez cały rok Borowianki dzie-
liły się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym 
obrzędów i zwyczajów związanych z przygo-
towywaniem się do świąt Wielkanocnych czy 
też Bożego Narodzenia. Odwiedziły dziesięć 
szkół  naszej  Gminy.  Dzieci  bardzo  chętnie 
brały  udział  w  warsztatach,  niestety  przez 

pandemię były ograniczenia związane z uczest-
niczeniem większej liczby dzieci, ale na szczęście 
udało się zakończyć i ten projekt.

Co ze sportem w sołectwie?

Bardzo  ważną  sprawą  w  naszym  była  reak-
tywacja  działalności  Naszego  Klubu  Sporto-
wego  „Świt  Borowno”,  dzięki  zaangażowaniu, 
życzliwości  i  pracy  społecznej wielu  osób oraz 
zawodników  można  było  przystąpić  do  tre-
ningów, oraz rozgrywek ligowych. Lokalna spo-
łeczność  wsparła  rozwój  klubu  i  na  zebraniu 
wiejskim  w  roku  poprzednim  przegłosowała 
dla  Klubu  środki  finansowe  z  Funduszu  Sołec-
kiego na  rok  2021 w  kwocie  10  tys.  zł. Mamy 
nadzieję,  że  pozwoli  to  na  trwałe  wzmoc-
nienie  funkcjonowania  drużyny  oraz  odno-
szenie  sukcesów  w  rozgrywkach  ligowych. 
Jak  widać,  jest  się  czym  pochwalić,  z  czego 
jestem  bardzo  dumna,  mam  nadzieję,  że  te 
trudne  dla  nas  wszystkich  czasy  szybko  się 
skończą,  bo  przez  tę  sytuację  nie  mamy  zbyt 
dużych możliwości na spotkania i wspólne dzia-
łania.  Mam  nadzieję,  że  po  tak  długim  odpo-
czynku nie  rozleniwimy  się,  lecz  z  podwójnym 
zaangażowaniem będziemy mogli dalej działać. 
Serdecznie  dziękuję  za  zaproszenie  do  roz-
mowy, gdzie mogłam podzielić się z Państwem 
swoimi odczuciami co do pełnionej przeze mnie 
funkcji SOŁTYSA. Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie, a zarazem jeszcze większa motywacja 
do dalszego działania. 
    
Dziękuję za rozmowę, życzę dużo zdrowia 
i realizacji wszystkich pomysłów!

PJ

Justyna Ślusarczyk

Sprzątanie Borowna

Festyn  Na Jana

Dożynki 2020

https://www.youtube.com/watch?v=GHB1JS5zoxM&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=GHB1JS5zoxM&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=GHB1JS5zoxM&t=20s
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1208140 OSP KIEDRZYN 21 102 4 0 127
1208143 OSP KAWODRZA DOLNA 24 40 3 0 67
1208145 OSP KUŻNICA MARIANOWA 35 30 1 0 66
1208146 OSP BRZEZINY WIELKIE 39 26 1 0 66
1208099 OSP RĘDZINY 31 31 1 0 63
1208094 OSP PACIERZÓW 18 44 0 0 62
1208095 OSP NIEZNANICE 12 46 1 0 59
1208141 OSP LISZKA DOLNA 37 16 1 0 54
1208117 OSP KUCHARY 26 27 0 0 53
1208144 OSP KAWODRZA GÓRNA 22 24 4 0 50
1208131 OSP RYBNA 19 23 1 0 43
1208096 OSP KARCZEWICE-GARNEK 23 20 0 0 43
1208093 OSP SKRZYDLÓW 19 22 1 0 42
1209086 OSP ZAŁĘŻE 27 13 0 0 40
1208116 OSP MAŁUSY MAŁE 16 21 1 0 38
1208125 OSP MOKRZESZ 19 14 2 0 35
1208142 OSP WIELKI BÓR 18 14 3 0 35
1209096 OSP ŁYSINY 26 5 1 0 32
1208109 OSP PRZYMIŁOWICE 6 24 2 0 32
1208136 OSP CYKARZEW PÓŁNOCNY 17 14 1 0 32
1208135 OSP CZARNY LAS 13 17 1 0 31
1208138 OSP BOROWNO 12 17 1 0 30
1208148 OSP HUTKI 7 23 0 0 30
1208092 OSP ZAWADA k/KŁOMNIC 23 7 0 0 30
1208126 OSP ALEKSANDRIA 7 22 1 0 30
1208133 OSP KOCIN STARY 20 8 1 0 29
1208107 OSP PIASEK 10 18 0 0 28
1208106 OSP ZŁOTY POTOK 14 14 0 0 28
1208104 OSP NIERADA 8 20 0 0 28
1209074 OSP STAROPOLE 23 2 2 0 27
1208111 OSP BISKUPICE 7 20 0 0 27
1209090 OSP OKOŁOWICE 20 5 1 0 26
1208097 OSP CHORZENICE-WITKOWICE 8 18 0 0 26
1208090 OSP KONARY 21 5 0 0 26
1208132 OSP RADOSTKÓW 10 14 1 0 25
1208130 OSP BOGUSŁAWICE 14 9 1 0 24
1208098 OSP KONIN 6 18 0 0 24
1208137 OSP BRONISZEW STARY 13 10 0 0 23
1208129 OSP JACKÓW 13 8 2 0 23
1208128 OSP LGOTA MAŁA 15 7 1 0 23
1208150 OSP KUŹNICA KIEDRZYŃSKA 9 13 1 0 23
1209071 OSP ZARĘBICE 17 4 1 0 22
1209101 OSP OLBRACHCICE 10 12 0 0 22
1208103 OSP SŁOWIK 8 13 1 0 22
1208115 OSP MAŁUSY WIELKIE 6 14 2 0 22
1209077 OSP STAROMIEŚCIE 11 8 0 0 19
1208123 OSP WĄSOSZ 9 10 0 0 19
1209070 OSP BYSTRZANOWICE 6 12 0 0 18
1209102 OSP CIELĘTNIKI 11 7 0 0 18
1208110 OSP KUSIĘTA 3 15 0 0 18
1209078 OSP PODLESIE 11 5 1 0 17
1209094 OSP KUŻNICA GRODZISKA 7 10 0 0 17
1208118 OSP KRASICE 12 4 1 0 17
1208122 OSP ŁYSIEC 4 9 0 0 13
1209100 OSP RACZKOWICE 8 4 0 0 12
1208112 OSP ZAWADA k/MSTOWA 3 9 0 0 12
1208114 OSP SIEDLEC 2 9 1 0 12
1208102 OSP RUDNIK WIELKI 5 7 0 0 12
1208108 OSP TURÓW 1 9 2 0 12
1208091 OSP ZDROWA 7 4 0 0 11
1208127 OSP ŁĘG 6 4 0 0 10
1209095 OSP KONIECPOL I 9 0 0 0 9
1209072 OSP ZALESICE 4 3 2 0 9
1208121 OSP RUDNIK MAŁY 3 5 0 0 8
1209099 OSP SOBORZYCE 6 0 1 0 7
1209089 OSP RADOSZEWNICA 5 1 0 0 6
1209073 OSP WOLA MOKRZESKA 3 2 0 0 5
1208101 OSP ZAWADA k/KAM.POLSKA 2 2 0 0 4
1209085 OSP BIAŁA WIELKA 2 1 0 0 3
1208119 OSP KOBYŁCZYCE 2 0 0 0 2
1208100 OSP ZAWISNA 2 0 0 0 2
1208149 OSP JAMKI 1 1 0 0 2

W  2020 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej 
Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Częstochowie  obejmu-
jącej  swoim  zasięgiem  Powiat  Częstochowski  i  miasto 
Częstochowa powstały ogółem 7332 zdarzenia.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
1546 - razy przy pożarach,
5374 – razy podczas miejscowych zagrożeń,
412 – razy w ramach alarmów fałszywych.
W stosunku do ogólnej liczby interwencji, pożary stano-
wiły 21%, miejscowe zagrożenia 73% natomiast alarmy 
fałszywe  6% zdarzeń.
W odniesieniu do 2019 roku odnotowano :
- spadek liczby pożarów o 405 zdarzeń tj.(20,8%),
- wzrost liczby miejscowych zagrożeń o 1542 zdarzenia 

(40,2%),
- spadek liczby alarmów fałszywych o 53 zdarzenia  

( 11,4%).
W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost ogólnej 
liczby zdarzeń o 17,3% (tj. o 1084 więcej). Podobnie 
jak  w  latach  ubiegłych  w  zdecydowanej  większości 
przypadków  zarówno w  grupie  pożarów,  jak    i miej-
scowych  zagrożeń  dominowały  zdarzenia  małe  oraz 
miejscowe  zagrożenia  lokalne.  W  grupie  alarmów 
fałszywych  największą  liczbę  stanowiły  wyjazdy  do 
zgłoszeń  fałszywych  w  dobrej  wierze  -  228  zdarzeń, 
z  instalacji  wykrywania  –  171  zdarzenia,  natomiast 
alarmy złośliwe to 13 wyjazdów. 

Niezwykle  ważnym  elementem  zapewnienia  szeroko 
rozumianego  bezpieczeństwa  mieszkańcom  Powiatu 
Częstochowskiego obok Państwowej Straży Pożarnej są 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wielokorotnie 
już  podkreślaliśmy  na  łamach  Częstochowskich Wieści 
Powiatowych  wyjątkowość  tej  formacji.  OSP  tworzą 
idealiści,  którzy  społecznie  nie  tylko  narażają  własne 
życie  i  zdrowie,  ale  także  poświęcają  ogromną  ilość 
czasu na samodoskonalenie się, utrzymywanie strażnicy 
i  sprzętu  w  jak  najlepszym  stanie  technicznym,a  przy 
tym wszystkim znajdują jeszcze czas na działalność spo-
łeczną  w  swoich  miejscowościach.  Z  pewnością  każdy 
wójt, sołtys czy mieszkaniec potwierdzi, że na druchów 
ochotników można zawsze liczyć. Z każdym rokiem jed-
nostki OSP w naszym powiecie profesjonalizują się,  in-
westują nie tylko w sprzęt, ale również szkolenia swoich 
członków.  Już  od  wielu  lat  są  dysponentami  wiedzy 
i bazy sprzętowej czyniącej z nich bardzo ważne wsparcie 
dla  zawodowych  służb  systemu  ratowniczo-gaśniczego. 
OSP to także mocno zakorzeniona historycznie instytucja 
będąca  bez  względu  na  zawirowania  dziejowe  nośni-
kiem ponadczasowych wartości. Dla  zobrazowania wy-
sokiej skutecznośći i stałej gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  poniżej  prezentujemy 
zewstawienie wyjazdów poszczególnych  jednostek OSP 
zarówno  włączonych  do  Krajowego  Systemu  Ratowni-
czo-Gaśniczego jak i z poza KSRG. 

Jednostka P MZ AF PZR Razem
1208061 OSP BLACHOWNIA 60 147 18 0 225

1208078 OSP BŁESZNO 64 135 11 8 218

1208081 OSP WRZOSOWA 36 136 5 0 177

1208085 OSP MSTÓW 54 110 6 0 170

1209067 OSP KONIECPOL II 47 87 0 23 157

1208064 OSP GNASZYN 65 67 11 6 149

1208063 OSP DŹBÓW 58 62 3 6 129

1208074 OSP OLSZTYN 18 108 2 0 128

1208070 OSP KRUSZYNA 54 68 5 0 127

1208068 OSP KŁOMNICE 60 66 0 0 126

1208139 OSP CISIE 46 65 12 0 123

1208072 OSP LUBOJNA 45 66 2 0 113

1208073 OSP MYKANÓW 27 70 5 0 102

1209063 OSP KONIECPOL STARY 35 60 0 5 100

1208065 OSP JANÓW 21 74 0 0 95

1208077 OSP POCZESNA 26 67 2 0 95

1208084 OSP RĘKSZOWICE 26 61 3 0 90

1209062 OSP PRZYRÓW 55 24 3 4 86

1209061 OSP LELÓW II 27 47 3 4 81

1208083 OSP RZERZĘCZYCE 43 37 1 0 81

1209065 OSP DĄBROWA ZIELONA 22 44 4 1 71

1208076 OSP HUTA STARA 20 42 0 0 62

1208079 OSP STARY CYKARZEW 37 21 4 0 62

1208088 OSP RUDNIKI g. Rędziny 31 24 2 0 57

1208087 OSP WANATY 31 22 0 0 53

1209064 OSP ULESIE 18 28 1 1 48

1208071 OSP JASKRÓW 18 28 0 0 46

1208066 OSP KAMIENICA POLSKA 18 26 1 0 45

1208080 OSP WIDZÓW 24 17 2 0 43

1209068 OSP WIERCICA 30 9 2 1 42

1208082 OSP KOŚCIELEC 23 16 1 0 40

1208086 OSP ZRĘBICE 7 32 1 0 40

1208069 OSP KONOPISKA 28 11 1 0 40

1208105 OSP ŻURAW 15 20 0 0 35

1208075 OSP BARGŁY 8 20 0 0 28

1209066 OSP STANISŁAWICE 23 2 3 0 28

1208120 OSP STARCZA 7 16 1 0 24

1209079 OSP NAKŁO 3 20 0 0 23

1208067 OSP OSINY 5 3 0 0 8

1208062 OSP CZĘSTOCHOWA 0 0 0 0 0

 
 

Jak pokazują powyższe 
statystyki druhowie OSP 

zawsze stawiali się na 
wezwanie, często na dźwięk 
syreny czy elektronicznego 
powiadomienia odkładając 

na bok wszystkie swoje 
sprawy.  W imieniu 

swoim oraz całej redakcji 
Częstochowskich 

Wieści Powiatowych 
składam wyrazy uznania 

i podziękowania za Waszą 
działalność nie tylko 
w ramach ratowania 

życia i zdrowia, ale 
także za tą która buduje 

lepsze jutro naszych 
miejscowości. Dziękujemy!

    
   MDz

W 2020 r. nastąpił wzrost 
zagrożeń miejscowych 

o ponad 40%, 
fot. OSP Mykanów

P - Pożary MZ - Miejscowe Zagrożenia AF- Alarmy Fałszywe  PZR - zabezpieczenie rejonu

W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z obszaru 
chronionego KM PSP Częstochowa podejmowały działania 
ratowniczo-gaśnicze średnio co 1 godzinę i 12 minut. Pożary 
powstawały średnio co 5 godzin i 41 minut, natomiast do 
miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 1 godzinę i 38 minut.
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Wieści z gmin

1 marca ruszyły trzy wewnętrzne linie autobusowe na terenie Gminy 
Mstów. Rozkłady jazdy są dopasowane do istniejących linii miejskich 
MPK: 26 i 30. Zdecydowana większość kursów jest planowana w dni 
robocze poniedziałek – piątek (dojazd do pracy, do szkoły, ośrodka 
zdrowia, urzędu, na zakupy  itp.), kilka kursów  jest przewidzianych 
także  w  weekendy.  Częstotliwość  kursów  będzie  uzależniona  od 
zainteresowania przejazdami  ze  strony mieszkańców  i  optymalnie 
dopasowana – tak, aby nie wozić „jurajskiego powietrza”. Po kilku 
miesiącach możliwa  będzie  korekta  rozkładu  jazdy,  na  podstawie 
analizy obsady poszczególnych kursów oraz wniosków mieszkańców.

Nowoczesne urządzenia sygnalizujące poziom zanieczyszczenia powietrza działają na 
terenie Olsztyna.

Będą informować mieszkańców i turystów, jakim powietrzem oddychają. Można je znaleźć 
na Rynku, na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Kühna oraz na parkingu Przychodni Lekar-
skiej przy ul. Żwirki i Wigury.
Świecące ledowe ekoSłupki co godzinę dokonują pomiaru stężenia pyłów zawieszonych oraz 
innych zanieczyszczeń. Po wykonaniu pomiaru za pomocą koloru światła sygnalizują jakość 
powietrza.  Jeśli  światło ma  kolor  zielony,  jak miało  to miejsce,  gdy  je montowaliśmy we 
wtorek i w środę w godzinach południowych, jakość powietrza jest bardzo dobra, warunki 
sprzyjają  do wszelkich  aktywności  na  świeżym powietrzu.  Kolor  czerwony ostrzega  przed 
bardzo złą jakością powietrza wywierającą negatywny wpływ na zdrowie. Symbolikę kolorów 
pośrednich można odczytać na załączonych fotografiach.

To kolejna pula środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostaną 
przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Umowy przed-
stawicielom gmin wręczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego i Beata 
Kocik,  wiceprzewodnicząca  Sejmiku  Województwa  Śląskiego.  Dofinansowanie  otrzymały 
gminy  z  subregionu  północnego:  Blachownia,  Janów,  Panki,  Przyrów,  Niegowa,  Starcza, 
Popów, Przystajń oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Janów i Związek Międzygminny Pan-
ki-Przystajń ds. Ochrony Wód. Łączna wartość dofinansowania to blisko 10,8 mln zł. Oprócz 
tego wręczono także umowy gminie Kozy z subregionu południowego (wartość dofinanso-
wania 2 mln  zł)  i  gminie Mstów, na przebudowę nawierzchni  targowiska w Cegielni wraz 
z odwodnieniem i instalacją fotowoltaiczną (wartość dofinansowania to 733 tys. zł).

Gminy 
Powiatu 
Częstochowskiego
otrzymały wsparcie 
z PROW

Mstów

Olsztyn
Szkoła Podstawowa w Piasku
nagrodzona za projekt Zielonej Pracowni.

Spośród  173  złożonych  w  całym  województwie  wniosków  pro-
jekt  zgłoszony  przez  Szkołę  Podstawową  w  Piasku  został  wy-
różniony  i  otrzymał  nagrodę  w  konkursie  „Zielona  Pracownia 
- Projekt’2021”.Nagroda w wysokości 9 818,60 zł przeznaczona jest 
na  wkład  własny  przy  realizacji  projektu  Zielonej  Pracowni.  Pro-
jekty  oceniano  biorąc  pod  uwagę:  pomysł  na  zagospodarowanie 
pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kre-
atywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Piasek

Linia Kuchary - Mstów, szkoła

Linia Panki Mokrzeskie  - Mstów, szkoła

Linia Kobyłczyce - Mstów, szkoła
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Na terenie Powiatu 
Częstochowskiego funkcjonują 

orkiestry dęte odnoszące 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej 

i międzynarodowej. Dzięki 
wysokiemu poziomowi 

artystycznemu są znakomitą 
wizytówką naszego regionu. 

O funkcjonowaniu zespołu w czasie 
pandemii rozmawiam z Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dąbrowie Zielonej Lillą Deską 
oraz Prezesem Stowarzyszenia 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Dąbrowa Zielona Justyną Kępą.

Od 03.2020 życie kulturalne zostało 
mocno ograniczone. Jak funkcjonowała 
i funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Dąbrowy Zielonej przez ten czas?
Lilla Deska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dąbrowie Zielonej:
Sytuacja epidemiologiczna  zaskoczyła nas  jak 
wszystkich. Od 12 marca działalność orkiestry 
została  chwilowo  zawieszona,  nie  odbywały 
się  próby  ani  zajęcia  indywidualne  nauki  gry 
na instrumentach. 
Jednak  już  w miesiącu  kwietniu  zmieniła  się 
forma  prowadzenia  zajęć  dla  uczniów  indy-
widualnych.  Zapewniając  bezpieczeństwo  in-
struktorów i uczestników zajęć wprowadzono 
nowe  formy  edukacji  –  formę  online,  za  po-
mocą  narzędzi  zdalnej  komunikacji  w  zaję-
ciach  indywidualnych  uczestniczyli  uczniowie 
orkiestry.  Utrzymanie  kontaktu  z  młodymi 
muzykami  daje  szansę  na  powrót  do  zajęć 
grupowych w czasie, kiedy zostaną zniesione 
wszelkie ograniczenia. Część muzyków podjęła 
wyzwanie i uczestniczyła w miesiącu sierpniu 
i  wrześniu  w  profesjonalnych  warsztatach 
muzycznych    pod  okiem  Mariusza  Dziubka 
–  aranżera  i  dyrygenta  Narodowej  Orkiestry 
Dętej,  organizowanych  przez  Stowarzyszenie 
MYK do Kultury. Warsztaty były organizowane 
w ramach projektu finansowanego z Budżetu 
Obywatelskiego  woj.  Śląskiego  na  rok  2020 
pn.  „Setka  najbardziej  aktywnej  młodzieży. 
Pracowita,  ambitna,  grająca  na  dęciakach 
i  chcąca  się  rozwijać.  Chcesz  zagrać w  takiej 
orkiestrze?”  Finałem  projektu  był  wspaniały 
koncert  podczas  którego  „dęciaki”  akompa-

niowały  gwiazdom  polskiej  sceny  muzycznej 
takim  jak:  Krzysztof  Cugowski, Anna Karwan, 
Marcin Sójka.
W  czasie  pandemii  orkiestra  zrealizowała 
również utwór „Ghostbusters”, który nagrany 
został  zdalnie,  a  zobaczyć  go można  na  plat-
formie Youtube.
W czasie spowolnienia pandemii prowadzone 
były w niewielkich grupach stacjonarne zajęcia 
sekcyjne.  W  miesiącu  październiku  orkiestra 
wznowiła  próby  przygotowując  repertuar  na 
koncert  z  okazji  11  listopada  Święta Niepod-
ległości,  niestety  z  powodu  kolejnej  fali  pan-
demii  koncert  został  odwołany.  W  okresie 
epidemii orkiestra nie uczestniczyła w żadnych 
uroczystościach  gminnych  czy  kościelnych. 
Planowaliśmy  Regionalny  Festiwal  Orkiestr 
Dętych, który w Dąbrowie Zielonej ma swoją 
historię, ale sytuacja nie pozwoliła na jego re-
alizację. Członkowie Orkiestry nie mieli możli-
wości uczestniczyć w corocznych wyjazdowych 
warsztatach  muzycznych  organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury.
Obecnie  prowadzimy  indywidualne  stacjo-
narne  lekcje  oraz  zajęcia  sekcyjne.  Przygoto-
wujemy  się  do nagrania utworu  z  okazji  230 

rocznicy Konstytucji 3 Maja do wspólnego kon-
certu zespołów z powiatu częstochowskiego.

Co zachęca młodych ludzi do grania na 
instrumentach i udziału w życiu orkiestry?
L.D.:  Motywacja  do  grania  w  orkiestrze 
jest  różna  i  zmienia  się  wraz  z  wiekiem  czy 
stażem w orkiestrze. Zdecydowaną motywacją 
dzieci i ich rodziców do rozpoczęcia nauki gry 
na  instrumencie  jest  chęć  zdobycia  nowych 
umiejętności. Dzieci mają naturalną potrzebę 
poznawania nowych rzeczy i rozwijania swoich 
zainteresowań.  Nasi  instruktorzy  przywią-
zują  szczególną  uwagę  do  utrzymywania  tej 
motywacji  w  całym  procesie  nauczania.  Na 
każdym etapie nauki – tym początkującym, jak 
i  zaawansowanym  –  ważnym  aspektem mo-
tywacyjnym  jest  możliwość  integrowania  się 
z innymi osobami, spotykanie się na próbach, 
wyjazdach,  koncertach,  realizacja  wspólnych 
pomysłów, cieszenie się sukcesami itp. Będąc 
członkiem orkiestry ma się możliwość podró-
żowania, zwiedzania ciekawych miejsc, pozna-
wania  nowych  osób  z  innych  rejonów  Polski 
czy świata. 
Pandemia  bardzo  zaburzyła  funkcjonowanie 
zespołu  pod  tym  względem.  Zdajemy  sobie 
sprawę, że z tym problemem boryka się więk-
szość  orkiestr  amatorskich.  Tym  bardziej  nie 
możemy  się  doczekać  powrotu  do  normal-
ności.

Każdy może spróbować swoich sił w or-
kiestrze?
L.D.: Oczywiście, sił spróbować może każdy, 
każdy  kto wykaże  chęć współpracy  z  instruk-
torem,  systematycznie  będzie  uczęszczał  na 
indywidualne  lekcje; najpierw nauki podstaw 
zapisów nutowych i techniki posługiwania się 
ustnikiem, a potem instrumentem. W myśl za-
sady „sukces to 10% talentu, a 90% ćwiczenia” 

wiemy,  że  tak  jak  każda  inna  umiejętność, 
granie na instrumencie wymaga systematycz-
nego ćwiczenia. Orkiestra podejmuje również 
współpracę  z osobami,  które kiedyś grały na 
instrumencie, a w obecnym czasie dysponują 
czasem na uczestniczenie w próbach. W skła-
dzie naszej orkiestry są osoby, które po 
latach wróciły do orkiestry i razem 
ze  swoimi  dziećmi  uczestniczą 
w zajęciach. Nabór do orkiestry 
jest stale otwarty. Serdecznie 
zapraszamy osoby zaintere-
sowane  do  kontaktu.  Ofe-
rujemy  indywidualną  naukę 
gry  na  instrumencie,  wypo-
życzamy  niezbędny  sprzęt. 
Warto  w  tym  miejscu  dodać, 
że  granie  na  instrumencie  mu-
zycznym  to  nie  tylko  nauka  nowej 
umiejętności,  ale  przede  wszystkim 
ćwiczenie pamięci i koncentracji, cierpliwości, 
ćwiczenie  współpracy,  logicznego  myślenia. 
Granie  na  instrumencie  wpływa  pozytywnie 
na naukę innych przedmiotów, takich jak ma-
tematyka  czy  języki  obce.  Badania  naukowe 
potwierdzają  również,  że  muzykowanie  ła-
godzi  stres,  podnosi  pewność  siebie. Uczest-
niczenie w zajęciach, a następnie w próbach 
zespołu  daje  możliwość  integrowania  się 
dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  nawiązywania 
ciekawych znajomości, budowania więzi i od-
powiedzialności  zespołowej,  spędzania  czasu 
wolnego  w  sposób  kreatywny  jak  również 
podróżowania  i  zwiedzania ciekawych miejsc 
w Polsce i za granicą. Te ww. aspekty wprost 
wskazują na  to,  że bycie  członkiem orkiestry 
daje wiele korzyści. Przez okres 28 lat działal-
ności  wykształciliśmy  wielu muzyków,  którzy 
aktualnie  pracują  na  etatach  w  najlepszych 
orkiestrach w Polsce, kontynuowali naukę na 
studiach za granicą, odnoszą sukcesy na polu 
muzycznym.  Absolwenci  orkiestry  czy  aktu-
alni  członkowie często wyróżniają  się wiedzą 

w  innych  dziedzinach  czy  specjalnościach, 
uczestniczą aktywnie w  innych  składach mu-
zycznych,  aktywnie  działają  w  swoich  szko-
łach. Tym bardziej zapraszamy w szeregi MOD 
Dąbrowa Zielona.

Z  jakich źródeł czerpiecie środki finan-
sowe na funkcjonowanie zespołu? 
Justyna Kępa – menadżer orkiestry, prezes 
Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Dąbrowa Zielona:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona, 
będąc  zespołem  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
ma  zapewnione  finansowanie  z  jej  środków 
budżetowych.  Obecnie  zaangażowanych  jest 
pięciu instruktorów muzycznych w tym kapel-
mistrz, którzy uczą nowych instrumentalistów 
i  przygotowują  ich  do  wstąpienia  w  szeregi 
orkiestry oraz systematycznie szkolą członków 
orkiestry na warsztatach czy w okresie przygo-
towania do ważnych występów czy  festiwali. 
Nasza orkiestra jest najdłużej funkcjonującym 
zespołem w Gminie Dąbrowa Zielona, a to zo-
bowiązuje  do  ciągłego  rozwoju,  poszerzania 
działalności,  podnoszenia  poziomu  edukacji 
i poziomu artystycznego. W tym celu Gminny 
Ośrodek  Kultury  stale  korzysta  ze  środków 
zewnętrznych  m.  in.  środków  unijnych  dys-
ponowanych przez  LGD „Razem na Wyżyny”, 
organizując warsztaty muzyczne czy festiwale. 
W  grudniu  2017  wolą  członków  orkiestry 
i  rodziców  zostało  powołane  Stowarzyszenie 
Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  Dąbrowa  Zie-
lona,  którego  misją  jest  rozwój  orkiestry 

poprzez wsparcie finansowe, edukacyjne i ar-
tystyczne  zespołu. W  ciągu  3  lat  działalności 
stowarzyszenie  pozyskało  łącznie  168055zł 
w tym głównie z Funduszu  Inicjatyw Obywa-
telskich – Narodowy  Instytutu Wolności, Mi-
nisterstwa  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu oraz Gminy Dąbrowa Zielona. Środki 
zewnętrzne zostały przekazane na działalność 
edukacyjną,  wyjazdowe  warsztaty  dla  orkie-
stry,  przygotowanie  musztry  paradnej,  reali-
zację  programów  edukacyjnych  dla  uczniów 
szkół podstawowych oraz zakup nowych pro-
fesjonalnych  instrumentów  dla  dzieci  i  mło-
dzieży z orkiestry. Wsparcie orkiestry środkami 
zewnętrznymi  jest  niezwykle  potrzebne. Wi-
dzimy  wymierne  efekty  inwestowania  tych 
funduszy w naszych uczniów i członków orkie-

stry.  Szczególnie  widoczną  zmianą  uzyskaną 
dzięki tym funduszom jest wymiana większości 
instrumentów w orkiestrze na nowe profesjo-
nalne  egzemplarze,  które  spełniają  potrzeby 
muzyków. Stowarzyszenie MOD Dąbrowa Zie-
lona stara się o kolejne fundusze zewnętrzne 
aplikując do wielu  instytucji  i grantodawców. 
Realizacja  projektów  z  Ministerstwa  Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie była by 
jednak możliwa bez wsparcia Gminy Dąbrowa 
Zielona, która sfinansowała wkłady własne do 
projektów  w  wysokości  17075  zł.  Cieszymy 
się,  że  Wójt  Gminy  Pani  Maria  Włodarczyk 
wpiera działalność orkiestry, docenia jej wkład 
w rozwój kultury i edukacji w naszym regionie. 

Jakie macie plany na obecny rok?
L.D.: Obecny  rok  2021  zapowiada  się  ko-
lejnym  nietypowym  dla  działalności  naszej 
orkiestry.  Poprzedni  rok  pokazał,  że  trzeba 
być elastycznym i otwartym na nowe sytuacje 
i rozwiązania. Prawdopodobnie większość im-
prez  plenerowych,  festiwali,  koncertów  nie 
odbędzie się. Działalność orkiestry musi więc 
być  dostosowana  do  aktualnej  sytuacji  czy 
narzucanych  odgórnie  obostrzeń  czy  prze-
pisów. W  roku 2021 nadal  prowadzimy dzia-
łalność  edukacyjną.  Lekcje  indywidualne  gry 
na  instrumentach  będą  odbywać  się  nawet 
w sytuacji lockdownu. Nasi instruktorzy posia-
dają  już  duże  doświadczenie w  prowadzeniu 
nauki  zdalnej,  tak  więc  w  razie  konieczności 
będziemy  uczyć  w  takiej  formie.  Mamy 
jednak nadzieję,  że przez większość miesięcy 
lekcje oraz próby orkiestry będą odbywać się 
trybem  stacjonarnym,  ponieważ  taka  forma 
jest  najbardziej  efektywna.  Nie  zapominamy 
o ważnym aspekcie funkcjonowania zespołu, 

mianowicie  integracji,  możliwości  spo-
tkania się, wspólnej pracy nad repertu-
arem  itp. Marzymy, aby w tym roku 
wyjechać na kilkudniowe warsztaty 
muzyczne w okresie wakacyjnych. 
Zespół  nieustannie  pracuje  nad 
nowym  repertuarem  patrio-
tycznym i rozrywkowym. 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Dą-
browie Zielonej planuje  również 
organizację kolejnej ósmej edycji 
Regionalnego  Festiwalu  Orkiestr 

Dętych w Dąbrowie Zielonej. W tym 
roku  festiwal odbędzie się w formie 

zdalnej.  Festiwal  jest  odpowiedzią  na 
aktualną  sytuację  amatorskich  orkiestr 

dętych,  które  bardzo mocno  odczuły  skutki 
pandemii. Festiwal będzie mobilizował orkie-
stry do  zintensyfikowania działalności w celu 
przygotowania  repertuaru  koncertowego. 
Już  teraz  serdecznie  zapraszamy  orkiestry 
dęte  z  terenu  powiatu  częstochowskiego  do 
udziału w VIII Regionalnym Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Dąbrowie  Zielonej,  który  odbędzie 
się w drugiej połowie roku.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową 
www.gok.dabrowazielona.pl  oraz  profile 
Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  Dąbrowa  Zie-
lona  na Facebooku oraz Youtube.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
wszystkich planów!

PJ

Trzeba być elastycznym i otwartym
na nowe sytuacje i rozwiązania…

Hiszpania -  Międzynarodowy Festiwal 
w Malgrat de Mar

Fot. Ewelina Wąsek

Koncert w Teatrze Królewskim 
w Warszawie, 

fot. Marcin Baliński

http://www.gok.dabrowazielona.pl
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ROZWIJAMY SIĘ
ZAWODOWO!Po dwóch latach realizacji przez 

Zespół Szkół w Koniecpolu projektu 
„Zadbaj o swoją przyszłość”  
nadszedł czas podsumowań.
W okresie od  2 stycznia 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r. wsparciem 
zostało objętych 126 osób, w tym 
119 uczniów szkoły (34K/85M) 
i 7 nauczycieli (3K/4M).
Uczniowie  technikum  i  szkoły  branżowej 
I  stopnia  uczestniczyli  w  zajęciach  dodatko-
wych  m.in.:  z  doradztwa  edukacyjno-zawo-
dowego,  zajęć  specjalistycznych  w  zakresie 
logistyki,  symulacyjnej  firmy  handlowej,  pro-
wadzenia  własnej  działalności  gospodarczej, 
zajęć  gastronomicznych,  laboratorium  trans-
portowego,  obsługi  tachografów,  diagnostyki 
i  naprawy  klimatyzacji,  wykonywania  różnych 
rodzajów tynków, a także języków obcych bran-
żowych.  Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się 
płatne  staże/praktyki  zawodowe,  do  których 
przystąpiło 61 uczestników projektu. Jednak naj-
większą  popularnością  wśród  uczniów  cieszyły 
się kursy zewnętrzne zwiększające kompetencje 
oraz kwalifikacje, w ramach których 12 uczniów 
otrzymało uprawnienia operatora koparkołado-
warki,  40  uczniów  uczestniczyło w  kursie  ope-
ratora wózka widłowego, 30 w kursie spawania 
metodą MAG, 20 w kursie obsługi kasy fiskalnej 
i po 12 osób wzięło udział w kursach: przedsta-
wiciela  handlowego,  tworzenia  sklepu  interne-
towego,  carvingu,  baristycznym  oraz  w  kursie 
korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni 
do tworzenia dań.
Nauczyciele  kształcenia  zawodowego  zwięk-
szyli swoje kompetencje i umiejętności  poprzez 
udział w 12 kursach  i  szkoleniach m.in.  kursie 
AutoCAD,  kursie  SEP do 1  kV,  kursie  cukierni-
czym  i  kucharskim,    kursach  związanych  z  te-
matyką: psychologii sprzedaży i obsługi klienta, 
nowoczesnych  narzędzi  i  technik  zarządzania 
i  organizacji  sprzedaży,    zarządzaniem  trans-
portem,  szkoleniu  z  przepisów  dotyczących 
rozliczania  i  ewidencji  czasu  pracy  kierowców 
oraz  obsługi tachografu. Dodatkowo jeden na-
uczyciel ukończył trzysemestralne studia pody-
plomowe z Informatyki.
Realizacja  projektu  dofinansowanego  ze 
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecz-

nego  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na 
lata  2014-2020 Osi  Priorytetowej  XI Wzmoc-
nienie  potencjału  edukacyjnego,  Działania 
11.2  Dostosowanie  oferty  kształcenia  zawo-
dowego  do  potrzeb  lokalnego  rynku  pracy  
– kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 
11.2.3 Wsparcie  szkolnictwa  zawodowego  to 
nie  tylko  inwestycja w umiejętności  i wiedzę 
uczestników projektu, ale także możliwość do-
posażenia pracowni szkolnych i pracowni zajęć 
praktycznych.
W ramach projektu  trzy  sale  lekcyjne  zostały 
zaadaptowane  na  pracownie  z  pełną  infra-
strukturą  informatyczną,  natomiast    w  pra-
cowni kształcenia w zawodzie kucharz/technik 
żywienia  i  usług  gastronomicznych  zostało 
podłączone zasilanie o napięciu 400 V.   Koszt 
modernizacji wyniósł 78 826,86 zł. 
Doposażono  także  pracownie  zajęć  praktycz-
nych  w  zawodach  technik  logistyk,  technik 
handlowiec,  technik  żywienia  i  usług  gastro-
nomicznych/kucharz,  mechanik  pojazdów 
samochodowych/kierowca  mechanik  oraz 
pracownię budowlaną. Zostało zakupione do-
posażenie  pracowni  i  warsztatów  szkolnych 
m.in.  samochód  do  diagnostyki,  52  kompu-
tery  stacjonarne,  6  projektorów  i  ekranów 
projekcyjnych,  6  urządzeń  wielofunkcyjnych, 
symulator  tachografów,  oprogramowanie  do 
wyznaczania tras, tester diagnostyczny, stacja 
obsługi klimatyzacji, wyposażenie do pracowni 
gastronomicznej w tym m.in. piec konwekcyj-
no-parowy,  piec  cukierniczy,  zmywarka  do 
naczyń,  sokowirówka,  kawiarka  elektryczna, 
szybkowar,  szatkownica,  miesiarka  plane-
tarna, serwisy kawowy i obiadowy. Zakupiono 
również  60  biurek  komputerowych  wraz 
z krzesłami komputerowymi, rusztowania bu-
dowlane, betoniarka, dalmierz  laserowy oraz 
poziomicę laserowa ze statywem. 
Wartość  zakupionego  do  szkoły  doposażenia 
wyniosła 531 380,35 zł.
Całkowita  wartość  projektu  wyniosła 
1 152 981,06 zł, w tym:
-  płatność  ze  środków  europejskich: 
980 033,90 zł, co stanowi 85% całkowitych, 
wydatków kwalifikowalnych projektu,

-  dotacja  celowa  z  budżetu  krajowego: 
115 298,11 zł, co stanowi 10% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu,

-  wkład  własny:  57  649,05  zł,  co  stanowi  5%  
całkowitych  wydatków  kwalifikowalnych 
projektu,  z  czego  wkład  rzeczowy  (wkład 
niepieniężny):  24  860,00  zł,  natomiast 
wkład pieniężny: 32 789,05 zł.  

Monika Gołdon
koordynator projektu

 

ul. Adama Ferensa 12, 42-260 Kamienica Polska, tel.: 34 3273229 
http://www.liceum.lokp.pl, e-mail: sekretariat@lokp.pl
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I grupa INŻYNIERYJNO – MEDYCZNA:
- j.angielski, biologia, chemia
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, 
biologia

II grupa ADMINISTRACYJNO – SPOŁECZNA:
- j.angielski, biologia, j.polski
Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, 
biologia

Zalety naszego liceum

 
Na rok szkolny 2021/2022 liceum przeprowadza nabór do 1 oddziału:

1 oddział - liceum ogólnokształcące czteroletnie - dla absolwentów po VIII klasie szkoły podstawowej – ilość miejsc 30

Uczniowie z terenu gminy Kamienica Polska i Starcza, 
po przyjęciu do naszego Liceum, mogą nadal bezpłatnie 

korzystać z codziennych dowozów do szkoły.

Warunki rekrutacji i terminy składania podań o przyjęcie 
do klasy I na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz 

na naszej stronie  
http://www.liceum.lokp.pl

TToo  CCiięę  nnaa  ppeewwnnoo  zzaaiinntteerreessuujjee!!!!!!
ź Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone w mało 

licznych grupach  gwarantują  bardzo dobre przygotowanie do 
egzaminu maturalnego;

ź  Rodzinna atmosfera, żaden uczeń nie jest anonimowy;
ź  Indywidualizacja procesu nauczania, szkoła dla ambitnych, 

zdolnych i pracowitych.
ź  Realizacja projektów edukacyjnych, wymiany międzynarodowe 
ź np. ,,Pokaz język" 
ź  Innowacje pedagogiczne w ramach projektu „Lekcja: Enter”
ź Możliwość rozwoju własnych pasji i talentów w ramach kół 

zainteresowań
ź Stypendia dla najlepszych uczniów po każdym semestrze-

Stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego, szkolne 
stypendium motywacyjne. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
przez cały rok szkolny dla najlepszego ucznia w szkole;

ź Szkoła wolna od zagrożeń cywilizacyjnych, przemocy, 
wymuszeń i narkotyków;

ź Urocze usytuowanie szkoły w otoczeniu parku korzystnie wpływa 
na samopoczucie i zdrowie;

ź Zajęcia szkolne w godz. 8:00 - 15:20;            
ź Zajęcia wychowania fizycznego na hali sportowej;
ź Nowoczesna sala komputerowa i pracownie przedmiotowe 

wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesne pracownie 
przedmiotowe: biologiczna i chemiczna- urządzone wg 
najnowszych standardów edukacyjnych 

ź Przestronna, dobrze wyposażona biblioteka z dostępem do 
Internetu;

ź Współpraca z wyższymi uczelniami;
ź Wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze, wyjazdy do kin, 

muzeów   i teatrów.

Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło realizację Projektu 
pn. „Kształcenie w młodości, sukces w przyszłości”

ź W ramach projektu realizowane są następujące formy 
wsparcia:

ź Zajęcia rozwijająco- wyrównawcze z matematyki
ź Zajęcia rozwijająco- wyrównawcze z j. angielskiego

ź Zajęcia innowacyjne z biologii w nowoczesnej pracowni 
biologicznej

ź Zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni 
chemicznej

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie oraz 
Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronach: 
www.czestochowa.powiat.pl/projekty-unijne oraz 

www.lokp.pl

Porównanie czasu dojazdu i nauki w Częstochowie i w Kamienicy 
Polskiej:
LO w Częstochowie                  LO w Kamienicy Polskiej
wyjazd 7.00 przyjazd ok.17.00            wyjazd 7.00 przyjazd ok.14.30   
czyli około 10 godzin dziennie             czyli 7,5 godziny dziennie

Różnica 2,5 godziny dziennie (12,5 tygodniowo), miesięcznie 50 
godzin,  rocznie 500 godzin, 4 lata 2000 godzin
4 lata  2000 godzin czyli 83,3 dnia = 2,76 miesiąca!!! 

Uczeń szkół częstochowskich ma mniej czasu na naukę, 
gdyż traci go na dojazdy do szkoły!

 Wyobraź sobie całe wakacje spędzone w autobusie i na dworcu!

Koszt biletów PKS i MPK w ciągu 4 lat to około 15000,-zł!,
które możesz wydać na zakup pomocy edukacyjnych lub pokrycie 

kosztów: tematycznych wycieczek programowych lub krajoznawczych, 
wyjazdów do kina, teatru czy obozów wypoczynkowych w czasie ferii 

i wakacji! Nie trać czasu i kasy na dojazdy do Częstochowy! 
Wykorzystaj 2000 godzin na dodatkowe zajęcia rozwijające  

Twoje zainteresowania i indywidualne przygotowania do matury!

Proponujemy dalszą edukację w naszym Liceum  w klasie I w dwóch grupach
 z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
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W Krajowym Turnieju Młodzików (U15), Młodzików Młodszych (U13), 
Żaków  (U11)  i  Żaków Młodszych  (U9) w badmintonie w Żyrakowie 
i  Straszęcinie, który odbył w dniach 20-21.02.2021  r.  reprezentanci 
„Lotki” zdobyli 5 medali:
I miejsce – złoty medal –– Oliwia Kanik - gra pojedyncza dziewczyn 
U-13

I miejsce – złoty medal –– Marysia Jędrusik - gra pojedyncza 
dziewczyn U-11

I miejsce – złoty medal –– Oliwia Kanik/Karolina Wieczorek  
- gra podwójna dziewczyn U-13

III miejsce – brązowy medal – Mateusz Michalik/Radosław  
Czapczyński – gra podwójna chłopców U-11

III miejsce – brązowy medal – Klara Siadlak – gra pojedyncza 
dziewczyn U-11

Tydzień później, 27-28.02.2021 r., ULKS „LOTKA” z Olsztyna była po 
raz pierwszy gospodarzem Krajowego Turnieju Młodzików U-15 
i Młodzików Młodszych U-13 (Turniej sklasyfikowany na listę PZBad 
– ranga 5) oraz U-11 i U-9. Jurajski Olsztyn gościł 220 zawodników 
z 27 Klubów z całej Polski oraz zawodników z Czech. Turniej został 
rozegrany na siedmiu kortach na hali GOSiR Olsztyn. Zawodnicy 
„Lotki” wywalczyli 6 medali.
- Władze  klubu  dziękują  wszystkim  za  przybycie,  za  walkę  oraz  za 
pomoc Naszym rodzicom, zawodnikom którzy spisali się na „wielki” 
medal. Dziękujemy  również Naszemu sędziemu głównemu  Jarkowi 
Ociepie za sprawne przeprowadzenie Turnieju. Już teraz zapraszamy 
na kolejne Turnieje (10.04.2021 r. i 8-9.05.2021 r. – Turniej Krajowy). 
Dziękujemy  za  wsparcie  naszym  sponsorom:  Firmie BIOFARM,  
TK LIGHTING Częstochowa, FOREHAND.PL, Gminie Olsztyn,  
GOSiR Olsztyn, Sympatykom Badmintona, Fundacji dla Rozwoju 
–  podsumowała  zawody  Wiceprezes  Zarządu  ULKS  Lotka  Justyna 
Herman.

Kategoria U-9 
Gra pojedyncza chłopców:
I miejsce – Igor Marek - MKS Strzelce Opolskie
II miejsce – Oliwier Maladyn - ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn
III miejsce – Dominik Ardelli - KS Wolant Jaworzno
III miejsca – Tomasz Kurek - UKS Tornado Donaborów

Kategoria U-11 
Ga pojedyncza dziewczyn:
I miejsce – Klara Siadlak - ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn
II miejsce – Maria Jędrusik - ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn
III miejsca – Nikola Kokot - UKS Tornado Donaborów
III miejsca – Julia Małolepsza - UKS Tornado Donaborów

Kategoria U-13 
Ga pojedyncza dziewczyn:
I miejsce – Hanna Stachera - UKS Plesbad Pszczyna
II miejsce – Oliwia Kanik - ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn
III miejsca – Lucie Suhajova - Czechy
III miejsca – Karolina Marek - UKS Cross Tomice

Gra podwójna chłopców:
I miejsce –  Jakub Dulemba/Szymon Gwizda - MKS Orlicz Suchedniów/ 
UKS Korona Pabianice

II miejsce – Maksymilian Piekarczyk/Tymoteusz Stefaniuk - BKB Set Ma-
zańcowice

III miejsce – Grzegorz Sepioło/Oskar Gwoździowski - ULKS „LOTKA” gm. 
Olsztyn

III miejsca – Piotr Babicz/Karol Dubiel - BKB Set Mazańcowice

Gra mieszana:
I miejsce – Hanna Stachera/Karol Dubiel - UKS Plesbad Pszczyna/ BKB Set 
Mazańcowice

II miejsce  -  Lucie  Suhajova/Feliks  Getka  –  Czechy/UKS  Milenium  
Warszawa

III miejsce – Oliwia Jagoda/Mateusz Michalik - ULKS „LOTKA” gm. Olsztyn
III miejsca – Sarah Grenerova/Jakub Krupowczyk – Czechy/UKS Korona 
Pabianice

PJ

„LOTKA” Z MEDALAMI
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