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Ponad 18 lat temu, w maju 2004 roku, Polska weszła do Unii
Europejskiej. Moment ten, to punkt zwrotny dla polskiego
rolnictwa. W produkcji jabłek czy drobiu Polska stała się
czołowym dostawcą w UE. Przetwórstwo mleka również
należy do najnowocześniejszych w Unii.

P

owiat częstochowski jest niewątpliwie zagłębiem rolniczym
z rolnikami gospodarującymi
na kilkuset hektarach. Jak się
zmienia najbliższe otoczenie, możemy
sami obserwować na przestrzeni lat. Rolnictwo to też wyzwania i problemy, z którymi trzeba się codziennie mierzyć.

Jak powiat wspiera rolników?
W ramach Starostwa Powiatowego
w Częstochowie funkcjonuje Wydział
Ochrony Środowiska i Leśnictwa, który
w 2017 r. zapoczątkował cykl „Kampanii edukacyjnych ukierunkowanych
na poprawę bioróżnorodności” skierowanych do mieszkańców powiatu
częstochowskiego. Program kampanii
składa się z konferencji o tematyce roślin miodo i pyłkodajnych, w 2017 r. była
to tematyka krzewów jagodowych następnie w 2018 r. ziół, w 2019 r. drzew
owocowych a w 2021 r. sadzonek starych odmian jabłoni. Każda z kampanii
przygotowana jest dla 320 osób (po 20
osób z każdej gminy powiatu). Osoby
chcące wziąć udział w kampanii, wypełniają formularz zgłoszenia w formie
papierowej, bądź rejestrują swój udział
poprzez wskazany adres poczty elektronicznej. Każda konferencja kończy się testem wiedzy zdobytej podczas kampanii.
Uczestnicy kampanii, którzy prawidłowo
wypełnią test wiedzy, zostaną nagrodzeni zestawem sadzonek roślin. Spośród osób, które najlepiej wypełnią test
wiedzy, wyłonieni są laureaci 3 nagród
głównych. Do obecnej edycji można się
zgłaszać do 31 sierpnia. Serdecznie zapraszam! Są jeszcze wolne miejsca.
Podczas dożynek swój finał ma Powiatowy Konkurs „Ekologiczna Zagroda” . W konkursie mogą uczestniczyć
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wszystkie domostwa z terenów wiejskich naszego powiatu. Ważna jest
nie tylko estetyka zagród, ale ocenie
podlegają również: gospodarowanie
odpadami, w tym usuwanie azbestu,
gospodarowanie wodą, ograniczanie
niskiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzywników, jagodników,
pasiek, sadów i innych form wytwarzania żywności na samozaopatrzenie
własnej rodziny, szczególnie metodami
rolnictwa ekologicznego.
Czołówki gazet wypełniają doniesienia
o niespotykanych brakach wody w Europie Zachodniej. Ten problem dotknął
także Polskę. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, w 2021 r. ze środków
Budżetu Powiatu Częstochowskiego zrealizowano inwestycję dostawy
i montażu trzech automatycznych
stacji monitoringu suszy rolniczej według specyfikacji IUNG-u w Puławach,
w następujących lokalizacjach: Borowno
- gmina Mykanów, Przymiłowice - gmina Olsztyn, Biała Wielka - gmina Lelów.
System monitoringu suszy rolniczej jest
zarządzany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy
Instytut Badawczy. System ma za zadanie wskazać obszary, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane
warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Dane ze stacji Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej w powiecie
częstochowskim są dostępne na stronie
internetowej pod poniższymi linkami:
− stacja Biała Wielka
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Biała Wielka

− stacja Borowno
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Borowno
− stacja Przymiłowice
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Przymiłowice
Obecnie planujemy budowę trzech kolejnych stacji. Już teraz mogę zdradzić,
że jedna z nich znajdzie się w gminie
Przyrów.
W 2021 r. wykonano również opracowanie koncepcji projektowej budowy
zbiornika retencyjnego w Mykanowie
przy ul. Słonecznej oraz projekt budowy
tego zbiornika.
Stale współpracujemy z Radą Powiatową Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu
Częstochowskiego, którą reprezentuje
28 rolników ziemi częstochowskiej,
a której stanowiska można poznać również na łamach „Częstochowskich Wieści Powiatowych”.
W 2019 r. zadeklarowałem wsparcie
w budowie Forum Sołtysów Ziemi Częstochowskiej. W Starostwie Powiatowym w Częstochowie rozpoczął się cykl
spotkań, które przerwała pandemia.
W trakcie dyskusji przyjęto schemat
organizowania środowiska i tworzenia
podstaw organizacyjnych. Już wkrótce wrócimy do tych planów! Sołtysi są
głównym motorem napędowym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia w swoich sołectwach realizują
liczne działania mające wpływ na rozwój
obszarów wiejskich.
Drodzy rolnicy! Dziękuję Wam za wytrwałą pracę! Przyjmijcie wyrazy szacunku za wkład w rozwój polskiej wsi i całego
społeczeństwa!
Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Czy mleko jest z Biedronki?
Czy chleb powstaje w sklepie?
Skąd się bierze zboże?
Aby poznać odpowiedzi na te pytania,
trzeba się było wybrać
na Powiatowy Festiwal Żniwny.
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sierpnia w Lubojnie
już od wczesnych
godzin porannych rozpoczęły się przygotowania do pokazu żniwnego. Pomimo
deszczu i niepewnej pogody na pole
zjechał sprzęt, który przez dziesięciolecia towarzyszył rolnikom. Miejscowi pasjonaci,
pod okiem lokalnego społecznika Krzysztofa Nabiałczyka, zadbali, aby wszystkie maszyny były sprawne i gotowe do działania. - Chciałem odtworzyć, jak to
kiedyś na wsi bywało, począwszy od kosy, poprzez sprzęt konny i snopowiązałki, a na kombajnach kończąc. Widząc, jak dużo starego sprzętu trafia na złom,
postanowiłem sam skompletować potrzebne urządzenia i namówiłem władze
powiatu na zorganizowanie takiego wydarzenia i na ten symboliczny powrót
do historii – zaznacza pomysłodawca Krzysztof Nabiałczyk. – Chciałbym przy
następnym festiwalu pokazać sceny obecne w polskiej literaturze, np. Borynę
z „Chłopów”, który siał z płachty zboże, a później cały proces wypiekania chleba
– dodaje Krzysztof Nabiałczyk.
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P

okazy rozpoczęły się od wjazdu
kosiarzy na pole wozem drabiniastym i klepania kosy. Każdy
mógł się włączyć w zorganizowane na miejscu prace. Nie zabrakło
chętnych do spróbowania swoich sił
w koszeniu kosą i stawiania snopków.
- Jest to impreza wyjątkowa nie tylko
w skali powiatu. Po raz piąty robimy ją
z Krzysztofem Nabiałczykiem, który
znakomicie czuje role i ma dużo sprzętu. Ma również sporo przyjaciół, którzy
chcą mu pomagać i każdorazowo tutaj
przyjechać – podkreśla Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. Powiat
częstochowski oraz gmina Mykanów,
jako jego część, jest zagłębiem żyw-
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nościowym. Rolę uprawia tutaj wielu
rolników, gospodarujących na 300,
500 hektarach. To trzeba umieć obrobić, ale też umieć wyciągnąć korzyści
i utrzymać rodzinę – dodaje starosta.
W dalszej kolejności można było obserwować kosiarkę konną „Garściówkę”. Snopy trafiły na wóz, zostały
fachowo ułożone i odwiezione do
młócenia. Z tym też poszło sprawnie
– wszystkie maszyny, choć miały swoje lata, działały bez zarzutu. W akcji
zobaczyliśmy cepy, młocarnie „sztyftówkę”, „dąbrowiankę” i „warmiankę”.

Na zakończenie wjechał nowoczesny
kombajn zbożowy. Po zakończonych
pracach można było spróbować podobiadku dla żniwiarzy, przygotowanego
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Lubojny i Grabowej.
- Był przygotowany chleb ze smalcem,
dżem, ciasto drożdżowe, ogórki, ser
biały. Dodatkowo nasze zbiory, czyli cukinie i pomidorki. Z pewnością
wszystko było smaczne, skoro wszystko poszło - zapewnia Małgorzata Szulc
z KGW w Lubojnie.
Z końcem pokazów nie zakończyły się
atrakcje. Można było przejechać się
wozem drabiniastym, bryczką czy posilić grochówką, przygotowaną przez
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Krzysztofa Bigusa, finalistę programu
MasterChef. Organizatorów cieszyła
duża frekwencja, szczególnie obecność dzieci, które z taką pasją obserwują maszyny i zwierzęta.
- Gratuluję pomysłodawcom wydarzenia. Myślę, że dużo osób będzie miało
po raz pierwszy styczność z tego typu
imprezą i rolnictwem. Jest to bardzo
ciekawy sposób na zaprzyjaźnienie
społeczeństwa z rolnictwem i wszystkimi maszynami, które się tutaj pojawiły oraz produktami spożywczymi,
które pochodzą bezpośrednio od gospodarzy – wyjaśnia Adam Jaruga,
Radny Powiatu Częstochowskiego.
Imprezę uświetnił występ Zespołu

Folklorystycznego
„Wrzosowianie”,
który cieszy się dużą popularnością
i na każdym występie wzbudza duży
aplauz. Można było również posłuchać zwycięzców V Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel Piosenki Podwórkowej, Zespołu Złoczewianie. Na zakończenie imprezy odbył się spektakularny pokaz fajerwerków przygotowany
przez firmę „Tomaszek” Zdzisława
Tomalaka.
W imieniu organizatorów składamy
serdeczne podziękowania wszystkim
osobom i instytucjom, które włączyły się w przygotowanie festiwalu.
PJ
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Droga
w Starym Kocinie
oddana do użytku
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Droga
serwisowa
przy A1
już przejezdna

15 lipca oficjalnie zakończono
przebudowę drogi powiatowej
1008 S na odcinku
Stary Kocin-Nowy Kocin
w gminie Mykanów.
W symbolicznym odbiorze drogi uczestniczył Starosta Częstochowski Krzysztof
Smela, Radny Rady Powiatu Adam Wochal,
Dyrektorzy Powiatowego Zarządu Dróg
Roman Pakuła i Mariusz Dobrakowski, Radny Rady Gminy Mykanów Jarosław Migoń
oraz przedstawiciele wykonawcy drogi.
- Rynek pokazuje takie koszty, że ciężko
się zbilansować z kosztorysami z ubiegłego roku. Każdy wykonawca pokazuje
wzrost cen, ale my nie mamy żadnych dodatkowych wpływów do budżetu. Mieliśmy nadzieję, że rząd wymyśli subwencję
inwestycyjną, ale obecnie o niczym takim
się nie mówi, dlatego cieszy, że mogliśmy
zakończyć inwestycję w Kocinie tak szybko
i sprawnie. Obecna droga posłuży mieszkańcom wiele lat – zapewnia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Nowa droga o długości ponad 1,5 km zyskała jednolitą szerokość na całym odcinku.
Zgodnie z założeniami doprowadzono jezdnię do szerokości 5,5 m (dotychczas było to
od 5,2 do 5,5 m). Zakres robót obejmował
również wykonanie: podbudowy, krawężników obustronnie ograniczających jezdnię,

NOWA JAKOŚĆ DRÓG W GMINIE POCZESNA
Ponad 8 mln zł kosztowała
zakończona inwestycja na drogach
powiatowych 1057 S i 1056 S.
18 lipca oficjalnie zakończono przebudowę odcinków dróg Huta Stara – Poczesna
i Mazury – Młynek. Przebudowano odcinek na długości 3,35 km. Powstał również
chodnik dla pieszych o długości blisko 2 km.
Przebudowane zostały również skrzyżowania i zatoki autobusowe.
- O bezpieczeństwie na nowych drogach
może świadczyć fakt, że gmina Poczesna
jest liderem w powiecie pod względem ilości
rond powiatowych, a są obecnie cztery tego
typu skrzyżowania w gminie – zauważa Jan
Miarzyński, Wicestarosta Częstochowski.
Przy trwającej od 2019 r. inwestycji nie
obyło się bez problemów i dodatkowych
uzgodnień.
- Mieszkańcy zawsze mają dużo swoich
uwag przy tego typu inwestycjach, szczególnie gdy wchodzi w grę chodnik czy odwodnienie. Zawsze są jakieś pomysły, My
jesteśmy od tego, by łagodzić i znajdywać
złoty środek – zaznacza Krzysztof Smela,
Starosta Częstochowski. - Dziękuję wszyst-

ścieku przykrawężnikowego, nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, odwodnienia poprzez wpusty uliczne, studnie
rewizyjne i drenaż filtracyjny oraz uporządkowanie terenu i zagospodarowanie trawą.
Wykonawca przebudowy, firma LARIX
z Lublińca wykonał wszystkie prace
3 miesiące przed planowanym terminem, który przewidywał zakończenie prac
25 października!
Koszt wykonanych robót to ponad 2 mln
zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
PJ

kim za uczestnictwo w tym projekcie – dodał starosta.
Gminy położone w bliskim sąsiedztwie
z Częstochową borykają się z większym natężeniem ruchu. Częste objazdy prowadzone nieprzystosowanymi do tego drogami
gminnymi powodują ich szybkie zużycie.
- Inwestycja dobrze wpisuje się w gminę
Poczesna. Jest tutaj duży ruch, szczególnie
samochodów ciężkich. Roboty były wyczekiwane przez mieszkańców od dawna. Chociażby chodnik i odwodnienie na ulicy Lipowej, gdzie zawsze były z tym problemy. Nie
jest to ostatnia inwestycja w gminie i mamy
plany na kontynuowanie współpracy – zapowiada Adam Morzyk, Członek Zarządu
Powiatu.

W symbolicznym przecięciu wstęgi
uczestniczyli: Członkowie Zarządu Powiatu, Krzysztof Smela, Jan Miarzyński,
Adam Morzyk, Przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Kubat, Dyrektorzy
Powiatowego Zarządu Dróg, Roman
Pakuła i Mariusz Dobrakowski, Wójt
Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, oraz
miejscowi radni, mieszkańcy i wykonawca robót.
Inwestycję zrealizowała firma OLS
z Lublińca. Przebudowę sfinansowano
ze środków Powiatu Częstochowskiego,
budżetu państwa w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy
Poczesna.
PJ

30

czerwca oddana do użytku została droga serwisowa do węzła autostradowego Mykanów,
od miejscowości Bogusławice do ronda
w obrębie tego węzła. Realizatorem i inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Potrzebę powstania drogi wykreowała nowa autostrada,
której przebieg mógł przyczynić się do
odcięcia poszczególnych miejscowości
naszego powiatu od właściwej komunikacji. Dzięki staraniom lokalnych samorządów oraz Powiatu Częstochowskiego
udało się doprowadzić do powstania drogi alternatywnej, która obsługiwać będzie
lokalny ruch.
- Kluczowe inwestycje drogowe nie mogą
oddziaływać negatywnie na lokalne społeczności. W planowaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych należy zawsze
zwracać uwagę przede wszystkim na
czynnik ludzki, w końcu to ludziom mają
służyć drogi, tym bardziej cieszy mnie dzisiejsze oddanie drogi do użytku. Dziękuję
i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili
się do jej powstania - podkreślił wicestarosta Jan Miarzyński, który wziął udział
w oddaniu drogi.
MDz
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MEDYCYNA

Komisja
Bezpieczeństwa
i Porządku

W CZĘSTOCHOWIE

21 czerwca pod przewodnictwem
Starosty Częstochowskiego
Krzysztofa Smeli obradowała
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w powiecie częstochowskim.

W

ładze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza wraz z lokalnymi samorządami, w tym
we współpracy z Powiatem Częstochowskim, od wielu lat prowadziły działania
zmierzające do uruchomienia kierunku lekarskiego w Częstochowie. Starosta Częstochowski Krzysztof Smela z Przewodniczącym Rady Powiatu Częstochowskiego
Andrzejem Kubatem, który jest lekarzem,
od początku powstania inicjatywy wspierali Uniwersytet w dążeniu do uruchomienia
kierunku. Rada Powiatu Częstochowskiego Uchwałą nr XXXII/244/2021 przyjęła
stanowisko popierające utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jana
Długosza w Częstochowie.
Dziś śmiało możemy powiedzieć: mamy
to! Od nowego roku akademickiego
2022/2023 UJD będzie kształciło lekarzy. Jak mówi starosta Smela - Medycyna
w Częstochowie to jeden z ważniejszych
czynników umocnienia naszego regionu.
Ziemia częstochowska będzie kształcić
swoich lekarzy, część z nich wyjedzie, ale
znaczna część zostanie i będzie wspierać
naszych mieszkańców. Cieszę się, że mogłem wesprzeć proces uruchomienia kierunku lekarskiego. Gratuluję Pani Rektor
i jej Pracownikom, bo to ich trud i starania
doprowadziły do dzisiejszego sukcesu!
Sprawa ta jest szczególnie bliska przewodniczącemu Andrzejowi Kubatowi, który
jako lekarz na sytuację służby zdrowia w naszym regionie, jak i kwestie samych studiów
medycznych patrzy okiem fachowca.
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Andrzej Kubat:
Jest to jedna z lepszych informacji ostatnich 10-lat dla całej ziemi częstochowskiej.
Już teraz deklaruje swoje dalsze wsparcie dla Uniwersytetu, bo wiem, że dzisiejszy sukces
to początek kolejnych wielu ważnych wyzwań, przed jakim stanie uczelnia i studenci.
Trzymam kciuki za przyszłych lekarzy, za ich determinację, przed nimi lata ciężkiej
i odpowiedzialnej nauki, a potem wymagającej, ale dającej ogromną satysfakcję pracy,
w której bez powołania ciężko się odnaleźć. Gratuluję Pani Rektor oraz całej kadrze UJD
dzięki, której nasz region ogromnie zyskał. To duży splendor i ogromna szansa dla ziemi
częstochowskiej.

Tematem prac komisji była ocena stanu
bezpieczeństwa w przedmiocie sytuacji sanitarnej, działań przeciwpożarowych oraz
w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
w tym szczególnie bezpieczeństwa najmłodszych wypoczywających na terenie
naszego powiatu. Zarząd Powiatu Częstochowskiego obok starosty Smeli reprezentował Członek Zarządu Adam Morzyk.
Informację w zakresie prac przedstawili: Dariusz Nowicki, Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Krzysztof Stęplowski, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Paweł Froch, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Częstochowie. Naczel-

nik Wydziału Edukacji Leonard Smolarski
przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa,
dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół
znajdujących się w zarządzie Powiatu Częstochowskiego.
Każdego roku Władze Powiatu Częstochowskiego we współpracy ze służbami,
strażami i inspekcjami podejmują liczne
działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego
powiatu. Stale dążą do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, stanowiącego jeden z elementów
warunkujących rozwój lokalnych społeczności. Charakter podejmowanych działań
zależny jest od wielu czynników. Natomiast

Drodzy studenci pamiętajcie, że w zawodzie lekarza zawsze na pierwszym miejscu
musi być człowiek!

Utworzenie kierunku lekarskiego daje
duże szanse na zniwelowanie deficytu lekarzy w naszym regionie, który spowodowany
jest przede wszystkim koniecznością opuszczenia przez przyszłych studentów naszego
miasta i powiatu. Oprócz prozaicznego
czynnika, jakim są kwestie ekonomiczne
związane z wyjazdem na studia, decydująca
jest też kwestia pozostania już po zakończeniu edukacji w mieście, w którym się stu-

diowało. Dotychczas uczelnia prowadziła
między innymi takie kierunki, jak pielęgniarstwo i fizjoterapia. W imieniu całej Redakcji Częstochowskich Wieści Powiatowych
przekazujemy serdeczne gratulacje Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej.

POLICJANCI ŚWIĘTOWALI
103. ROCZNICĘ POWSTANIA
POLICJI PAŃSTWOWEJ

MDz

NOWE INWESTYCJE

3

czerwca w Janowie odbyło się z spotkanie, podczas którego wręczono
symboliczne czeki na realizację zadań drogowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1024 S
i 1028 S na odcinku Rzerzęczyce-Skrzydlów-Krasice
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1023 S
w miejscowości Kamienica Polska

- Dla powiatu częstochowskiego borykającego się z problemami wysokiej inflacji,
w tym ograniczonych wpływów do budżetu jednostek samorządowych, każda
forma wsparcia umożliwiająca prowadzenie działań inwestycyjnych jest ważna.
Bezpieczeństwo i sprawność komunikacji
na terenie powiatu częstochowskiego od
lat stanowi priorytet Zarządu - podkreślił
Adam Morzyk, który osobiście odebrał
czeki.
MDz
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lipca na Placu Biegańskiego w Częstochowie odbył
się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Policjanci
świętowali dwa ważne wydarzenia - 103. rocznicę
powstania Policji Państwowej i 100. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego. 298 policjantów z garnizonu częstochowskiego oraz 64 z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji otrzymało akty mianowania na wyższy stopień.
Najlepsze życzenia i podziękowania za trudną i odpowiedzialną
pracę wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji złożył
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
PJ

nadrzędnym celem działań powiatu w dziedzinie bezpieczeństwa jest utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
związanych z ochroną porządku prawnego,
życia, zdrowia i mienia mieszkańców czy
skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.
Służby powiatu częstochowskiego prowadzą działania utrzymujące zdolności reagowania na jak najwyższym poziomie, co
wielokrotnie potwierdzane już było efektywnością realizowanych zadań.
MDz

10

Primus
in
Agendo

lipiec/sierpień 2022/132

11

lipiec/sierpień 2022/132

78. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

60-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W SŁOWIKU

K

atarzyna Buchajczuk, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie na
wniosek senatora RP Ryszarda
Majera otrzymała z rąk Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej Marleny Maląg odznaczenie Primus in Agendo – Pierwszy w Działaniu. Uroczystość odbyła się 30 czerwca
2022 r. w Warszawie.
Nadanie odznaki Primus in Agendo jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy, najciekawszych
i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych
projektów, a także rzetelności i ofiarności
w podejmowanych działaniach. Jest ona
wyróżnieniem dla tych którzy potrafią się
wspiąć na wyżyny swoich umiejętności,
pracując dla dobra wspólnego.
KK

1 sierpnia punktualnie o godzinie „W” zawyły syreny, ten
symboliczny moment przypomniał o 78. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.

W

godzinach dopołudniowych
odbyło się wydarzenie towarzyszące w tym roku obchodom rocznicy wybuchu
powstania. Dokonano uroczystego oznaczenia mogiły śp. Romany Zdziarskiej-Rewskiej tabliczką informującą, że grób
należy do weteranki walk o polską niepodległość. W ten sposób mogiły powstańców oznacza Instytut Pamięci Narodowej – i to on był głównym organizatorem

kameralnej uroczystości na Cmentarzu
św. Rocha. Tabliczka ma przypominać
odwiedzającym polskie nekropolie, że
spoczywają tam także Polki i Polacy zasłużeni dla Polski. Napis na tabliczce
brzmi: ,,Grób weterana walk o wolność
i niepodległość Polski”.
W upamiętnieniu postaci Romany
Zdziarskiej-Rewskiej wzięli udział Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński, Naczelnik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Anetta Ujma, przedstawiciele IPN, Fun-

dacji Wolności i Rozwoju Społecznego, parlamentarzyści, harcerze, młodzież z Korpusu Kadetów. Urząd
Miasta – współorganizujący uroczystość wraz z IPN – reprezentował zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak.
Romana Zdziarska-Rewska, pseudonim ,”Romka”, urodziła się 25 sierpnia
1925 r. w Hrubieszowie Lubelskim.
W 1939 r. wstąpiła do tajnego harcerskiego zastępu „Turów”; następnie
była członkinią drużyny nr 8 „Knieje”.
W 1940 r. działała w Związku Walki
Zbrojnej – była łączniczką na terenie
Żoliborza. W 1942 r. wstąpiła do Armii
Krajowej, dostając przydział do plutonu łączności dowództwa żoliborskiego.
Podczas powstania pełniła funkcję łączniczki dowództwa okręgu warszawskiego z dowódcą obwodu żoliborskiego. Była pięciokrotnie ranna. Po
wojnie wróciła do Warszawy. Studiowała historię sztuki, z wynikiem
bardzo dobrym obroniła doktorat
ze sztuki starej Warszawy. Oprócz
wieloletniej pracy naukowej, pracy
kustosza i konserwatora zabytków,
była także aktywna społecznie, m.in.
w Związku Inwalidów Wojennych.
Historycy badają ciągle szczegóły
zarówno jej życia konspiracyjnego,
walki powstańczej, jak i jej aktywności powojennej – nie wszystkie fakty
są jeszcze znane, bądź potwierdzone.
Romana Zdziarska-Rewska została odznaczona m.in. Krzyżem Partyzanckim,
Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Srebrnym Krzyżem Harcerskim z mieczami oraz Srebrnym Krzyżem Orderu
Virtuti Militari V kl. Zmarła 19 sierpnia
1999 r. Jej mogiła znajduje się na częstochowskim Cmentarzu św. Rocha (sektor
71, rząd 2, nr grobu 30).
źródło: UM Częstochowa
MDz

Adam Morzyk:
60 lat istnienia OSP Słowik to czas wypełniony pracą na rzecz lokalnej społeczności.
Działalność w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej jest niewątpliwie poświęceniem własnego czasu ludziom i za ten czas poświęcany naszej jednostce wszystkim,
którzy tworzyli ją i nadal tworzą na przestrzeni tych dziesięcioleci, chcę ogromnie
podziękować. To właśnie dzięki Druhnom i Druhom wkładającym całe swoje serce
w naszą sprawę, rozwijamy się. Dziękuję!

W

kład Straży Pożarnej w budowanie
szerokorozumianego
bezpieczeństwa publicznego
jest nieoceniony. Wynikiem
takiego stanu rzeczy jest wieloaspektowość
działań strażaków, którzy stają do walki
z każdym żywiołem, prowadzą ratownictwo
techniczne, udzielają kwalifikowanej pomocy, reagują na miejscowe zagrożenia i trudno
wyobraźcie sobie wyjście z jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej bez ich udziału. Jednostki OSP bardzo często są również jednymi
z istotniejszych organizatorów życia kulturalnego lokalnych społeczności. Mundur
Strażaka Ochotnika, jak i budynek remizy są
bardzo silnie wpisane w krajobraz polskiej
wsi i obszarów małomiasteczkowych. Tak
również jest z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Słowiku, która w tym roku 16 lipca świętowała 60-lecie powstania swojej jednostki.
Warto zaznaczyć, że Prezesem OSP Słowik jest Adam Morzyk Członek Zarządu

Powiatu Częstochowskiego, który na
rzecz ziemi częstochowskiej i swojej małej ojczyzny, na co dzień pracuje nie tylko,
jako samorządowiec, ale też społecznik
i strażak ochotnik. Zapytany przez naszą
redakcję o najważniejsze plany rozwoju jednostki w najbliższym okresie Adam
Morzyk wskazuje zakup nowego wozu
ratowniczo-gaśniczego. Wiemy, że Zarząd
OSP na czele z prezesem już podejmuje
w tym kierunku starania.
Uroczystości rozpoczęły się polową
mszą świętą w lokalnym amfiteatrze.
Po przemarszu jednostek na plac apelowy głos zabrali zgromadzeni goście, wręczono także odznaczenia i podziękowania,
natomiast prezes Morzyk przedstawił rys
historyczny jednostki. Zwieńczeniem całości był zorganizowany przez OSP Słowik festyn, w trakcie którego każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Nie zabrakło też dyskoteki,
na której grał DJ-Kaniowski.

Swoją obecnością 60-lecie OSP Słowik
zaszczycili Starosta Częstochowski Krzysztof Smela oraz Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.
W imieniu całej naszej redakcji Częstochowskich Wieści Powiatowych prezesowi
Adamowi Morzykowi wraz z wszystkimi
Druhami OSP Słowik przekazujemy wyrazy
uznania oraz serdeczne życzenia zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym, zawsze
wracajcie bezpiecznie z akcji. Życzymy także jak najszybszego zakupu nowego wozu.
100 lat!
MDz
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Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu

O

czywiście pomyślicie przecież
to już było - to święto 23 czerwca…co ona pisze?…
Jestem to Ojcom winna po
prostu. Było słowo o Dniu Matki o Dniu
Dziecka - wybaczcie, ale nie mogę zapomnieć o Ojcach. Ojcostwo to bardzo ważna kwestia.
Dzień Ojca ma już kilkudziesięcioletnią
tradycję i z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Wpływ na to ma z pewnością zyskująca na znaczeniu rola ojca we
współczesnym świecie. Stereotyp jedynego żywiciela rodziny, a co za tym idzie
ojca ciągle nieobecnego w domu powoli się
zmienia. Dziś coraz więcej ojców aktywnie włącza się do obowiązków domowych
i wychowania dzieci. Obecne pokolenie
młodych ojców zdaje sobie sprawę, jak
wiele mają i mogą zaoferować swoim dzieciom. Już od pierwszych chwil życia swoich
pociech starają się budować silną relację
ojciec – dziecko, uczestnicząc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz w zabawach.
Dzień Ojca, w porównaniu do Dnia Matki to jednak całkiem młode święto. Pierwszy raz obchodzone 19 czerwca 1910 roku.
Dzień Ojca został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, po sukcesie Dnia
Mamy. Sonora Dodd - to nazwisko powinni
zapamiętać wszyscy ojcowie. Córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta,
jako pierwsza zastanawiała się, dlaczego
ojcowie nie mają swojego dnia. Refleksja
ta narodziła się podczas dorocznego kaza-

nia z okazji Dnia Matki, którego wysłuchała w lokalnym kościele metodystów.
Pomyślała wtedy o swoim dopiero co
zmarłym ojcu. Na refleksjach się nie skończyło. Sonora nie czekała długo i przedstawiła pastorom pomysł corocznego
świętowania ojcostwa. Pastorzy z kościoła
Sonory przygotowali specjalne kazanie.
Wszystko to, aby docenić trud, jaki ojciec
Dodd włożył w wychowanie jej oraz jej
pięciorga rodzeństwa po śmierci ich matki.

To tylko daty, terminologia ciekawa, ale
jaka jest obecnie rola Taty? Osobiście uważam, że rola Taty jest unikatowa. Tata to
nie druga mama albo dziadek czy trener.
Rola Taty na przestrzeni lat życia dziecka
jest mocno dynamiczna. Inna w życiu niemowlaka, przedszkolaka czy nastolatka.
Jeszcze inna w życiu dorosłym syna czy
córki. W minionym czasie tata był „żywicielem rodziny” koniec kropka. To była
jego rola. A dziś?

Pomysł obchodzenia Dnia Ojca spotkał się
z aprobatą lokalnych władz. W ten sposób
rozpoczęto pierwsze obchody Dnia Ojca.
Pierwszy Dzień Ojca oficjalnie odbył się19
czerwca 1910 roku. Do miejscowych kościołów wierni przynieśli róże – czerwone
dla żyjących ojców, białe dla zmarłych.
Dzięki wysiłkom Sonory, w 1924 roku,
prezydent Calvin Coolidge zaproponował,
by Dzień Ojca był obchodzony we wszystkich stanach. Jednak dopiero Nixon ustanowił trzecią niedzielę czerwca jako datę
Dnia Ojca. Było to w roku 1972, gdy Sonora miała już 90 lat.

Tata to przewodnik po męskim świecie dla
syna. Relacja z ojcem wpłynie na to, jak
w przyszłości jego syn będzie postrzegać
siebie jako mężczyznę, jak będzie radzić
sobie w relacjach z innymi, w tym z kobietami i z własnymi dziećmi, a także w sferze
zawodowej. Chłopiec potrzebuje zobaczyć
w ojcu wzorzec męskości, który zawiera
w sobie moc, siłę i odwagę, ale także czułość i troskę.
Córka, która jest akceptowana przez ojca, wykształci
w sobie adekwatne poczucie własnej wartości. Będzie myślała o sobie, że jest
w porządku, taka
jaka jest.

Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest
23 czerwca (od 1965 r.). Data ta nie obowiązuje jednak na całym świecie. Różne są
nie tylko dni, ale i miesiące. We Włoszech,
Hiszpanii i Portugalii jest to 19 marca, na
Litwie pierwsza niedziela czerwca, w Austrii druga niedziela czerwca.
W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się
w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. dzień
Dla dziecka
po Niedzieli Wielkanocnej.
nie ma większego bohatera jak
Z czasem przerodził się on
tata, który z całego serca
w Dzień Mężczyzn.
kocha mamę.
W krajach skandynawskich
Wygrywanie ojcostwa zaczyna się
Dzień Ojca obchodzony jest
od wygrywania małżeństwa.
w drugą niedzielę listopada,
ks. Marek Dziewiecki
ale w Danii 5 czerwca. W Turcji Dzień Ojca świętuje się w 3.
niedzielę czerwca.

Dziewczynka przegląda się w oczach ojca
i widząc w nich aprobatę oraz podziw, będzie później miała wykształcony adekwatny obraz siebie. Ojciec stanowi ponadto
dla córki ważny wzór tego, jak powinna
być kochana, szanowana i traktowana
przez innych mężczyzn, a także jak powinna budować z nimi relacje. Córka, która
doświadczyła miłości, szacunku i uznania
ze strony ojca, będzie potrafiła szukać
u mężczyzn tego samego.
Bez wątpienia uważam, że Ojciec – Tata
wzorem dla swoich dzieci być powinien.
Tata to może czasem nieugięty w słowach
domowy stróż, ale zapewne też o wrażliwym sercu przyjaciel swoich dzieci.
Wychowanie dzieci stawia przed naszymi
Ojcami wiele wyzwań. Szczególnie dzisiaj
w świecie tak bardzo przesyconym komercją, brakiem solidnych podstaw, zachwiania wartości. Dziś bardziej niż kiedykolwiek nasze pociechy potrzebują „rodziców
z krwi i kości”.

Ojcem zostać łatwo,
znacznie trudnej nim być
Ernst Bunsch

Tato – jesteś ważny dla
swojego dziecka! Nie
zastąpi Cię mama, dziadek, ani nikt inny. Nie
musisz być ideałem,
bądź blisko, bądź „wystarczająco dobrym”,
obecnym ojcem. Twoje
zaangażowanie i wysiłek będą najpiękniejszym prezentem, który
podarujesz swojemu synowi albo swojej córce.
P.s. pisze to córka – dlatego
wie o czym pisze.

Rusza konkurs
Nasz Zabytek
Fundacji Most the Most
Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy
zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź
udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 8 sierpnia do 5 września 2022 r.

Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację
Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać
na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać
zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak
zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną
społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most
the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel
zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.
Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek
oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie
fundacji www.mostthemost.pl

Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie
formularza sprawia Ci trudność,
możesz zgłosić zabytek przez telefon:
+ 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088.
Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować
podstawowe informacje na temat
zgłaszanego zabytku.

WIEŚCI Z GMIN

Krótka rzecz o…
Dniu Ojca
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Koncert w Złotym Potoku w ramach
Letniego Jurajskiego Festiwalu Muzycznego 2022
W niedzielę, 10 lipca 2022 roku w Pałacu Raczyńskich
w Złotym Potoku odbył się koncert Quartetto Notturno,
w wykonaniu takich artystów, jak Siergiej Wowkotrub –
skrzypce, Wojciech Rot – skrzypce, Malwina Kęsicka
– altówka oraz Adam Klocek – wiolonczela.

Koncert w pałacu w Złotym
Potoku to niezwykła gratka.
Uczestnicy podkreślali, że warto było udać się w niedzielne
popołudnie do Złotego Potoku
nie tylko ze względu na muzykę, ale również ze względu na
możliwość zobaczenia, jak ten
obiekt wygląda obecnie. Warto
zaznaczyć, że pałac, którego
właścicielem jest Skarb Państwa, znajduje się od 2008 r.
pod opieką starosty częstochowskiego. Repertuar dostosowany był do pory letniej.
Słuchaczom towarzyszyła muzyka szlachetna, trochę klasyki

i lekkiej rozrywki, na letnie wieczory, do bardziej kameralnych
wnętrz wymarzona.
Wydarzenie
poprowadził
Adam Klocek, a prelekcję wygłosił Juliusza Sętowski. Letni
Jurajski Festiwal Muzyczny
2022 to cykl koncertów wakacyjnych, których głównym
organizatorem jest Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie, a współorganizatorem
Filharmonia Częstochowska.
Podczas tej edycji festiwalu
w powiecie częstochowskim
muzyków spotkamy jeszcze 21
sierpnia w Mstowie.PJ

Ławeczki solarne na terenie LGD „Razem na wyżyny”
Ławeczki znajdują się przy trasie szlaku rowerowego „Folga
na zakolu” (Mokra, Borowa, Dąbek, Cielętniki, Kościelec, Rudniki, Nowy Kocin, Jamno, Witkowice, Zawada, Łęg, Kruszyna),
który został już zaprojektowany, a wkrótce także zostanie oznakowany w terenie.
Przebieg szlaku z zaznaczeniem miejsc w których znajdują się ławeczki dostępny jest pod adresem:
https://tinyurl.com/folganazakolu
Ławeczka nie służy jedynie do odpoczynku, wyposażona jest
w 2 porty USB dzięki którym możemy naładować swój telefon.
Po bokach ławki znajdują się stojaki rowerowe, umożliwiające
zaparkowanie roweru. Ponadto ławeczka posiada stację naprawczą, wyposażoną w zestaw kluczy oraz automatyczny kompresor, dzięki któremu można napompować koło lub dokonać
doraźnej naprawy roweru. Stacja ma także dwa uchwyty, które
umożliwiają podwieszenie roweru do stacji.
Zakup i montaż ławeczek to część projektu współpracy TRASA, który realizowany jest wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” , LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”, Lokalna Grupa
Działania „Brynica to nie granica”
PJ

Balonowe Mistrzostwa
Polski za nami

Zawody trwały cztery dni, od 21 do 24 lipca
2022 r. na jurajskich terenach gmin Olsztyn
i Janów. W rywalizacji sportowej wzięły udział
22 ekipy z Polski, Litwy i Węgier. Balonowym
Mistrzem Polski został Mateusz Rękas. Drugie
miejsce wywalczył Tomasz Filus, a trzecie zajął
Arkadiusz Iwański. Nagrody zwycięzcom wręczyły m.in. Radne Powiatu Częstochowskiego,
Monika Kosielak i Danuta Tomza.
W piątkowy wieczór, 22 lipca, odbyło się również Balonowe Widowisko w Olsztynie. Nieopodal ruin zamku podziwialiśmy wspólny start
najlepszych pilotów Balonowych Mistrzostw
Polski 2022. Wydarzenie uświetnił koncert
zespołu Cizzz Big Band. Równie widowiskowe
były nocne pokazy „świecenia” balonów.
PJ

WIEŚCI Z GMIN

WIEŚCI Z GMIN
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Triatloniści rywalizowali
w Mstowie

Sukces uczniów
z Przyrowa

24 lipca w gminie Mstów odbyła się II edycja zawodów „Mstów Triathlon”. W tym roku do rywalizacji
stanęło łącznie ponad 200 zawodniczek i zawodników z całego kraju.
Na uczestników zawodów czekały dwa dystanse do pokonania.
1/8 Iron Man, czyli pływanie na dystansie 475 metrów, jazda
na rowerze 22,5 km oraz bieganie 5,25 km. Drugi, 1/4 Iron Man,
na dystansach dwa razy dłuższych. Podobnie jak podczas pierwszej edycji zawodów cała impreza odbywała się na terenie kopalni piasku w Zawadzie oraz w jej najbliższej okolicy. Wymagająca
była trasa rowerowa przebiegająca przez gminy Mstów i Kłomnice. Liczne podjazdy przysporzyły zawodnikom sporo problemów
(szczególnie słynny już podjazd w Kłobukowicach). Gratulujemy
zawodnikom i organizatorom!
PJ

Do tegorocznej
edycji konkursu
zgłoszonych zostało 29 gospodarstw. Laureaci
reprezentowali
kolejno powiaty:
częstochowski,
myszkowski,
gliwicki, pszczyński oraz bielski.
Wszystkie gospodarstwa rolne zostały
poddane szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej.
W tym roku w województwie śląskim zwyciężyło gospodarstwo Państwa Ilony i Ber-

narda Stroki z gminy Jasienica w powiecie
bielskim. Laureatami tegorocznego konkursu został również Szymon Wierus z gminy
Mykanów, powiat częstochowski, który
zajął II miejsce, natomiast III miejsce powędrowało do Piotra Jendrysika z miejscowości Świbie, w powiecie gliwickim.
Wyróżnienia otrzymali Państwo Katarzyna
i Rafał Mazanek z miejscowości Niegowa
w powiecie myszkowskim, Państwo Kamila i Grzegorz Ulrich ze Zrębic Drugich
w powiecie częstochowskim oraz Państwo Sylwia i Leszek Szczotka z miejscowości Ćwiklice, w powiecie pszczyńskim.
PJ

SPOTKANIA
INTEGRACYJNE
W DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ
Za nami XVIII Rodzinne Spotkanie Integracyjne
w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
oraz Piknik Integracyjny
w Domu PomocySpołecznej w Blachowni.

J

Najbezpieczniejsze
gospodarstwa w województwie
śląskim w XIX Ogólnokrajowym
Konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”
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ulia Stanuchiewicz z klasy 5 i Robert
Konatowski z klasy 7 – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie pod opieką merytoryczną nauczyciela
historii Wiesława Stanuchiewicza bardzo
dobrze zaprezentowali się w etapie centralnym XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”,
który w dniach 9-11 czerwca 2022r. odbył
się w Warszawie i Sulejówku.
W klasyfikacji generalnej Julia wśród 70
finalistów zajęła III miejsce. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 9
tysięcy uczniów ze szkół podstawowych
z całej Polski. Konkurs corocznie przebiega
w 4 etapach. Eliminacje szkolne, następnie
rejonowe oraz finały wojewódzkie mające
wyłonić po 4 najlepszych uczniów w 16
województwach w Polsce. W finale wojewódzkim konkursu 18 marca w Katowicach
uczniowie z Przyrowa zajęli dwa pierwsze
miejsca. Zwyciężyła Julia zdobywając
maksymalną liczbę punktów, a Robert zajął drugie miejsce. Udział uczniów Szkoły w Przyrowie w finale jest kontynuacją
poprzednich osiągnięć, w tym Konkursie.
Podczas 8 finałów, w których już uczestniczyli, aż pięciokrotnie stawali na podium,
promując tym samym szkołę, gminę, powiat
i województwo na szczeblu ogólnopolskim.
PJ

M

inione wydarzenia są ważnym
elementem budowania więzi pomiędzy mieszkańcami naszych
Domów Pomocy Społecznej
wraz z udziałem ich rodzin
i środowisk wspierających. Radość uczestników była ogromna. Należy podkreślić fakt, że
okres pandemii i bezpieczeństwo pensjonariuszy podyktowało konieczność ograniczenia
kontaktów w tym wstrzymanie
organizacji wydarzeń otwartych. Powrót do tradycyjnych
już spotkań po pandemicznej
przerwie był imponujący.
W DPS Blachownia motywem przewodnim pikniku
były pszczoły, pensjonariusze
wspólnie przygotowali występy atrakcyjnie przybliżające życie pszczół. Duże brawa
oraz ogromny podziw należy
się wszystkim występującym.
W DPS Lelów mieszkańcy rozbawili całą widownię kabaretami. Nie zabrakło też chwil
wzruszenia w trakcie prezentacji piosenek autorstwa
jednego z mieszkańców DPS
Turów.
W powietrzu unosił się zapach
przepysznego jedzenia od grillowanej kiełbasy i kaszanki, aż
po bigos, grochówkę i przeróżne słodkości. W Blachowni
zorganizowano kiermasz rękodzieła stworzonego przez
mieszkańców.
Szczęśliwie
każdej z imprez towarzyszyła
piękna pogoda.
Domy Pomocy Społecznej

znajdujące się w zarządzie
Powiatu Częstochowskiego
stwarzają nie tylko wspaniałe
warunki bytowe dla swoich
pensjonariuszy, ale przede
wszystkim budują wewnątrz
rodzinną atmosferę. Serdeczne gratulacje dla Dyrekcji
oraz Pracowników DPS-ów, to
dzięki ich codziennym staraniom wyraz Dom w nazwach
naszych instytucji nabiera
prawdziwego znaczenia.
Życzenia udanej zabawy
w imieniu Powiatu Częstochowskiego przekazali obecni
na miejscu Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan
Miarzyński, Sekretarz Powiatu Henryk Sobel, Naczelnik
Wydziału
Organizacyjnego
Karol Ostalski, Radni Powiatu
Częstochowskiego Marianna
Dziura oraz Joanna Tekiela. Dom Pomocy Społecznej
w Blachowni odwiedził osobiście również Stanisław Gmitruk, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.
W Blachowni w imieniu lokalnej społeczności życzenia
przekazał także Krzysztof
Ściubidło,
Przewodniczący
Stowarzyszenia Rozwoju Gorzelni i Starego Boru.
Powiat Częstochowski prowadzi trzy Domy Pomocy Społecznej w Lelowie, Turowie
i Blachowni. Domy pomocy
społecznej świadczą usługi
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
MDz
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BO NAJWAŻNIEJSZY
JEST CZŁOWIEK
- pod takim hasłem w Koniecpolu odbyło się spotkanie,
w trakcie którego Zarząd Powiatu Częstochowskiego wyraził
swoje podziękowania dla osób zaangażowanych w walkę
z epidemią oraz pomoc dla broniącej się Ukrainy.
- Minione dwa lata nie były łatwe,
jednak solidarnie podołaliśmy i nadal
dajemy radę, nie wszystkie trudności,
przed jakimi przyszło nam stanąć, są
już za nami. Nasza dzisiejsza obecność jest formą wyrażenia ogromnej
wdzięczności i uznania dla godnej postawy, jaką w tym niełatwym czasie
przyjęliście. Działanie i jeszcze raz
działanie, któremu przyświecał tylko
jeden cel - troska o drugiego człowieka. Właśnie za to Wam dziękuję,
za Waszą ofiarność i bezinteresowność. Po raz kolejny dowiedliśmy, że
największym bogactwem ziemi częstochowskiej jest kapitał społeczny,
który tworzą wspaniali mieszkańcy!
Dziękuję! - podkreślił w trakcie uroczystości Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Covid nie jest już tak straszny opinii
publicznej, zszedł z głównych pasków
w mediach. Pamiętajmy jednak, że

pierwsze fale pojawienia się wirusa budził w społeczeństwie niepokój wywoływany zbyt dużą ilością
niewiadomych i nieodpowiedzialną
postawą mediów podsycających
niezdrowy strach.
Nikt z nas w 2019 roku nie był wstanie
realnie ocenić skali zagrożenia i dalszego rozwoju wypadków. Tym bardziej należy podkreślić bohaterskość
wyróżnionych, którzy w obliczu nieznanego stanęli na wysokości zadania i nie zwracając uwagi na nieznane
jeszcze w tym czasie dla siebie konsekwencje zdrowotne, ruszyli do działania. Wręczone podziękowania są
skromną formą wyrażenia wdzięczności, której nie sposób oddać słowami.
Kiedy wydawało się nam, że świat wychodzi na prostą, po raz kolejny stanęliśmy przed próbą, która trwa nadal.
24 lutego Federacja Rosyjska dokonała aktu agresji na suwerenną Ukra-
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inę. Jutro Ukraińców znalazło się pod
znakiem zapytania. I tym razem zdaliśmy,
jako społeczeństwo egzamin z wartości
cywilizacyjnych. Serce okazane Ukrainie,
ukraińskim dzieciom i matkom było i jest
niebywałe. Wojna trwa, a wsparcie jest
kontynuowane. W tym miejscu również
przekazane zostały podziękowania dla
najbardziej zaangażowanych. Z powiatu
częstochowskiego z transportami pomocowymi na Ukrainę osobiście udali
się Adam Morzyk Członek Zarządu,
Grzegorz Dyner Wiceprzewodniczący
Rady oraz Jerzy Krasiński ze Starostwa
Powiatowego.

V RUNDA

INDYW IDUALNEGO
PUCHARU POLSKI

N
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli samorządowcy,
przedstawiciele stowarzyszeń i mieszkańcy. Oprawę artystyczną wydarzenia
zapewnił Zespół Flow ze Starej Gorzelni
oraz znany i lubiany artysta z powiatu
częstochowskiego Jacek Miernikiewicz.
Listę wszystkich wyróżnionych opublikowaliśmy w poprzednim 131 numerze
Częstochowski Wieści Powiatowych.
Wraz z całym Zespołem Redakcyjnym przyłączamy się do podziękowań
i przekazujemy wyrazy uznania wszystkim tym, którzy w niełatwym czasie
poświęcali się dla drugiego człowieka.
Dziękujemy!
MDz

85-125cc

a torze UKS Speedway Rędziny odbyła się V runda Indywidualnego Pucharu Polski
85-125cc. Zawody wygrał niepokonany w fazie grupowej, jak i finale
- Maksymilian Pawełczak z Bydgoszczy.
Drugie miejsce na podium zajął Kewin
Nycz - Wawrów, a trzecie Filip Bęczkowski, również z Wawrowa.
Reprezentujący Speedway Rędziny
Oskar Kręglicki zajął 5 miejsce, a Maksym Zientara 8 miejsce.
Powiat Częstochowski od lat aktywnie
wspiera sport i młode talenty. Ogrom-

nie cieszy fakt, że imprezy o takim zasięgu
odbywają się na ziemi częstochowskiej.
W imieniu Powiatu Częstochowskiego gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich
uczestników przekazał Tomasz Nowicki z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Promocji. Władze Powiatu Częstochowskiego podkreślają potrzebę wspierania wartościowych inicjatyw sportowych.
UKS Speedway Rędziny nie tylko rozwija
dzieci i młodzież skupione w klubie, ale ma
też swój faktyczny wkład w promocję naszego powiatu w kraju i za granicą.
MDz

