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Drodzy Czytelnicy!

Niedawno (4 maja) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Strażaka - święto wszystkich strażaków na świecie zainicjowane 
przez australijskiego strażaka J.J. Edmondsona z  Melbourne na 
pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków, którzy 
zginęli 2 grudnia 1998 roku w Linton walcząc z pożarem. W Polsce 
oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm RP. 
W tym dniu świętuje nie tylko Państwowa, ale także Ochotnicza 
Straż Pożarna. Chciałbym więc Państwu przybliżyć historię i zasady 
funkcjonowania OSP zarówno w naszym kraju, jak i w powiecie 
częstochowskim.
Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną, wyposażoną 
w  specjalistyczny sprzęt  organizacją społeczną, składającą się 
z  grupy ochotników, przeznaczoną w  szczególności do walki 
z pożarami, klęskami żywiołowymi i różnymi innymi zagrożeniami. 
Pierwsze wzmianki o ratownictwie ogniowym pojawiają się w Polsce 
już w średniowieczu. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, 
będące prekursorami obecnej OSP, powstały w drugiej połowie XIX 
w., równolegle we wszystkich trzech zaborach. Pomimo przeciwności 
ze strony władz zaborczych spontanicznie powstawały organizacje 
samopomocy w trosce o bezpieczeństwo Polaków, o zachowanie 
ich obyczajów, kultury, języka. Po odzyskaniu niepodległości, we 
wrześniu 1921 związki strażackie połączyły się w Główny Związek 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszający OSP z całej 
Polski – prezesem związku został Bolesław Chomicz. Po II wojnie 
światowej rozpoczęto odbudowywanie samorządu strażackiego. 
Jednakże w 1949 r. związek ten został przez ówczesne władze 
rozwiązany, po czym reaktywowany w  1956. W  1992 zmienił 
nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. ZOSP RP zrzesza obecnie ponad 16 tys. OSP i jest tworzony 
przez przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Przedstawicielami OSP są osoby reprezentujące najróżniejsze 
poglądy, zawody, środowiska, połączone wspólną misją działania 
na rzecz człowieka w potrzebie, zawartą w odwiecznym strażackim 
przesłaniu: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Najstarsza 
Ochotnicza Straż Pożarna została założona w 1820 r. w Nakle nad 
Notecią (woj. kujawsko-pomorskie).

Do głównych celów i zadań OSP należą:
• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi podmiotami,
• udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną 
środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
• informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych 
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
• upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury 
fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej 
i oświatowej,
• wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej,
• działania na rzecz ochrony środowiska,
• wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
• wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
• występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Organizacja Powiatowa Związku OSP RP powiatu ziemskiego 
częstochowskiego składa się z  14 oddziałów gminnych i  2 
oddziałów miejsko-gminnych. Daje to razem 16 oddziałów szczebla 
podstawowego. 39 jednostek OSP funkcjonuje w  Krajowym 
Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Liczba wszystkich członków 
OSP w naszym powiecie wynosi 5160 (w  kadencji 2006 – 2011 
było 5532), w  tym kobiet 664 (było 502). Czynnych członków 
OSP jest 4496, wspierających - 580, honorowych - 292. W całym 
powiecie mamy 13 Kobiecych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 
137 (w kadencji 2006 – 2011 było 90) członkiń. Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych jest 35, zrzeszają one 305 członków, w tym 
90 dziewcząt.
Zaangażowanie samorządowców w  prace i  działalność OSP 
znajduje odzwierciedlenie w wyborze ich do władz w OSP i Związku. 
7 wójtów i burmistrz pełni funkcję prezesów oddziałów gminnych 
i miejsko-gminnych, a 1/3 składu władz oddziału powiatowego to 
przedstawiciele i pracownicy samorządów gminnych oraz starostwa 
powiatowego. Od początku istnienia Powiatu co rok organizowane 
są powiatowe uroczystości dnia strażaka, których gospodarzami są 
druhowie i  samorządowcy. Na wysokim poziomie organizowane 
są także uroczystości związane z  jubileuszami, przekazywaniem 
i  odznaczaniem sztandarów,przekazywaniem do użytku nowych, 
karosowanych i  remontowanych samochodów oraz sprzętu 
pożarniczego i  strażackiego. Jesteśmy powiatem, w  którym co 
roku organizowane są powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 
Cieszy, że ich poziom z  roku na rok jest wyższy, martwi jednak 
fakt, że nie wszystkie gminy i nie wszystkie OSP biorą w nich udział. 
Tradycją stały się też organizowane przez Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej coroczne manewry dla wszystkich 
jednostek z  KSRG z  terenu miasta Częstochowy i  powiatu 
częstochowskiego. Manewry organizowane są na przemian 
w nadleśnictwach: Gidle, Koniecpol, Złoty Potok i Herby.
Najważniejszym zadaniem Zarządu Oddziału Powiatowego 
jest pozyskiwanie dotacji do zakupu samochodów, sprzętu 
i umundurowania. W latach 2012 - 2016 jednostki OSP pozyskały 
łącznie 10 nowych średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-
gaśniczych oraz 4 lekkie samochody rat.-gas. Jednak dotacje 
do samochodów to nie wszystko. Zarząd Powiatowy corocznie 
pozytywnie opiniuje około 100 wniosków o  dofinansowanie do 
sprzętu i umundurowania.

Drodzy Państwo,

Strażacy mają swój znaczący udział także w walce o niepodległość 
Ojczyzny, o  jej samorządowy charakter. Gdy było trzeba płacili 
najwyższą cenę życia i zdrowia za jej odzyskanie i obronę w chwilach 
zagrożenia. Kolejne pokolenia pełnią piękną, humanitarną, coraz 
bardziej wymagającą społeczną służbę. W  dzień powszedni 
i święto tysiące ratowników czuwa nad bezpieczeństwem bliźnich. 
Wierni tradycji organizują aktywność lokalnych społeczności, 
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upiększając różnorodnością inicjatyw życie swoich „małych 
ojczyzn”. Z  powodzeniem współpracują i  rywalizują na arenie 
międzynarodowej w zakresie rozwiązań organizacyjnych, w sporcie, 
muzyce, aktywności młodzieży i pielęgnowaniu historii. 

Za to wszystko wszystkim druhom raz jeszcze serdecznie dziękuję 
i życzę im dużo zdrowia, szczęścia, bezpiecznej służby i satysfakcji 

z  dobrze spełnionego obowiązku. Niech rycerze św. Floriana – 
patrona strażaków – godnie i profesjonalnie pełnią misję „żołnierzy 
pokoju”.

Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski 

Prezes ZOP ZOSP RP

II SPARTAKIADA GMIN POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Reprezentacje 15 gmin powiatu częstochowskiego w  sobotę 
20 maja przyjechały do Rędzin, by na Kompleksie Rekreacyjno-
Sportowym „Orlik” rywalizować w 16 konkurencjach II Spartakiady 
Gmin Powiatu Częstochowskiego. Impreza została zorganizowana 
przez Powiatowe Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie i Urząd Gminy Rędziny przy finansowym wsparciu 
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Katowicach. 
Wśród zaproszonych gości, oprócz władz powiatu częstochowskiego, 
obecni byli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
Stanisław Gmitruk, radna Sejmiku Województwa Śląskiego 
Marta Salwierak, wiceprezes Zarządu Śląskiego Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w  Katowicach Jacek Staniewski. Sprzyjająca 
zawodom pogoda, dobra organizacja i  nastrój uczestników II 
Spartakiady sprawiły, że rywalizacja przebiegała bez zakłóceń, 
w sportowej i przyjacielskiej atmosferze. Łącznie rywalizowało 650 
osób - zawodników różnej płci i w różnym wieku (od uczniów szkół 
podstawowych do seniorów).
II Spartakiada uświetniona została udziałem przedstawicieli 
samorządowców z  zaprzyjaźnionego  rejonu śniatyńskiego na 
Ukrainie na czele z Bohdanem Svishchovskyim starostą i  Iwanem 
Ugrynem przewodniczącym Rady Rejonu Śniatyńskiego. 
Reprezentacja rejonu rozegrała dwa mecze z  samorządowcami 
powiatu częstochowskiego. W  meczu piłki nożnej po zaciętym 
spotkaniu, które zakończyło się remisem 3:3 i serii rzutów karnych, 
zwyciężyli gospodarze 6:5.  Powiat częstochowski reprezentowali: 
Krzysztof Smela - kapitan, Andrzej Kubat, Krzysztof Molenda, 

Robert Nowak, Paweł Militowski, Andrzej Szymanek, Roman 
Radecki, Dariusz Górecki, Adam Równiak, Krzysztof Choryłek, 
Dawid Krzętowski, Michał Klimas, Jacek Wiśniewski, Grzegorz 
Sikora, Paweł Kępa – bramkarz.
Natomiast w  meczu piłki siatkowej po dwóch setach w  celu 
wyłonienia zwycięzcy, musiał być rozegrany tie break. Lepsi 
okazali się samorządowcy ze Śniatynia wygrywając 19:17. Drużynę 
powiatu stanowili: Krzysztof Smela kapitan, Kryspin Błaszczyk, 
Paweł Cieślak, Marcin Dziura, Maciej Hupa, Wojciech Nowak, Jacek 
Połacik, Stanisław Sarna.

Patronem i orędownikiem strażaków jest św. Florian - żołnierz Legionów Rzymskich, który urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (dawne 
Ceti) w  Dolnej Austrii. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W  młodym wieku został powołany do armii cesarza 
rzymskiego Dioklecjana (284 - 305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę 
śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns –dzisiaj Anizy, na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości 
Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła pobożna wdowa Waleria. Nad jego grobem wybudowano kościół i klasztor ojców 
Benedyktynów. W 1184 r. biskup Modeny Idzi, jako legat papieża Lucjusza III, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa 
krakowskiego Gedeona, przywiózł relikwie św. Floriana do Krakowa. Na Krakowskim Kleparzu wybudowano kościół, gdzie znajdują się 
relikwie świętego. Podczas wielkiego pożaru, który wybuchł na Kleparzu na początku XVI wieku, ocalenie kościoła mieszkańcy przypisywali 
wstawiennictwu św. Floriana.

Puchary przyjaźni polsko-ukraińskiej

Piłkarze z zaprzyjaźnionych powiatów
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Włodarze następujących gmin: Blachownia – Sylwia Szymańska, 
Dąbrowa Zielona – Maria Włodarczyk, Janów – Joanna Ścigaj, 
Kłomnice – zastępca Adam Śliwakowski, Koniecpol – Ryszard 
Suliga, Konopiska – Jerzy Żurek, Kruszyna – Jadwiga Zawadzka, 
Lelów – Krzysztof Molenda, Mstów – zastępca Adam Markowski, 
Mykanów – Dariusz Pomada, Poczesna – zastępca Andrzej Lech, 
Przyrów – Robert Nowak, Rędziny – Paweł Militowski i  zastępca 
Mariusz Spiechowicz, aktywnie uczestniczyli w  rozgrywanych 
konkurencjach oraz zagrzewali do walki swoich reprezentantów.

Wyniki poszczególnych konkurencji II Spartakiady: 
PIŁKA NOŻNA :
1. MYKANÓW Grzegorz Makles, Jan Kociszewski, Filip Skowron, 
Dawid Kucharczyk, Marcin Wolbisz, Damian Suwka, Marcin 
Kiciński, Hubert Puchała, Kacper Majchrzak, Jakub Sobczyk 
2. BLACHOWNIA Juliusz Pyda, Oskar Wolski, Daniel Szałaj, 
Nikodem Grabarczyk, Kacper Lisek, Jakub Maszewski, Cyprian 
Ordon, Marcel Lankamer, Marcel Jelonek
3. POCZESNA Sebastian Pietrajczuk, Michał Dekiela, Grzegorz 
Dekiela, Piotr Kita, Szymon Kaźmierczak, Dominik Wąsiński, 
Bartłomiej Kita

STRZAŁY DO BRAMKI:
1. OLSZTYN Dariusz Górecki, Roman Radecki
2. LELÓW Krzysztof Molenda, Grzegorz Sikora
3. KONIECPOL Mariusz Bobrowski, Dariusz Saternus

BIEG na NARTACH:
1. JANÓW Dawid Ossyra, Emilia Szczepanek
2. KŁOMNICE Adam Śliwakowski, Marek Szymczak   
3. MSTÓW Krzysztof Choryłek, Paweł Derda

RZUT WAŁKIEM:
1. MYKANÓW Sonia Rybaniec, Anna Dudek
2. MSTÓW Teresa Nowakowska, Magdalena Tyras
3. OLSZTYN Edyta Czajkowska, Alicja Matyja

„DZIURAWE WIADRO”:
1. PRZYRÓW Oliwia Czyż, Leszek Lewandowski, Zbyszek 
Lewandowski, Mirosław Maciąg 
2. STARCZA Mateusz Morek, Jakub Ziora, Kamila Księżyk, 
Wiktoria Huras
3. MSTÓW Marzena Nowakowska, Magdalena Tyras, Teresa 
Nowakowska, Marcin Kempa

SIATKÓWKA:
1. MYKANÓW Aneta Grabińska, Bartosz Jabłoński, Radosław 
Gołębiowski
2. KONOPISKA Wiktoria Kozik, Krystian Siwek, Emilian Baor,  
Bartosz Kosowski, Natalia Gondro

Trójki siatkarskieJanów z Kłomnicami na nartach po trawie

Najcelniej rzucajace do celu panie

Dziurawe wiadroStrzały na bramkę, wójt gminy Mykanów
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3. RĘDZINY Łukasz Borkowski, Jakub Każmierski, Julia Wołek,  
Natalia Kowalik
TRZYMANIE CIĘŻARKA:  
1. LELÓW Daniel Kozłowski
2. KONOPISKA Edward Szyja
3. KŁOMNICE Jakub Kulewnia

PRZECIĄGANIE LINY:
1. LELÓW Karolina Pytlarz, Julia Choryłek, Arkadiusz Nowak, 
Łukasz Jabłoński, Dariusz Stala, Daniel Kozioł, 
2. MYKANÓW Artur Rybaniec, Damian Powroźnik, Michał 
Szpigiel, Ewa Machoń, Katarzyna Kłódka, Jarosław Łapeta
3. PRZYRÓW Justyna Pelikan, Renata Wiśniewska, Jacek Wiśniewski, 
Maciej Sowiński, Lech Lewandowski, Zbigniew Lewandowski

RZUTY do KOSZA:
1. KONOPISKA Piotr i Kacper Pyrzyna
2. MYKANÓW Bartłomiej Kluźniak, Michał Żurawski
3. POCZESNA Wiktoria Pietrajczuk, Paweł Wiśniewski

BIEG na 60 m Kobiet:
1. KONOPISKA Oliwia Zygadło 
2. PRZYRÓW Wiktoria Lewandowska
3. LELÓW Kinga Świątek

BIEG na 60 m Mężczyzn:   
1. MSTÓW Karol Sowa
2. RĘDZINY Mateusz Bajor
3. OLSZTYN Miłosz Kuter

BIEG na 600 m Kobiet :
1. MYKANÓW Sonia Rybaniec
2. MSTÓW Marta Kowalczuk
3. KONOPISKA Oliwia Sławik

BIEG na 1000 m Mężczyzn:   
1. KONIECPOL Mateusz Lubczyński
2. MSTÓW Kacper Wojna
3. KŁOMNCE Zbigniew Wojtasik

SIATKONOGA
1. MYKANÓW Jan Rybaniec, Jakub Kosin, Piotr Ostrowski
2. RĘDZINY Paweł Malczewski, Marcin Wąsik, Marcin Płoszaj, 
Kamil Mikrus
3. DĄBROWA ZIEL. Jakub Zjawiony, Mateusz Rak, Oskar Włodarczyk

SKOK w DAL MĘŻCZYZN:      
1. LELÓW Daniel Orawiec
2. MYKANÓW Tomasz Huras
3. KRUSZYNA Konrad Stajszczak

Bieg na 1000 m.

Przeciąganie liny

Bieg na 60 m.

Rzuty do kosza

Konkurencja dla najsilniejszych
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SKOK w DAL KOBIET:
1. KONOPISKA Monika Kowalczyk
2. KRUSZYNA Rozalia Broniszewska
3. LELÓW Kinga Świątek

PROTOKÓŁ KOOCOWY  
II SPARTAKIADY GMIN POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

Rędziny, 20.05.2017 
 

Lp. Dyscyplina BLACHOWNIA DĄBROWA JANÓW KAMIENICA KŁOMNICE KONIECPOL KONOPISKA KRUSZYNA LELÓW MSTÓW MYKANÓW OLSZTYN POCZESNA PRZYRÓW RĘDZINY STARCZA 

1 PIŁKA  NOŻNA 20 5 2 X 2 3 11 8 14 2 25 2 17 2 2 2 

2 SIATKÓWKA 11 2 2 X 2 8 20 2 2 14 25 3 5 2 17 2 

3 SIATKONOGA 0 17 9,5 X 9,5 2 2 2 14 4 25 4 0 2 20 2 

4 BIEG 600 
KOBIET 0 1 4 X 5 3 7 0 2 8 10 1 1 1 0 6 

5 BIEG 1000 
MĘŻCZ. 5 1 4 X 7 10 1 2 0 8 1 6 3 1 1 1 

6 BIEG  60 
KOBIET 0 1 2 X 1 1 10 6 7 1 5 4 3 8 1 1 

7 BIEG 60 
MĘŻCZ. 1 1 1 X 1 2 4 6 1 10 5 7 3 1 8 1 

8 SKOK W DAL 
MĘŻCZ. 1 4 1 X 1 6 0 7 10 1 8 3 1 2 5 0 

9 SKOK W DAL 
KOBIET 1 1 6 X 2 1 10 8 7 3 4 5 1 1 1 0 

10 RZUTY do 
KOSZA 1 6 5,5 X 1,33 1,33 10 1 1 1,33 8 1 7 1 5,5 3 

11 RZUT 
WAŁKIEM 1,5 1 3,5 X 1 1 1,5 5,5 1 8 10 7 5,5 1 3,5 1 

12 BIEG na 
NARTACH 5 4 10 X 8 3 0 1 6 7 1 2 0 1 1 0 

13 CIĘŻAREK 
TRZYM. 6 1 0 X 7 1 8 4 10 1 1 1 5 2 3 1 

14 LINA 
PRZECIĄGAN. 9,5 2 4 X 2 2 4 14 25 9,5 20 2 2 17 2 2 

15 STRZAŁY  do 
BRAMKI 1 1 2,66 X 2,66 7 1 2,66 8 2,66 2,66 10 6 1 2,66 0 

16 „DZIURAWE 
WIADRO” 1 4 1 X 3 1 2 1 6 7 5 1 1 10 1 8 

 RAZEM 64 52 58,16 ------- 55,49 52,33 91,5 70,16 114 87,49 155,66 59 60,5 53 73,66 30 

 KOLEJNOŚD VII XIV IX ------- XI XIII III VI II IV I VIII X XII V XV 

                                                                                                                                                     Sędzia główny: Wiesław Matyga 

Najlepsi młodzi piłkarzeNajcelniej strzelali na bramkę

Najlepsze trójki  siatkarskieSkok w dal
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Słowa uznania i podziękowania należą się animatorom gmin, którzy przygotowywali swoje reprezentacje, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Rędzinach i władzom Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie za włożony 
trud w przygotowanie organizacyjne i przeprowadzenie imprezy. 

ObRADy KOMISjI RADy POWIATU
Majowe posiedzenie Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu poświęcone 
było działalności powiatowych stowarzyszeń kultury fizycznej 
zgodnie z planem pracy na 2017 rok. Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy i  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
reprezentowane były przez Wiesława Matygę. Działalność PSZS 
wynika z  kalendarza Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego 
obejmującego rozgrywki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w  następujących dyscyplinach: w  siatkówce, koszykówce, lekkiej 
atletyce, szachach, piłce ręcznej, tenisie stołowym, siatkówce 
plażowej, piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz dla trzech szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu tylko w  siatkówce i piłce nożnej. 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe organizuje 
m.in. powiatowy turniej szachowy o „Złotą Wieżę”, indywidualne 
i  drużynowe mistrzostwa w  tenisie stołowym, powiatowy turniej 
siatkówki 6-osobowej, jesienne indywidualne biegi przełajowe, 
turniej siatkówki oldbojów. Drugi raz z  rzędu jest organizowana 
Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego, która w  2016 
roku odbyła się w  Konopiskach, a  w  2017 roku w  Rędzinach. 
Na zakończenie roku przyznawane są wyróżnienia sportowe dla 

najlepszych zawodników, trenerów i działaczy. 
Na posiedzeniu Komisji zaprezentowały się również stowarzyszenia 
i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie 
częstochowskim: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

Gminy z nagrodami i pucharami

Posiedzenie komisji

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu zebranych przez reprezentacje gmin punktów okazało się, że w klasyfikacji generalnej 
zwyciężyła po raz drugi gmina Mykanów – 155,66 pkt przed Lelowem – 114 pkt i Konopiskami – 91,5 pkt. 

Medale i puchary najlepszym zawodnikom, drużynom i reprezentacjom gmin wręczali: Krzysztof Smela - starosta częstochowski, Stanisław 
Gmitruk - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Paweł Militowski - wójt gminy Rędziny. 

Spartakiadzie towarzyszyła wystawa „Polacy w Igrzyskach Olimpijskich 1924-2016”, autorstwa Macieja Hupy działacza Regionalnej Rady 
PKOl, oraz pozakonkursowe otwarte dla wszystkich walki sumo i strzelanie z procy.
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Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół Prometeus reprezentowane przez 
prezesa Waldemara Trószyńskiego. Celem Stowarzyszenia jest 
dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo 
podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego 
uczestnictwa w  życiu zawodowym i  społecznym. Siedziba 
Stowarzyszenia znajduje się w Konopiskach przy ul. Towarowej 2, 
email: aprometeus@gmail.com. Polski Związek Niewidomych Okręg 
Śląski Koło Ziemskie reprezentowała prezes Mieczysława Michalik. 
Związek zajmuje się społeczną integracją, rehabilitacją, ochroną 
interesów zawodowych i  społecznych oraz przeciwdziałaniem 
dyskryminacji osób z  dysfunkcjami wzroku. Porady Związku 
obejmują prawa i  obowiązki członka Polskiego Związku 
Niewidomych. Siedziba Okręgu Ziemskiego Polskiego Związku 
Niewidomych mieści się przy ul. Sobieskiego 9 w  Częstochowie, 
email: koloziemskiepznczest@interia.pl. Katolickie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych reprezentowane było przez prezes Barbarę 
Bladziak. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej 

i  jest placówką dziennego pobytu dla 30 niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu częstochowskiego prowadzącą działalność 
w  zakresie rehabilitacji społecznej i  zawodowej. Zajęcia 
rehabilitacyjne prowadzone są w  pracowniach: kroju i  szycia, 
ceramicznej, stolarsko-modelarskiej, gospodarstwa domowego, 
plastycznej, rehabilitacji i muzykoterapii. Siedziba Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych mieści się w  Starym Koniecpolu przy  
ul. Częstochowskiej 150, email: sygit0@op.pl.         

Działalność stowarzyszeń można wesprzeć finansowo lub przyłączyć 
się do ich działań. Więcej informacji można znaleźć na stronach 
internetowych lub kontaktując się z  prezesami w  siedzibach 
stowarzyszeń. 

Sylwia Knapik
Starostwo Powiatowe

NATURA POKAZAłA, CO POTRAfI…

Tegoroczna wiosna w  powiecie częstochowskim dała się we 
znaki zarówno mieszkańcom jak i  służbom odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo w  regionie. Najpierw w  nocy z  18 na 19 
kwietnia wystąpiły niespotykane o  tej porze roku obfite opady 
mokrego i  ciężkiego śniegu, które spowodowały łamanie się 
gałęzi i  całych drzew, w wyniku czego doszło do uszkodzeń linii 
i stacji energetycznych. Łącznie na terenie województwa śląskiego 
TAURON Dystrybucja zanotował setki awarii: uszkodzenia 22 
linii wysokiego napięcia, blisko 200 zdarzeń na liniach średniego 
napięcia i  zarejestrowanych ponad 2500 zgłoszeń dotyczących 
uszkodzeń linii niskiego napięcia. W  wielu miejscach linie 
energetyczne uległy całkowitemu zniszczeniu.

Najcięższa sytuacja wystąpiła w  północnej części województwa 
śląskiego, gdzie we wtorek i  środę napadało nawet kilkadziesiąt 
centymetrów mokrego śniegu. Setki łamiących się drzew zrywało 
przewody energetyczne, łamało konstrukcje energetyczne i  słupy 
oraz uszkodziło ich elementy. W środę w szczytowym momencie 
na terenie województwa śląskiego bez prądu pozostawało 110 
tysięcy gospodarstw domowych, w  tym na terenie powiatu 
częstochowskiego 39757, czyli prądu pozbawionych było około 
100 000 mieszkańców (powiat liczy ok. 135 000)
Do usuwania awarii TAURON zmobilizował wszystkie dostępne 
brygady. Posiłkował się także pomocą wynajętych ekip. Od środy 
nad usuwaniem awarii tylko w  okolicach Częstochowy, gdzie 
sytuacja była najtrudniejsza, bez przerwy pracowało ponad 50 
brygad elektromonterów. 
Energetycy usuwanie awarii zaczęli od przywrócenia funkcjonowania 

linii wysokiego napięcia, potem prace były kontynuowane na 
liniach średnich napięć, a  następnie usuwano awarie na liniach 
niskiego napięcia. 

W  czwartek bez zasilania pozostawało 18 972 odbiorców  
(ok 50 000 osób). Najtrudniejsza była sytuacja w  powiatach: 
częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim i lublinieckim. 
Usuwanie awarii na liniach średniego napięcia zakończono dopiero 
23 kwietnia (niedziela). Ostatnim odbiorcom przywrócono zasilanie 
w późnych godzinach wieczornych.
W wyniku zaistniałej sytuacji 19 kwietnia starosta częstochowski 
Krzysztof Smela zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Warta w Jaskrowie

Most w Kłobukowicach

Powalone drzewa niszczyły linie energetyczne
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Zarządzania Kryzysowego, na którym szefowie służb przedstawili 
bieżącą sytuację. Dzień później odbyło się drugie posiedzenie 
zespołu, podczas którego dyrektor TAURONU omówił sytuację oraz 
przedstawił problemy związane ze skalą zniszczeń. 
W  czasie trwania sytuacji kryzysowej stanowisko kierowania KM 
PSP przyjęło ponad 300 zgłoszeń o  różnego rodzaju zdarzeniach 
związanych z obfitymi opadami śniegu, ponadto Miejsko Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowało ok. 50 zdarzeń, 
a  policja ok. 200. Były to zdarzenia w większości niestwarzające 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Nieco ponad tydzień później długotrwały deszcz spowodował 
niepokojący wzrost poziomu rzek przepływających przez nasz 
powiat. 27 kwietnia, w  związku z  przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych na rzece Warcie, starosta K. Smela ogłosił stan 
pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin Kamienica 
Polska, Poczesna, Mstów, Kłomnice, Kruszyna. Ponieważ sytuacja na 
terenie powiatu częstochowskiego cały czas się pogarszała i coraz 
więcej gmin informowało o lokalnych podtopieniach, dzień później 
(28 kwietnia) starosta wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe 
na terenie całego powiatu. Tego samego dnia wojewoda śląski 
ogłosił pogotowie na terenie całego województwa. Sytuacja 
w  powiecie częstochowskim uległa znacznej poprawie dopiero  
1 maja. Wtedy też starosta odwołał pogotowie przeciwpowodziowe.
Na szczęście fala powodziowa nie spowodowała większych strat. 
Jedynie niewielkie podtopienia związane z  wysokich poziomem 
wód w rzekach zgłosiły gminy Mstów, Poczesna i Koniecpol. 

Jacek Zasępa
Starostwo Powiatowe

w Częstochowie

bUDOWA SAlI GIMNASTyCZNEj 
PRZy SPECjAlNyM OśRODKU SZKOlNO-WyCHOWAWCZyM W bOGUMIłKU

W sierpniu 2016 r. rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana 
Brzechwy w Bogumiłku. Budynek składać się będzie z 3 części – 
sali gimnastycznej, zaplecza i  korytarza łączącego z  budynkiem 
internatu. Sala gimnastyczna będzie miała wymiary 20,15m x 
11,7m, a na zapleczu mieścić się będą pomieszczenia, w których 
odbywać się będą zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów Ośrodka: sala 
gimnastyki korekcyjnej, sala integracji sensorycznej i sala stymulacji 
polisensorycznej – „Sala Doświadczeń Świata”.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku obejmuje 
edukacją, opieką, wychowaniem, rewalidacją i rehabilitacją dzieci 
i młodzież niepełnosprawną intelektualnie:
• w  szkole podstawowej specjalnej w  dzieci wieku od 6-go do  
18-go roku życia,
• w gimnazjum  specjalnym - do 21-go roku życia,
• w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy do 24 roku życia
• dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i upośledzoną 
umysłowo w  stopniu głębokim od 3-go do 25 roku życia – 
nauczanie indywidualne w domu
Wychowankowie Ośrodka to dzieci i  młodzież upośledzona 
w  stopniu umiarkowanym i  znacznym z  dodatkowymi 
obciążeniami psychofizycznymi. Są wśród nich dzieci z: 
dziecięcym porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, padaczką, 
zespołem pozapiramidowym, autyzmem, Aspargerem, chorobą 
poalkoholową FAS, dużą nadpobudliwością psychoruchową, 
wadami postawy, wadami mowy, słuchu, wzroku, niedoborem 
wzrostu i wagi, różnymi rodzajami alergii.

Sala gimnastyczna będzie służyć zarówno niepełnosprawnym 
uczniom Ośrodka jak i i lokalnej społeczności – sala po godzinach 
zajęć szkolnych będzie ogólnodostępna. 
Całkowita wartość inwestycji to 2,5 mln zł, w  tym wkład własny 
powiatu cęstochowskiego wyniesie 751 tys. zł. Inwestycja 
dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywanych przez 
Samorząd Województwa Śląskiego w wysokości 1.089 tys. zł oraz 
ze środków Ministerstwa Sportu i  Turystyki w  ramach Programu 
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2016 w  wysokości  
660 tys. zł
Zakończenie budowy planowane jest w III kwartale 2017r. 

PW

Budowa sali 3
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SPOTKANIE SAMORZąDOWCóW

27 kwietnia br. w  częstochowskim starostwie powiatowym 
odbyło się pierwsze spotkanie nowych władz powiatu z wójtami 
i  burmistrzami poświęcone omówieniu spraw istotnych zarówno 
dla gmin jak i  dla powiatu. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Klamek, która omówiła 
sytuację na rynku pracy w 2016 roku oraz w perspektywie roku 2017. 
Przedstawione przez nią dane potwierdzają stały, utrzymujący się 
od 2014 r. spadek stopy bezrobocia w powiecie częstochowskim. 
Na koniec roku 2014 stopa bezrobocia w  naszym powiecie 
wynosiła 18,0 proc., rok później – 14,7 proc., natomiast na koniec 
grudnia ubiegłego roku – 11,2 proc. Liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w powiecie spadła z 8 160 w 2014 r. do 4778 w 2016 
r. Największy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce w gminach: 
Kłomnice (spadek o  37,5 proc.), Starcza (spadek o  35,8 proc.) 
i Poczesna (spadek o 32,1 proc.). Zdaniem G. Klamek coraz lepsza 
sytuacja na rynku pracy jest wynikiem ożywienia gospodarczego 
w naszym regionie i wynikającym z tego zwiększeniem ilości miejsc 
pracy, a także efektem podejmowanymi przez częstochowski PUP 
działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
W  trakcie spotkania omówiono także kwestie związane m.in. 
z  komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gmin, 
zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
w  związku z  udzielaniem pozwoleń na budowę, modernizacją 
ewidencji gruntów i  budynków, realizacją zadań gminnych 
w  pasie dróg powiatowych, orzecznictwem NSA i  interpretacją 
ustawy przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi związanych 

z  funkcjonowaniem wspólnot gruntowych, a  także temat 
budynków nieużytkowanych, w  złym stanie technicznym (ruiny, 
pustostany) i ich rozbiórki.
Prowadzący spotkanie starosta częstochowski Krzysztof Smela 
zasygnalizował potrzebę organizowania spotkań samorządowców 
z naszego powiatu przynajmniej raz na kwartał i poprosił włodarzy 
gmin o  zgłaszanie problemów, które ich zdaniem, powinny stać 
się tematem szerszej dyskusji. Zadeklarował również gotowość 
zapraszania na te spotkania osób z zewnątrz odpowiedzialnych za 
sprawy będące tematem spotkania. 

GF

Spotkanie prowadził starosta K. Smela

NOWE INWESTyCjE NA DROGACH POWIATOWyCH 
Na przełomie maja i czerwca zostaną wyłonieni wykonawcy 
robót drogowych na 4 zadania inwestycyjne w  ramach 
posiadanych przez powiat wolnych środków. 

Wyremontowane zostaną m.in.:

Odcinek Sobuczyna - Młynek (etap II) 
Zostanie wykonana pełna wymiana konstrukcji ze stabilizacją 
spoiwem hydraulicznym oraz utwardzenie poboczy i  zjazdów 
destruktem.
Przewidywany termin zakończenia robót: 31.07.2017 r.

Odcinek Łysiny - Stanisławice
Wymiana nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, likwidacja 
przełomów oraz umocnienie skarp. W ciągu drogi zostaną również 
wyremontowane elementy odwodnienia (przepusty drogowe) oraz 

wykonany montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  
Przewidywany termin zakończenia robót: 28.07.2017 r.

Odcinek Żuraw - Zalesice (etap II) 
Remont nawierzchni z renowacją rowów i utwardzeniem poboczy 
kruszywem.
Przewidywany termin zakończenia robót: 15.07.2017 r.

Odcinek Małusy Wielkie - Małusy Małe
Ze wzmocnieniem podbudowy oraz wykonaniem warstw 
bitumicznych i utwardzeniem poboczy i zjazdów destruktem.
Przewidywany termin zakończenia prac: 31.07.2017 r.

LP
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W  dniach 27 - 29 kwietnia 2017 r. na zaproszenie władz 
powiatu częstochowskiego oraz dyrekcji Powiatowego 
Zarządu Dróg w  Częstochowie gościła w  Polsce delegacja 
drogowców z  powiatu bodeńskiego. Pierwsza wizyta 
drogowców z  Niemiec miała miejsce w  dniach 11 - 13 
kwietnia 2013 r. 

W skład 5-osobowej grupy weszli :
Tobias Gähr - naczelnik Wydziału Budowy Dróg; 
Gerhard Hermie – zastępca naczelnika Wydziału; 
Gerhard Miez - kierownik Obwodu Drogowego Markdorf; 
Rainer Schips - inżynier ruchu drogowego 
Johanna Dudzinski- Tann - pełnomocnik starosty bodeńskiego ds. 
współpracy zagranicznej.

Pobyt w Częstochowie rozpoczął się wspólną kolacją z dyrekcją PZD. 
Z uwagi na krótki czas wizyty roboczej (jeden dzień) jej program 
był bardzo napięty. I  tak w godzinach rannych goście z Niemiec 
zostali uroczyście powitani w  siedzibie Starostowa Powiatowego 

w  Częstochowie przez wicestarostę częstochowskiego Henryka 
Kasiurę oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie 
odbyło się zwiedzanie budowy autostrady A-1 na odcinku H (węzeł 
Zawodzie - węzeł Woźniki) budowanej prze firmę STRABAG. 
Kierownik budowy wraz ze swoim zastępcą przestawili gościom 
zakres budowanego odcinka, jak również umożliwili zwiedzenie 
placu budowy. 

Ponadto delegacja z Niemiec miała okazję zwiedzić Kopalnię Srebra 
w  Tarnowskich Górach oraz Jurę Krakowsko- Częstochowską. 
Ponadto goście z  Niemiec zwiedzili Klasztor Paulinów na Jasnej 
Górze (wraz z biblioteką).

Członkowie delegacji nie kryli zadowolenia z efektów tej wizyty, 
a także dziękowali za gościnność i opiekę.

Wizyta niemieckich drogowców była wynikiem współpracy 
powiatów częstochowskiego i  bodeńskiego w  zakresie wymiany 
doświadczeń dotyczących zarządzania drogami.

Roman Pakuła
Wicedyrektor PZD

WIZyTA DROGOWCóW Z POWIATU bODEńSKIEGO 

W kopalni srebra

MEDAl ZA DłUGOlETNIą SłUżbĘ 
W  piątek 21 kwietnia 2017 r. w  westybulu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów 
i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa 
śląskiego zasłużonych w  różnych dziedzinach życia i  pracy 
zawodowej.
Wśród osób odznaczonych znalazła się 
Renata Wojciechowska, starszy wychowawca-
koordynator Placówki Opiekuńczo–
Wychowawczej w Blachowni. 
W  uroczystości uczestniczyła dyrektor 

Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Blachowni, która wręczyła odznaczonej kwiaty 
i złożyła gratulacje. 

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany 
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek wojewodów za sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Ordery i  odznaczenia państwowe w  imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał 
wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, który 
złożył odznaczonym gratulacje i  życzył im 
wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej 
i  w  życiu osobistym. Oprawę muzyczną 
zapewniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

Elżbieta Ścigała
Dyrektor CAOPO-W w Blachowni

Pamiątkowe zdjęcie w starostwie

Renata Wojciechowska w UWRenata Wojciechowska wśród odznaczonych
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UWAżAj NA KlESZCZE!
Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w  KRUS w  ciągu 
ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu 
wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez 
kleszcze (w  większości z  powodu boreliozy). W  minionym 
roku, na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze 
działania Oddziału Regionalnego KRUS w  Częstochowie, 
odnotowano 10 przypadków zgłoszeń przez rolników 
zachorowania na boreliozę jako chorobę zawodową. 
Borelioza była powodem 83 proc. wszystkich zgłoszonych 
przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym 
terenie.

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych 
pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem, obserwowanym 
obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy 
postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak 
minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem. 
Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą występować jedynie na 
drzewach, w lesie i to tam niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest 
największe. Tymczasem, spotkać je można na łąkach, nad rzekami 
i  jeziorami, w  zaroślach, a  nawet na miejskich trawnikach. Ich 
największa aktywność, a  zarazem największe ryzyko bycia przez 
kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni. 
Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia, należy po powrocie 
do domu dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma nieproszonego 
gościa. Jest to bardzo ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera 
substancje znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca 
ukąszenia. 
Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza należy jak najszybciej usunąć, 
najlepiej przy pomocy specjalnej pompki próżniowej lub wyciągnąć 

pęsetą - nie należy jednak próbować go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi 
zbyt głęboko w ciele, powinno się niezwłocznie udać do lekarza. 
Usunięcie kleszcza w  pierwszej dobie po ukąszeniu wielokrotnie 
zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Po upływie kilku lub 
kilkunastu godzin kleszcz zaczyna odżywiać się krwią żywiciela 
i wtedy może zarazić przenoszonymi przez siebie chorobami. 
Okres inkubacji chorób wywoływanych przez kleszcze trwa od 
2 do 32 dni. Gdy zatem doszło do zakażenia przez kleszcza, 
w  miejscu ukąszenia na skórze pojawia się charakterystyczny 
rumień o średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie czasu 
powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie od środka 

i zanika. W diagnostyce wystąpiły 
również przypadki, gdy rumień 
nie wystąpił, a  kleszcz został 
niezauważony. Należy pamiętać, 
że borelioza wywołuje czasami 
objawy podobne do grypy, 
np.: stan podgorączkowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, bóle głowy, 
osłabienie, nudności. Jeśli po 
ukąszeniu przez kleszcza wystąpią 
takie niepokojące objawy, 
bezwzględnie trzeba zgłosić się 
do lekarza w  celu wykluczenia 
boreliozy bądź poddania się 
leczeniu w  razie potwierdzenia 
choroby. Nieleczona borelioza 
może prowadzić do uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. 

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami 
odkleszczowymi należy: 
- nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające 
większość ciała,
- stosować środki odstraszające kleszcze,
- trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze 
zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy 
i tereny gęsto zakrzewione,
- po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć 
swoje ciało - skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie 
miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.

Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka przeciwko zakażeniu 
kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) - warto  z niej skorzystać. 
Nie istnieje jednak szczepienie chroniące przed zachorowaniem na 
boreliozę.
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Województwo:

PRZyPOMINAMy O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI bRODAWCZAKA lUDZKIEGO (HPV)

130 tys. zł przeznaczył powiat częstochowski na realizację 
„Programu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2017 roku. (Wirus brodawczaka 
ludzkiego odpowiedzialny jest m.in. za zachorowania na raka szyjki 
macicy).
Program szczepień przeciwko wirusowi HPV realizowany jest już 
po raz czwarty. W roku bieżącym programem objęte są 11-letnie 
uczennice szkół podstawowych z  terenu naszego powiatu. 
W ramach wyżej wymienionej kwoty powiat planuje zaszczepić ok. 
50% populacji dziewcząt urodzonych w 2006 roku. Realizatorem 
programu jest  SANUS Sp. z  o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska 
w  Częstochowie, ul. Kopernika 45. Realizator przy wykonaniu 

programu korzysta z podwykonawców, czyli przychodni lekarskich 
mieszczących się na terenie powiatu częstochowskiego. Program 
realizowany będzie do połowy grudnia br. Rodzice/opiekunowie 
prawni, którzy chcą bezpłatnie zaszczepić swoje córki mogą 
zgłaszać się do realizatora programu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w SANUS Sp. z  o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska 
w  Częstochowie, ul. Kopernika 45, tel. 34-368-29-98 oraz 
w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  tel. 34-322-91-44.

Małgorzata Krasoń
Starostwo Powiatowe
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WSPARCIE NA WDRAżANIE OPERACjI W RAMACH 
„STRATEGII ROZWOjU lOKAlNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOłECZNOść”

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, jsfp, NGO z  pięciu gmin:  
Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza  
wchodzących w  skład Lokalnej Grupy Działania „Bractwo 
Kuźnic” mieli możliwość ubiegać się o  dofinansowanie 
nowych przedsięwzięć lub rozwijać już istniejące.

W ramach ogłoszonych w I kwartale 2017 r.  naborów z zakresów :  
- Podejmowanie działalności gospodarczej
- Rozwijanie działalności gospodarczej
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i  niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

beneficjenci złożyli 10 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione 
przez Członków Rady i  przekazane do Instytucji Wdrażającej tj. 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W ramach ww. naborów 
pozostał niewykorzystany limit środków. 

Zakres przedsięwzięć wspieranych w ramach strategii jest bardzo 
szeroki. Będzie można realizować projekty integracji lokalnych 
społeczności, projekty wspierające działalność organizacji 
pozarządowych, projekty infrastrukturalne. Największa część 
środków zaplanowana jest na realizację projektów z  zakresu 
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych 
w ramach PROW 2014-2020 zapraszamy na profil Facebook, stronę 
internetową www.bractwokuznic.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
wszystkie ważne informacje. Zachęcamy również do kontaktu 
telefonicznego (34 3274-014), e-mail : biuro@bractwokuznic.pl 
oraz do odwiedzania naszego biura w  Poczesnej ul. Wolności 2 
pokój nr 36, gdzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa. 

Marita Skowron 
Prezes Zarządu 

LGD „Bractwo Kuźnic”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  
„Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” 
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LGD „Bractwo Kuźnic” 

 

W styczniu 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 projektu pn. „Nowoczesna baza dydaktyczna 
- miarą sukcesu zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej 
kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku”.
W  ramach projektu powstanie nowoczesna i  wyposażona 
w najnowszy sprzęt pracownia do kształcenia uczniów w zwodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Zaprojektowano powstanie nowych pracowni:
- pracowni technologii gastronomicznej z w pełni wyposażonymi 
sześcioma stanowiskami roboczymi, każde wyposażone w zlew, 
stoły robocze i trzon kuchenny,
- pracowni planowania żywienia i usług gastronomicznych 
wyposażonej w indywidualne stanowiska komputerowe oraz 
nowoczesny sprzęt multimedialny,
- pracowni obsługi gości, składającej się z dużej sali z dwoma 
stanowiskami barowymi wraz z zapleczem. 

Powstanie również nowa szatnia dla uczniów bezpośrednio 
połączona z  jedną z  istniejących łazienek oraz wyremontowane 
zostaną łazienki. 

W  pomieszczeniach zaplanowano: wymianę oświetlenia, 

rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie instalacji 
wodno – kanalizacyjnej w  ścianach i  podłodze, wykonanie 
okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, montaż 
instalacji wentylacyjnej, montaż zabudów i  szaf, montaż zlewów 
i umywalek, montaż wyposażenia kuchennego, montaż systemów 
multimedialnych, osprzętu elektrycznego i  inne prace związane 
z adaptacją pomieszczeń.

Zaplanowano dodatkowo zakup wyposażenia niezbędnego do 
prowadzenia szkolenia zawodowego i  egzaminów zawodowych: 
płyty indukcyjne, piekarniki elektryczne z termoobiegiem, kuchenki 
mikrofalowe, piec konwekcyjno–parowy, lodówki z  zamrażarką, 
zmywarki do naczyń, robot kuchenny wieloczynnościowy, 
frytkownica, maszynka do mielenia, podgrzewacz do talerzy, 
urządzenie do sous-vide, naświetlacz do dezynfekcji jaj, 
podgrzewacz do talerzy, wózki kelnerskie, witryna chłodnicza, 
kasa kelnerska, ekspresy ciśnieniowe, komputery stacjonarne 
z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, programy 
komputerowe wspomagające wykonywanie zadań produkcyjnych 
oraz inne drobne elementy wyposażenia.

Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wyniesie 
1,3 mln zł, w  tym dofinansowanie - 850 tys. zł, a wkład własny 
powiatu - 470 tys. zł.

PW

NOWE PRACOWNIE ZAWODOWE W ZESPOlE SZKół W ZłOTyM POTOKU
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MłODZI PlASTyCy WybRANI
Wojewódzka Komisja Konkursowa VII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla dzieci odbywającego sie pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne 
to nie zabawa” organizowanego przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, wyłoniła zwycięzców 
tegorocznych eliminacji z  terenu województwa śląskiego. 
W  ramach wojewódzkiego etapu konkursu, do siedziby 
Oddziału Regionalnego KRUS w  Częstochowie wpłynęło 
679 prac plastycznych dzieci z  87 szkół podstawowych, 
znajdujących się na terenach wiejskich.

Komisja, w  skład której wchodzili pracownicy Oddziału 
Regionalnego KRUS w  Częstochowie, Samorządowego Ośrodka 
Doskonalenia w  Częstochowie oraz Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w  Katowicach i  częstochowskiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Katowicach wybrała 6 najlepszych prac w dwóch grupach 
wiekowych i  dodatkowo wyróżniła 14 autorów. 36 nadesłanych 
prac nie spełniało kryteriów konkursu: brakowało formularza zgody 
lub podpisu opiekuna, miały nieprawidłowy format bądź autor był 
już laureatem etapu ogólnopolskiego. Ocenie poddano 643 prace 
plastyczne. 

W  I grupie wiekowej, czyli młodych artystów uczęszczających do 
szkoły podstawowej  w przedziale od zerówki do III klasy, napłynęło 
347 prac (oceniono 319). 

Pierwsze miejsce w  tej grupie przyznano Karolinie Szmigiel 
z Zawad uczęszczającej do II klasy w Gminnym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Popowie. Drugie miejsce otrzymał Sebastian 
Borys z  II klasy Szkoły Podstawowej w  rodzinnej Żabnicy, trzecie 
- Tomasz Pietrucha mieszkający w  Skrzydłowicach, uczący się 
w I klasie Szkoły Podstawowej w Kośmidrach.

W  tym przedziale wiekowym przyznano także 7 wyróżnień. 
Otrzymali je: Maja Brzozowska z  I  klasy Szkoły Podstawowej 
w Nieradzie, Julia Ociepa z I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Zielonej, Łukasz Rek z  III klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Pogrzebieniu, Paulina Ziubrzycka z  II klasy Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Poniszowicach, Bartosz Mandera z III klasy 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Rzuchowie, Jessica Witek 
z III klasy w Zespole Szkół w Krzanowicach, Wiktoria Serwińska z II 
klasy w Szkole Podstawowej w Węglowicach.

W  drugiej grupie wiekowej, uczniów uczęszczających do klas 
w przedziale od IV do VI, napłynęły 332 prace (oceniono 324).
Pierwsze miejsce przyznano Dorocie Świerczek z  Krzanowic 
uczącej się w  IV klasie Zespołu Szkół w  Krzanowicach. Drugie 
- Justynie Wiącek z  Krzyżanowic uczącej się w  IV klasie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, trzecie - Julii Urbaś 

15 kwietnia br. w  Domu Pomocy Społecznej w  Lelowie 
odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne z  udziałem 
zaproszonych gości. Wśród przyjaciół, którzy zaszczycili DPS 
swoją obecnością w  tym szczególnym dniu, był między innymi 
senator Ryszard Majer, wicestarosta częstochowski Henryk 
Kasiura, radna powiatu częstochowskiego Marianna Dziura oraz 
przedstawiciele lokalnych władz państwowych i  kościelnych. 

Spotkanie rozpoczął występ zespołu ,, Rodzina’’, który przedstawił 
inscenizację ,,Męki Pańskiej’’, wprowadzając wszystkich zebranych 
w  atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. Po poświęceniu pokarmów 
przez kapelana Domu ks. proboszcza Henryka Młynarczyka 
wszyscy zasiedli do świątecznie udekorowanych stołów, aby 
spożyć święconkę wielkanocną.

D. Zaborska
DPS w Lelowie

WIElKANOC W lElOWSKIM DPS

I miejsce grupa 0 - 3
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z  Simoradza uczęszczającej do VI klasy filii w Siemoradzu Szkoły 
Podstawowej w Dębowcu.

Także w tej grupie wiekowej przyznano 7 wyróżnień.
Otrzymali je: Dawid Urbas z V klasy w Zespole Szkół w Krzanowicach, 
Igor Żuk z IV klasy w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie, 
Kamil Kulak z IV klasy w Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego 
w Koziegłowach, Alicja Masiarek z IV klasy w Szkole Podstawowej 
Fundacji „Elementarz” w  Dzibicach, Julia Piosek z  VI klasy 
w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Pawonkowie, Wiktoria 
Pawełek z  IV klasy w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Kobyli, 
Angelika Rak z IV klasy Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej.

W  tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyło z  całego kraju 34 
tys. 332 uczniów z  2 tys. 642 wiejskich szkół podstawowych. 
Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych 
w  wymienionych juz kategoriach wiekowych. Komisja oceniła je 
nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale też trafności 
zobrazowania idei konkursu i jego przesłania. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 14 czerwca 
br. w  Sali Kolumnowej Sejmu RP. Swoją obecnością zaszczycą je 
nie tylko przedstawiciele organizatorów i  patronów, ale przede 
wszystkim laureaci wraz z rodzinami i przedstawicielami szkół. 

Dodatkową atrakcją tego dnia będzie zwiedzanie z przewodnikiem 
gmachu Sejmu oraz udział w  warsztatach edukacyjnych 
zorganizowanych przez firmę Bayer Crop Science. Laureaci 
Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, PIP, Ministerstwo 

Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, patronów medialnych Konkursu oraz 
firmy współpracujące. 

O konkursie

Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem 
sprawuje Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, a  wsparcia 
organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat 
medialny sprawują redakcje: dwutygodnika AGRO SERWIS, 
Telewizji Interaktywnej Agronews.com.pl, Tygodnika Poradnik 
Rolniczy, magazynu rolniczego Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój 
Portal Rolniczy.

Konkurs ma promować pozytywne zachowania związane z pracą 
i  zabawą na terenach wiejskich, a  także popularyzować wiedzę 
na temat „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych 
związanych z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których 
nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Wykaz wskazuje 
na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych 
mieszkańców wsi. 

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to 
podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, które ma zwrócić 
uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia 
związane z  obecnością w  gospodarstwie rolnym substancji 
chemicznych, w  tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, 
chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie 
wapna palonego) i  rozpuszczalników organicznych, a  także 
substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, 
w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa to 
uczniowie klas od 0 do 3-ciej, II grupa - uczniowie klas od 4 do 6-tej. 
W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą 
się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem 
będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie 
zgłoszone prace ocenią komisje wojewódzkie, a najlepsze prace ze 
wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję 
Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, 
a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie 
autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt 
multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, a  także zestawy upominków przygotowane przez 
MRiRW, PIP, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

KRUS

lATO, lATO, lATO CZEKA …
Jak każdego roku, tegoroczne wakacje dla wychowanków 
z  placówek obsługiwanych przez Centrum Administracyjne 
Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w  Blachowni 
zapowiadają się atrakcyjnie i ciekawie.
Już po rozdaniu świadectw (25 czerwca) grupa ponad 20 osób 
wyjedzie na wypoczynek nad Jezioro Bodeńskie do zaprzyjaźnionego 
powiatu w  Niemczech. Po powrocie nastąpi wymiana młodzieży 
z Ukrainy i kolejna grupa wyjedzie na obóz nad Jezioro Świteź. 
Nasze placówki będą gościć grupę dzieci z  Ukrainy, chcemy im 
zorganizować ciekawy, pełny atrakcji pobyt w Polsce. W sierpniu 
duża grupa dzieci wyjedzie do kurortów w Goczałkowicach Zdroju 
i w Rabce.
Na nadchodzące wakacje nasi podopieczni czekają z  wielką 
niecierpliwością i radością. Elżbieta Ścigała

Dyrektor CAOPO-W w Blachowni

I miejsce grupa 4 - 6
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ślADy śW. bRATA AlbERTA NA ZIEMI lElOWSKIEj

Święty Brat Albert, żołnierz powstania styczniowego, malarz, 
patron czynnej miłości bliźniego. Mamy okazję przyjrzeć się bliżej 
osobie św. Brata Alberta z  okazji Roku Świętego Alberta. Rok 
rozpoczyna się w dniu 100 rocznicy śmierci świętego (25 grudnia 
1916r.) i potrwa do świąt Bożego Narodzenia 2017 roku.

Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie imię i nazwisko, 
urodził się 20 sierpnia 1845 roku w  Igołomi pod Krakowem. 
Wcześnie stracił oboje rodziców – ojca mając lat 8, a matkę mając 
lat 14. Z domu rodzinnego wyniósł podstawę życia religijnego oraz 
gorący patriotyzm. Na tyle silny, że w  17 roku życia, jako jeden 
z pierwszych, zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. Walki 
powstańcze przeciwko rosyjskiemu zaborcy swym zasięgiem objęły 
także ziemię lelowską. Bitwa stoczona przez oddział dowodzony 
przez pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego  z wojskami rosyjskimi 
pod Mełchowem jesienią 1863 roku, była jednym z ważniejszych  
epizodów walk niepodległościowych. W  tej przegranej bitwie 
ochotnik z Krakowa Adam Chmielowski został ciężko ranny w lewą 
nogę. Rana była poważna, konieczna okazała się amputacja nogi. 
Amputacji dokonano w  wiejskiej chacie w  Koniecpolu. W  tej 
bitwie poległo także wielu powstańców, których pochowano na 
skraju wsi Mełchów we wspólnej mogile. Po klęsce powstania i po 
wydostaniu się z niewoli Adam Chmielowski musiał opuścić kraj. 
Na emigracji kształcił się między innymi w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Po powrocie do kraju dużo malował i podróżował. 
W końcu postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu.
W  1882 roku złożył śluby zakonne, przywdział habit i  rozpoczął 
zakładać zgromadzenia Braci Albertynów i  Sióstr Albertynek, 
oparte na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu. Od tego czasu 
zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat Albert.
Kalectwo i  choroba nie zniechęciły go do  działalności  na rzecz 
ubogich. W  sumie otworzył 20 przytulisk niosących pomoc 
potrzebującym. Po ciężkiej chorobie nowotworowej zmarł 25 
grudnia 1916 roku.
22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II zaliczył Brata 
Alberta w  poczet błogosławionych, a  12 listopada 1989 r. 
odbyła się jego kanonizacja. 
Do parafii p.w. św. Marcina w  Lelowie kilkanaście lat temu 
przybyły siostry Albertynki ze Zgromadzenia Sióstr Posługującym 
Najbardziej Ubogim – św. Brata Alberta Chmielowskiego. Siostry 
z poświęceniem opiekują się chorymi, wspierają ich rodziny, a także 
wspierają ubogich.

W  rocznicę bitwy powstania styczniowego pod Mełchowem 
rokrocznie od wielu lat organizowane są patriotyczne uroczystości 
upamiętniające tamte wydarzenia. Uroczystości rozpoczynają 

w kaplicy p.w. św. Brata Alberta (wybudowanej w setną rocznicę 
bitwy pod Mełchowem) mszą świętą w  intencji poległych 
powstańców. Po mszy następuje przemarsz pod  zbiorową mogiłę 
poległych powstańców, gdzie przeprowadzany jest apel poległych. 
Następnym punktem uroczystości jest inscenizacja walk  powstania 
styczniowego. Uczestniczą w  niej grupy rekonstrukcyjne: Pułk 
Żuawów Śmierci z Buska Zdroju, Grupa Rekonstrukcji Historycznej, 
„9 Rota 1863”, konne pokazy kawalerzystów, Grupa Kosynierów 
z  Lelowa, Grupa Rekonstrukcji „Dragoni” oraz uczniowie szkół 
lelowskich i  częstochowskich. Udział w  inscenizacji pozwala 
przenieść się w realia 1863 r. i zarazem stanowi znakomitą lekcję 
poznawania historii naszej małej ojczyzny.
Organizatorami tej uroczystości są członkowie Lelowskiego 
Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego 
Zwierkowskiego ,Gminny Ośrodek Kultury w  Lelowie, Urząd 
Gminy w Lelowie oraz wiele innych osób dobrej woli wspierających 
organizację i przeprowadzenie uroczystości.

Organizatorzy inscenizacji bitwy pod Mełchowem zostali docenieni 
przez władze powiatu, czego wyrazem była Statuetka Starosty 
Częstochowskiego wręczona im podczas tegorocznej, uroczystej 
gali w Filharmonii Częstochowskiej. 
W 2017 roku uroczystości upamiętniające bitwę pod Mełchowem 
odbędą się 30 września. Serdecznie zapraszamy. 

Marianna Dziura
Radna Rady Powiatu,

Wiceprezes LTH-K im. W. Zwierkowskiego.

Apel pamięci przy powstańczej mogile w MełchowieInscenizacja bitwy

Inscenizacja bitwy
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PROjEKT PARTNERSKI „DRUżyNA POWIATU”

W  ramach realizowanego przez PCPR w  Częstochowie i  10 
ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego 
Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” wsparciem objętych jest 
323 uczestników – klientów instytucji pomocy społecznej.
Osoby biorące udział w projekcie realizują działania zaplanowane 
w  ścieżkach reintegracji społeczno-zawodowej, które zostały 
opracowane przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego 
oraz psychologa indywidualnie dla każdego z  uczestników przy 
uwzględnieniu sytuacji zawodowej, posiadanych umiejętności oraz 
predyspozycji zawodowych.
W 2017 roku uczestnicy rozpoczęli udział w kursach zawodowych, 
których celem jest dostosowanie posiadanych kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy. Uczestnicy projektu biorą 
udział w kursach m.in. krawiectwa, magazyniera z obsługą wózka 
jezdniowego, opiekunki środowiskowej, opiekunki dziecięcej, prawa 
jazdy kat. C, księgowości, technologa robót wykończeniowych, 
nowoczesnego sprzedawcy, kosmetyki, fryzjerstwa, kucharza.
Uczestnicy Projektu mają ponadto możliwości korzystania ze 
wsparcia psychologa w  czasie indywidualnych konsultacji. 
W ramach realizacji powyższego instrumentu odbyło się ponad 900 
godzin spotkań.
Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2016 roku i potrwa do 31 grudnia 
2017 roku. 

KK

73 ROCZNICA WyDARZEń W GNASZyNIE
24 kwietnia minęła 73 rocznica egzekucji dokonanej przez 
niemieckich żołnierzy na polskich zakładnikach w  1944 roku  
w  Gnaszynie (obecnie dzielnica Częstochowy). Niemcy postanowili 
skazać na śmierć dziesięciu Polaków za to, że nikt z mieszkańców 
Gnaszyna nie wyjawił nazwisk osób, które wspomagały partyzantów 
działających w okolicach Częstochowy. 
24 kwietnia 1944 roku Niemcy zgromadzili mieszkańców Gnaszyna 
i  okolicznych wsi na wzgórzu, gdzie ustawiono szubienicę. 
Gestapowcy nie tylko zmusili mieszkańców do oglądania egzekucji, 
ale nawet do tego, by niektórzy z nich osobiście zakładali skazańcom 
na szyję pętle. Nikt nie znał z imienia i nazwiska skazańców, gdyż 
byli mieszkańcami innej części kraju. Ciała 10 zamordowanych 

mężczyzn wywieziono w nieznane miejsce.
21 kwietnia br. odbyły się uroczystości upamiętniające to 
wydarzenie. Po mszy świętej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gnaszynie złożono kwiaty na miejscu egzekucji i zapalono znicze. 
W  uroczystościach, które każdego roku organizowane są przez 
Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i   Byłych Więźniów 
Politycznych, radę dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza oraz Urząd Miasta 
Częstochowy  wzięli również udział  sekretarz powiatu Leonard 
Krawczyk oraz Jacek Zasępa z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

TŚ

NARODOWy DZIEń ZWyCIĘSTWA 
8 maja obchodzony jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. Dzień, 
który upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie oraz 
wszystkie jej ofiary.
Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy 
bezwarunkowej kapitulacji. Miało to miejsce 8 maja 1945 
roku o  godz. 22.30 czasu środkowo-europejskiego w  Berlinie, 
a przerwanie działań wojennych nastąpiło o godz. 23.01.
W  Moskwie w  momencie podpisywania dokumentu było już po 
północy, stąd Rosjanie zakończenie wojny nadal obchodzą 9 maja. 
W Polsce Ludowej Dzień Zwycięstwa  obchodzono również 9 maja. 
Obchody były niezwykle uroczyste. W  latach 1945–1950 9 maja 
był nawet dniem wolnym od pracy. 24 kwietnia 2015 Sejm RP 
przyjął ustawę znoszącą Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności 
obchodzone 9 maja i  ustanowił Narodowy Dzień Zwycięstwa 
obchodzony 8 maja.
Tegoroczne uroczystości w Częstochowie odbyły się – już tradycyjnie 
- na placu Pamięci Narodowej, pod pomnikiem „Poległym 
w obronie Ojczyzny”. Mszę polową w intencji poległych w czasie 
II wojny światowej odprawił kapelan środowisk kombatanckich 

ks. Stanisław Rospondek. W  trakcie uroczystości wręczono 
częstochowskim kombatantom odznaczenia „Zasłużonym 
dla Województwa Śląskiego” oraz awanse na wyższe stopnie 
wojskowe.
W  uroczystościach na placu Pamięci Narodowej wzięła udział 
delegacja powiatu częstochowskiego – Leonard Smolarski – 
członek Zarządu Powiatu, Leonard Krawczyk – sekretarz powiatu 
oraz Roman Gębuś – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatelskich. Przedstawiciele Powiatu 
wspólnie z kombatantami, przedstawicielami władz miasta, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Częstochowie, Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Policji, Straży Pożarnej, szkół oraz 
mieszkańcami Częstochowy i  powiatu częstochowskiego złożyli 
kwiaty pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny”.
Organizatorami tegorocznych miejskich uroczystości był Związek 
Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Urząd 
Miasta Częstochowy.

TŚ
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fElIETON 
WSZySCy lUDZIE bĘDą bRAćMI 
W  tym miesiącu, dokładnie ósmego maja, upłynęły 72 lata od 
zakończenia II wojny światowej w Europie. Na dalekim wschodzie 
wojna z  Japonią trwała jeszcze do września. Jeśli dokładnie 
prześledzić historię Europy, jeszcze nigdy na przestrzeni historii 
nowożytnej ani ponad tysiąca lat naszej państwowości, ani 
w  Europie (za wyjątkiem Bałkanów) ani w  Polsce nie było tak 
długiego okresu pokoju. Ludzie urodzeni już po wojnie mają to 
szczęście, że należą do pokolenia, 
którego całe życie przypadło na 
okres pokoju. Jest to zasługą tych, 
którzy wiele lat temu uznali, że czas 
zakończyć wojny i rozpocząć pokojową 
współpracę pomiędzy narodami. 
Wspólnota Węgla i  Stali, Europejska 
Wspólnota Gospodarcza i  dzisiejsza 
Unia Europejska to właśnie efekt 
myśli o  pokojowym współistnieniu 
wszystkich, którym ta idea jest 
bliska. Niestety, dziś w  wielu krajach 
odradzają się ruchy populistyczno-
nacjonalistyczne, a  ich ewentualne 
zwycięstwa będą końcem pokojowego 
współistnienia. Wkrótce odżyją na 
nowo myśli o  lepszych i  gorszych 
ludziach, lepszych i gorszych narodach, 
lepszych i gorszych rasach. To w wielu 
krajach niestety już się dzieje, a  nasz 
kraj nie stanowi pod tym względem 
żadnego wyjątku. A  jeśli, to akurat 
w drugą stronę. Osobiście uważam, że 
nie ma złych narodów, ale bywają źli 
ludzie i  znaleźć ich można wszędzie, 
w  każdym kraju i  na całym świecie. 
Dopóki ludzie żyją w  jedności, dopóty 
żyją w  pokoju. Podsycanie nacjonalizmów i  sporów religijnych 
prowadzi do nienawiści i  wojen tak okrutnych, że trudno to 
sobie nawet wyobrazić. Najlepszym przykładem z ostatnich lat są 
oczywiście Bałkany. Ludzie, którzy żyli razem często zakładając 
rodziny, sąsiedzi, którzy przez lata żyli zgodnie obok siebie, nagle 
zapałali ogromną wzajemną nienawiścią. Wszyscy wiemy, co się 
tam wtedy działo i nie chcę tego opisywać. A jak to było w innych 
częściach naszego kontynentu? Otóż uczyliśmy się na lekcjach 
historii o początkach powstawania państw europejskich i zawsze 
mówiliśmy o  Francuzach, Niemcach czy Polakach. Czy słusznie? 
Tak naprawdę o  narodach zaczynamy mówić dopiero w  drugiej 
połowie XVIII w., w okresie rewolucji przemysłowej i wzrastającej 
wraz z nią świadomości społecznej i poczucia wspólnoty, ale też 
wyrywania się spod kurateli tzw. „dobrze urodzonych” (słynne „We 
the people” - My Naród - rozpoczynające tekst konstytucji Stanów 
Zjednoczonych). Wcześniej wszystkie państwa europejskie miały 
charakter rodowy, a nie narodowy, a wszelkie wojny prowadzone 
były o zwiększenie wpływów określonych rodów, a nie narodów. 
Tych wielkich rodów ciągle walczących o  powiększenie stanu 
swego posiadania nie było aż tak wiele. Zawierali sojusze, walczyli 
między sobą, a później przy obficie zastawionym stole i szampanie 
podpisywali traktaty pokojowe potwierdzane małżeństwami 
swoich dzieci. Zawsze odbywało się to ze szkodą dla „maluczkich” 
i na grobach swych poddanych. Bo tylko interes ich rodzin się liczył. 
Jeszcze dziś istnieją państwa, gdzie formalną „głową państwa” jest 
monarcha. W Anglii np. na tronie zasiada rodzina Sachsen-Coburg-
Gota wywodząca się z  dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. To boczna 

gałąź rodu Wettynów znanych również z Polski (August II Mocny 
i  August III). Dopiero Jerzy V w  czasie I  wojny świtowej zmienił 
nazwisko na Windsor. A  jak to było u  nas? Chrobry był synem 
Mieszka I i wywodzącej się z dzisiejszych Czech Dobrawy. Kazimierz 
Odnowiciel, wnuk Chrobrego, był synem Mieszka II i Rychezy - córki 
palatyna reńskiego Ezzona, (dziś powiedzielibyśmy Niemca). Żeby 
nie zanudzać powiem jeszcze tylko, że jedną babcią Władysława 

Łokietka była księżniczka wołyńska, 
a  drugą księżniczka bułgarska. Potem 
na tronie polski zasiadali węgierscy 
Andegawenowie, a  później Litewscy 
Jagiellonowie. To tyle o  państwach, 
rodach i rodzinach. 

Jak już wspomniałem, wraz ze 
wzrostem świadomości społecznej 
zakończyła się era państw rodowych, 
a  zaczęła narodowych. Niestety, był 
też okres jedynie słusznego narodu 
rasy nordyckiej z  niebieskimi oczami 
i  włosami koloru blond. To, do czego 
taka filozofia doprowadziła, powinno 
być nauczką dla nas po wszystkie czasy, 
a  doszukiwanie się dziś jakiejkolwiek 
czystości rasy, to wierutne brednie 
służące do wykorzystywania często 
młodych ludzi do walki politycznej, ale 
tej w  najgorszym i  najokrutniejszym 
wydaniu. Po tylu wojnach wszystkich 
ze wszystkim nie wyłączając Tatarów 
i  Turków niosących ze sobą nie 
tylko śmierć, ale i  gwałty. Po latach 
osadnictwa na ziemiach polskich 
przybyszy z  Niderlandów, Niemiec, 

Czech, Szwajcarii itp. itd., nie ma czegoś takiego jak „czysta krew”. 
Polakiem jest każdy, kto się tutaj urodził i każdy, kto wybrał nasz 
kraj na swoją ojczyznę. Przykładów w naszej historii rodzin, które 
tu przybyły, a ich potomkowie byli wielkimi Polakami, jest aż nadto. 
Generał Franciszek Kleeberg dowodził pod Kockiem w  ostatniej 
bitwie kampanii wrześniowej. Nazwisko brzmiące raczej niemiecko. 
Według rodzinnej tradycji wywodzili się oni od wziętego w  XVII 
podczas najazdu na Polskę szwedzkiego żołnierza. Jego ojciec był 
powstańcem styczniowym. A  co można pomyśleć porównując 
nazwiska niemieckiego feldmarszałka, słynnego lisa pustyni Erwina 
Rommla z żołnierzem legionów, uczestnikiem bitwy warszawskiej 
i dowódcą obrony Warszawy w 1939 roku Juliuszem Rómmlem? 

Tylko żyjąc we wspólnocie, nie szukając lepszych i gorszych, możemy 
żyć w pokoju. Jeśli się to komuś nie podoba, niech zapyta, co to jest 
wojna tych, którzy ją przeżyli. Dziś jest jeszcze kogo zapytać, choć 
tych, którzy jej doświadczyli, jest ich coraz mniej.

W sensie genetycznym, ale i religijnym, wszyscy ludzie są ze sobą 
spokrewnieni. Idąc za słowami „Ody do radości” Fridricha Schillera 
będącymi hymnem Unii Europejskiej –„Wszyscy ludzie będą 
braćmi” baczmy na to, by i tym razem nie zwyciężył Kain.

Janusz Krakowian
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OGólNOPOlSKI TURNIEj WIEDZy POżARNICZEj  
„MłODZIEż ZAPObIEGA POżAROM”  

8 kwietnia br. w  salach Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w  Złotym 
Potoku pod patronatem starosty częstochowskiego Krzysztofa Smeli 
odbyła się kolejna edycja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 

W szranki stanęli zwycięzcy eliminacji gminnych z 11 gmin powiatu 
częstochowskiego w  trzech grupach wiekowych: w  grupie I  - 
szkoły podstawowe, w grupie II - gimnazja i w grupie III - szkoły 
ponadgimnazjalne, łącznie 30 uczestników.

Eliminacje przebiegały w  dwóch etapach: etap I  - 30 pytań 
testowych i  etap II - 5 pytań ustnych, a  także ścisły finał, do 
którego zakwalifikowano po 5 osób z największą ilością punktów 
z  testu. Pytania dotyczyły zagadnień z  zakresu walki z pożarami, 
ich zapobieganiu, alarmowaniu o zdarzeniach odpowiednich służb, 
zasad udzielania pomocy przedmedycznej, a także wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego. W komisji oceniającej wiedzę 
uczestników zasiadali oficerowie Państwowej Straży Pożarnej: 
mł. kpt. Mariusz Basiak z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, 
autor pytań i  przewodniczący jury, st. kpt. Kamil Dzwonnik i  st. 
kpt Karol Wawszczak z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. 
Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 

OSP RP w Częstochowie, Komenda Miejska PSP i Centralna Szkoła 
PSP w Częstochowie oraz Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym 
Potoku przy udziale Nadleśnictwa Koniecpol, Złoty Potok i  Gidle 
oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Częstochowie 
i  Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa. Patrona eliminacji - starostę Częstochowskiego 
Krzysztofa Smelę reprezentował członek Zarządu Powiatu  
dh Grzegorz Dyner.

Laureatami eliminacji w  poszczególnych grupach wiekowych 
zostali: w  grupie I  - Kacper Matusiak z  gminy Kłomnice, Kinga 
Król z  gminy Konopiska i  Kacper Kapkowski z  gminy Przyrów, 
w  grupie II – Szymon Połcik z  gminy Lelów, Konrad Krawczyk 
z gminy Mykanów i Dominik Kamiński gmina Starcza,  w grupie III 
–   Kinga Szyda gmina Mykanów, Patryk Machura z gminy Mstów 
i Mateusz Stoparek z gminy Konopiska. Laureaci trzech pierwszych 
miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymali pamiątkowe statuetki 
i  nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Zgodnie 
z  tradycją nagrodzono najmłodszego uczestnika eliminacji, którą 
w  tym roku była Ania Skrzypczyk z  gminy Koniecpol. Otrzymała 
ona dużą maskotkę: misia-strażaka ufundowaną przez wójta gminy 
Janów Joannę Ścigaj. Zdobywcy I miejsc w każdej grupie wiekowej 
będą reprezentować powiat częstochowski w  eliminacjach 
wojewódzkich. 

Dziękuję uczestnikom eliminacji ich opiekunom i  nauczycielom, 
dziękuję współorganizatorom i  fundatorom nagród, dziękuję 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
eliminacji, i  zapraszam za rok, być może znowu w  gościnnych 
murach Zespołu Szkól im. Wł. Szafera w Złotym Potoku

Ze strażackim pozdrowieniem
Tadeusz Ciastko 

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Częstochowie 
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śWIąTECZNy MAj
Maj to miesiąc, który kojarzy się nie tylko z  piękną pogodą, ale 
i kilkoma ważnymi świętami.
1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy (ang. 
International Workers Day), lub inaczej Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy. Dzień ten zazwyczaj kojarzy się z czasami 
PRL-u   i  organizowanymi przez państwo pochodami, wiecami 
i  spotkaniami, podczas których eksponowano hasła o  treści 
politycznej i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było bardzo 
często wymuszane przez szkoły, czy zakłady pracy. Po 1989 r. 
obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co spowodowane 
było nie samą niechęcią do idei święta, ale raczej do związanej 
z nim otoczki ideologicznej. 1 maja to święto dość kontrowersyjne 
i wielokrotnie zastanawiano się, czy powinien być to dzień wolny 
od pracy.
W Kościele katolickim 1 maja obchodzone jest wspomnienie św. 
Józefa Rzemieślnika (Robotnika). Wspomnienie to wprowadził do 
kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 r. jako alternatywę 
dla laickiego Święta Pracy.
2 maja to dzień, w  którym obchodzone jest święto flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej- Dzień Flagi. Święto wprowadzone zostało  
przez Sejm  Ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy 
z 1980 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzień Flagi to wspaniała okazja nie tylko do manifestacji naszego 
przywiązania do barw narodowych i  patriotyzmu, ale też i  do 
refleksji nad historią i przyszłością naszej ojczyzny.
Biel i  czerwień na flagach od wieków są symbolem polskich 
władców i oddziałów wojskowych. Po raz pierwszy jednak oficjalnie 
kolory biały i  czerwony zostały uznane za symbole państwowe 3 
maja 1792 r., podczas pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji. 
Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był także 
dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm Królestwa Polskiego 
uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe 
Królestwa Polskiego i  Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest 
kolor biały z czerwonym. Był to pierwszy akt prawny ustanawiający 
formalnie biel i czerwień barwami narodowymi.
W trudnym okresie zaborów obce władze traktowały polskie barwy 
narodowe jako symbol buntu i  walki Polaków o  niepodległość. 
Po upadku Powstania Listopadowego namiestnik cara unieważnił 
wszystkie uchwały Sejmu Królestwa Polskiego i zakazał używania 
polskich barw narodowych. W  1918 roku, kiedy odradzało się 
niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły 
oznakę odzyskanej wolności.
W dniu 1 sierpnia 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o godle i barwach 
narodowych, za które uznano kolory biały i czerwony. W latach II 
wojny światowej, w  czasie okupacji niemieckiej i  sowieckiej, biel 
i czerwień były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym 
walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze 
polscy walczyli na frontach II Wojny Światowej. W powojennej Polsce 
flaga biało-czerwona pozostała symbolem bardziej narodowym niż 
państwowym. Biel i  czerwień na fladze towarzyszyły protestom 
Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji.
Święto  flagi obchodzone jest także m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie 
i w Chinach.

2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą.

3 maja obchodzimy jedno z  najważniejszych polskich świąt 
państwowych, które oficjalnie ustanowione zostało w  1919 
oraz ponownie w  1990 roku, w  rocznicę uchwalenia pierwszej 
Konstytucji  Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzień ten jest 
dniem wolnym od pracy. 
Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była  pierwszą w Europie i drugą na 
świecie ( po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.)  spisaną 
ustawą zasadniczą państwa. 
Konstytucję 3 Maja udało się uchwalić w momencie, gdy większość 
posłów opozycji sprzeciwiających się konstytucji, nie dotarła do 
Warszawy po przerwie związanej ze Świętami Wielkanocnymi. 
Aby nic nie przeszkodziło w  uchwaleniu ustawy, zdecydowano 
się złamać obowiązujący w  sejmie zwyczaj, który nakazywał 
wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych 
obradach, przy silnych protestach opozycji, konstytucję przyjął 
sejm, a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli 
między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, 
Stanisław Staszic, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki oraz 
Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję.
Po odzyskaniu niepodległości w  1918 roku, rocznica uchwalenia  
Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą 
Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.
Po II wojnie światowej Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do 
1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. 
Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i  zabroniły 
publicznego świętowania, a  próby manifestowania były często 
tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą 
z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe 
Trzeciego Maja przywrócono ustawą z  6 kwietnia 1990 (weszła 
w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta odbyły się 
w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 roku.
3 maja w Kościele katolickim w Polsce obchodzona jest natomiast 
liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Dzień wyjątkowy i  bardzo ważny dla wszystkich wierzących 
Polaków. Tak więc 3 maja w polskim kalendarzu to dzień w którym 
świętuje się zarówno uroczystość państwową jak i kościelną.

TŚ


