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1 
października 2022 roku w Otrębu-
sach w  Europejskim Centrum 
Matecznik Mazowsze z  udziałem 
delegatów, strażackich delegacji 

zagranicznych, zaproszonych gości oraz 
delegacji strażaków z całego kraju odbył 
się XV Zjazd Krajowy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. Zjazd 
uchwalił program, kierunki działania 
Związku OSP RP na kadencję 2022-
2027 oraz strategię Florian 2050. Wy-
brane zostały władze Związku. Preze-
sem Zarządu Głównego ZOSP RP został 
wybrany druh Waldemar Pawlak. Wo-
jewództwo śląskie reprezentować będą 
we władzach krajowych: w  Zarządzie 
Głównym Henryk Kiepura, Jan Ozga, 
Rafał Glajcar i Zdzisław Banaś, w Głów-
nej Komisji Rewizyjnej Mieczysław 
Skręt, a w Głównym Sądzie Koleżeńskim 
Krzysztof Smela.

Strażacy spieszą, by ratować ludzkie 
życie i mienie z pożarów, ale jakie  

jeszcze inne działania inicjują  
ochotnicy?

Władze związku OSP RP uznały, 
że strategicznym punktem działalno-
ści powinien być rozwój ratownictwa 
przedmedycznego w OSP-budowa po-
wszechnego systemu Pierwszy Ratow-
nik (First Responder). Wprowadzenie 
powyższego systemu skróci czas reakcji 
podmiotów ratowniczych do 5 minut. 
Ten czas ma w wielu sytuacjach (np. 
nagłe zatrzymanie akcji serca) funda-
mentalne znaczenie dla ratowania życia. 
Zarząd Główny Związku OSP RP podjął 

Czyj autorytet stale rośnie? 
Kto śpieszy, by ratować ludzkie życie i mienie? 

Na kogo możemy liczyć podczas klęsk żywiołowych i wypadków? 
Kto integruje lokalną społeczność i wzbogaca ją licznymi inicjatywami? 

Strażacy ochotnicy.

Wydawca: Powiat Częstochowski, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel./fax.: +48 34 322 92 11
email: rzecznik.prasowy@czestochowa.powiat.pl, www.czestochowa.powiat.pl

Projekt graficzny  i skład: Monika Kaszuwara Druk: Drukarnia „Paula”, ul. Św. Rocha 118,  Częstochowa, www.drukarniapaula.pl
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NAJWIĘKSZA 
INWESTYCJA 

DROGOWA 
W POWIECIE 

ZAKOŃCZONA

w 2022 r. prace organizacyjne związane 
z budową takiego systemu. Zgodnie ze 
strategią Pierwszy Ratownik to czło-
nek Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP, osoba przeszkolona w zakresie 
pierwszej pomocy, wyposażona w tor-
bę medyczną oraz defibrylator AED. Na 
potrzeby programu uruchomiony został 
system szkoleń. Istotna jest współpraca 
z samorządami, uczelniami medycznymi 
oraz Państwową Strażą Pożarną.

Cieszy aktywność młodzieży w swo-
istej strażackiej szkole – Młodzieżo-
wych Drużynach Pożarniczych. O tym, 
że zawody pożarniczo-gaśnicze rozwi-
jają sprawność i zdrową konkurencję 
nie muszę nikomu przypominać. Jako 
prezesa powiatowego OSP, cieszy mnie 
fakt, że w powiecie częstochowskim 
mamy coraz więcej drużyn damskich, 
które rywalizują z sukcesami na arenie 

wojewódzkiej. Przeglądy Orkiestr Dę-
tych OSP zawsze stanowią wyśmienite 
wydarzenie artystyczne, a ich poziom 
już dawno został dostrzeżony również 
poza granicami Polski. Z wielkim roz-
machem rozwija się Konkurs Floriany, 
który kreuje Najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych.  Konkurs po-
święcony jest rozwojowi, edukacji i inte-
gracji lokalnych społeczności. Głównym 
jego przesłaniem jest inspirowanie, pre-
zentowanie oraz premiowanie działań 
ochotniczych straży pożarnych na rzecz 
szeroko pojętego bezpieczeństwa i eli-
minowania zagrożeń.

Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Wiceprezes Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP
Członek Głównego Sądu Honorowego 

ZOSP RP w Warszawie

134

W gminach 
Mykanów, Kruszyna i Kłomnice 

zakończyła się przebudowa 
dróg powiatowych 

o długości ponad 15,5 km.
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Wydatki na drogi stanowią od lat 
jeden z  najważniejszych punktów 
budżetu Powiatu Częstochowskie-
go. Warto zauważyć, że Powiatowy 
Zarząd Dróg w  Częstochowie go-
spodaruje na ponad 573 km dróg 
powiatowych. Dla porównania, PZD 
w  Myszkowie utrzymuje 160 km 
dróg, a  PZD w  Kłobucku zarządza 
382 km dróg. 

- Sieć komunikacyjna umożli-
wiająca szybkie i  bezpieczne prze-
mieszczanie to jeden z  priorytetów 
naszego działania – zapewnia wi-
cestarosta Jan Miarzyński.  - No-
woczesna infrastruktura drogowa 
wpływa także na zwiększenie atrak-
cyjności inwestycyjnej danych tere-
nów – dodaje wicestarosta.

17 września uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali m.in.: Wice-
wojewoda Śląski Robert Magdziarz, 
starosta Krzysztof Smela, wicesta-
rosta Jan Miarzyński, członek za-
rządu Adam Morzyk, Wójt Gminy 
Mykanów Dariusz Pomada, Wójt 
Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadz-
ka, Zastępca Wójta Gminy Kłomnice 
Adam Śliwakowski, przedstawiciele 
Powiatowego Zarządu Dróg, samo-
rządowcy i zaproszeni goście.

Łączny koszt inwestycji zrealizo-
wanej przez PHU „LARIX” z Lublińca 
to ponad 29,5 mln zł. Zadanie zo-
stało sfinansowane przez samorzą-
dy oraz uzyskało dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

PJ

- Cieszy oddanie do użytku tak 
dużej inwestycji. Nie byłoby to 
możliwe bez współpracy. Realizacja 
przedsięwzięć w  obszarze infra-
struktury przekracza często możli-
wości finansowe jednego samorzą-
du. Współdziałając, dysponujemy 
większymi środkami finansowymi 
na realizację wspólnego zadania. 
Ponadto zwiększenie siły przebicia 
małych jednostek poprzez podjęcie 
współpracy może okazać się sku-
tecznym argumentem przy apliko-
waniu o  zewnętrzne finansowanie 
– mówi Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela.

Nową jakość zyskały drogi powia-
towe nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, 
nr 1025 S Kruszyna-Borowno i  nr 
1019 S Borowno-Witkowice, gmina 
Kłomnice, Kruszyna i Mykanów.

- Warto marzyć, bo marzenia się 
spełniają. W  gminie Kłomnice  czy 
Mykanów drogi istniały, natomiast 
w  Kruszynie droga potrzebowała 
pilnej przebudowy, szczególnie ron-
do w Kruszynie było dużym wyzwa-
niem. Dzięki pracy starosty i  jego 
służbom ten projekt został zreali-
zowany, za co serdecznie dziękuję 
– podkreśla Wójt Gminy Kruszyna 
Jadwiga Zawadzka.
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Tegorocznymi laureatami  
Nagród Starosty zostali:

1. Beata Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół im. 
Władysława Szafera w Złotym Potoku,

2. Agata Wójcik – nauczyciel języka angielskie-
go w Zespole Szkół im. Władysława  Szafera 
w Złotym Potoku,

3. Sławomira Musiał - nauczyciel matematyki i fi-
zyki w Zespole Szkół  im. Władysława  Szafera 
w Złotym Potoku,

4. Magdalena Gojowczyk - nauczyciel języka pol-
skiego i plastyki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kamienicy Polskiej,   

5. Beata Słupczyńska - nauczyciel języka angiel-
skiego w Zespole Szkół w Koniecpolu,

6. Agnieszka Wójcik - nauczyciel bibliotekarz 
w Zespole Szkół w Koniecpolu,

7. Agnieszka Nowak – nauczyciel wychowawcy 
w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogu-
miłku,

8. Dorota Czank-Wawrzyniak – nauczyciel peda-
gog w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Częstochowie. 

Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród 
pieniężnych w  wysokości 4 000 zł brut-
to otrzymali także dyplomy gratulacyjne  
i  upominki.

PJ

12 października w  zawodach zorgani-
zowanych przez Wojskowe Centrum Re-
krutacji w  Częstochowie drużyny rywa-
lizowały ze sobą w  konkurencjach: test 
wiedzy, strzelanie z  karabinka pneuma-
tycznego, pierwsza pomoc-przeniesienie 
bezpiecznie poszkodowanego, pierwsza 
pomoc-wykonanie resuscytacji krąże-
niowo oddechowej, pierwsza pomoc-
-pozycja bezpieczna, rzut granatem, tor 
przeszkód .

W  zawodach udział wzięli uczniowie 
klas mundurowych z terenu administro-
wanego przez WCR Częstochowa: ZDZ-
-Zespół Szkół w  Częstochowie, Zespół 

Szkół im. Jana Kochanowskiego w  Czę-
stochowie, Zespół Szkół Nr 1 w  Kło-
bucku, Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w  Myszkowie, Zespół 
Szkół Technicznych w  Częstochowie, 
ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w  Czę-
stochowie, ZSS w Częstochowie.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu 
Starosty Częstochowskiego Krzysztofa 
Smeli, który wraz z  Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Anettą Ujmą 
pogratulował wszystkim wysokiego 
poziomu wyszkolenia i  zaangażowania 
w działania.

PJ

W październiku Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela wraz z pracownikami 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Państwowej Straży Pożarnej dokonał 
inspekcji budowli ochronnych na terenie 

gmin Olsztyn i Blachownia.

Budowla ochronna jest to specjalnie 
wykonana i  wyposażona budowla lub 
część budynku (najczęściej podpiwni-
czenie) w celu zapewnienia zbiorowej 

ochrony ludności przed środkami rażenia, ska-
żeniami promieniotwórczymi i  chemicznymi, 
w  tym toksycznymi środkami przemysłowymi. 
Budowle ochronne mogą być przygotowywane 
z  przeznaczeniem na ukrycie w  nich ludzi i  za-
bezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych 
dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, 
cennej aparatury oraz zapasów żywności i  le-
ków. Budowle ochronne funkcjonują w  okresie 
pokoju i w czasie wojny. Mogą one być przygo-
towywane jako schrony o  określonej normami 
technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej 
oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów 
wytrzymałościowych (ukrycia zastępcze). Na 
ukrycia mogą być wykorzystane podziemne 
obiekty komunikacyjne (metro, parkingi), han-
dlowe, usługowe, magazynowe itp.

PJ

Nauczyciele nagrodzeni

PRO OBRON N I  C H A L L E NG E  J U R A

8 nauczycieli otrzymało Nagrody Starosty Częstochowskiego 
za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 października w Starostwie Powia-
towym w Częstochowie. Gratulacje i najlepsze życzenia przekazali Członkowie 
Zarządu Powiatu na czele ze starostą Krzysztofem Smelą.

Przegląd budowli ochronnych w powiecie

Jurapark Biskupice po raz drugi gościł  
uczestników zawodów sportowo-obronnych.

30 września na Sali koncertowej Filhar-
monii Częstochowskiej spotkały się osoby 
i  instytucje wspierające stowarzyszenie na 
różnych płaszczyznach.

- Amazonki tworzą prawdziwą wspólnotę, 
która daje wsparcie, pocieszenie i nadzieję. 
Bycie i  działanie razem zbliża na całe życie 
i  daje ogromną siłę. Na najwyższe uznanie 
zasługuje fakt, że trudy życia nie złamały 
Was, a dały motywację do działania na rzecz 
kobiet. Dziękuję, że pomagacie kobietom 
stawić czoła problemom i wyzwaniom, któ-
re niesie choroba – mówi Krzysztof Smela, 
Starosta Częstochowski.

Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Markow-
ska wręczyła podziękowania dla Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie za zaangażo-
wanie w działalność na rzecz kobiet walczą-
cych z  chorobą nowotworową. Głównym 
przesłaniem podziękowań były słowa „aby 

pomoc niesiona drugiemu człowiekowi sta-
ła się prawdziwym spełnieniem i  źródłem 
osobistej satysfakcji”.

Wzruszające, pełne wspomnień spotka-
nie Częstochowskich Amazonek i  ich gości 
uświetnił koncert big-bandu z  Teatru Roz-
rywki w  Chorzowie oraz solistów: Marty 
Król i  Wojciecha Myrczka. Wystąpił także 
charytatywnie świetny amerykański trę-
bacz Gary Guthman.

W  koncercie, który odbył się w  przed-
dzień XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Amazonek na Jasną Górę, uczestniczyły 
również Anetta Ujma, Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 
i Spraw Obywatelskich i Anna Dziewior, Za-
stępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdro-
wia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

PJ

25 lat Amazonek
Koncert  „Barwy jesieni” uświetnił obchody 25-lecia  

działalności Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.
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Powiat Częstochowski współpracuje  
z Powiatem Bodeńskim (Niemcy) na wielu 
płaszczyznach. Jedną z nich jest program  

wymiany, dzięki któremu przyszli pracownicy  
samorządowi z Niemiec poznają specyfikę 

pracy polskich urzędów.

Od 8 do 22 października w  powiecie częstochowskim 
gościł już piąty praktykant znad Jeziora Bodeńskiego. 
Podczas pobytu zapoznał się z  zasadami organiza-
cyjnymi i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych 
m.in. Zespołu Szkół w Koniecpolu i Złotym Potoku, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Bogumiłku, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w  Koniecpolu, Domu Dziecka w  Chorzeni-
cach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni. 
Odbył także jednodniowe praktyki w  Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie. 

Podczas wizyty praktykant miał możliwość spotkania się ze 
Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą, poznania wa-
lorów turystycznych Jury Krakowsko Częstochowskiej oraz 
zwiedzania Jasnej Góry i  Częstochowy. Praktyki były także 
okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami  obu 
partnerskich powiatów. 

K.K.

Wymiana 
dobrych praktyk 

administracyjnych

K im był pierwszy nauczyciel? 
Najstarsze wzmianki o  zawo-
dzie nauczyciela pojawiły się 
już w  2200 r. p.n.e. w  Chinach, 

gdzie powoływano wysokich urzędni-
ków państwowych do nauczania mło-
dzieży.  W  kolejnych dziesięcioleciach 
wspominamy Konfucjusza, Greków na 
czele z  Arystotelesem, Rzymian, gdzie 
pedagog miał przywileje nieosiągal-
ne dla zwykłego śmiertelnika. Śre-
dniowiecze to pierwsze uniwersytety 
w  Oxfordzie, Paryżu czy Bolonii. Rene-
sans przyniósł pierwsze seminaria na-
uczycielskie założone przez jezuitów. 
W  1773 roku Stanisław August Ponia-
towski powołał instytucję, która była 
pierwszym organem przypominającym 
obecne ministerstwo oświaty nie tylko 
w  Polsce, ale również w  Europie.   Zawód 
nauczyciela stał się zawodem świeckim. 
Urosła także ranga, status społeczny oraz 

- Odbyły się cztery kampanie, poprzed-
nie dotyczyły: krzewów jadalnych (np. tru-
skawki, poziomki), ziół, drzew owocowych 
oraz starych odmian jabłoni – przypomniał 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
Marian Stępień.

Kampania dotyczyła 320 osób z 16 gmin. 
Oprócz środków własnych powiatu wspar-
cie finansowe zostało udzielone przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska.   Osoby, które wzięły udział w  konfe-
rencji i  wypełniły test wiedzy, otrzymały 
sadzonki starych odmian grusz.

- W  naszej przestrzeni do życia potrze-
bujemy każdej rośliny. Jeżeli uważamy się 
za kreatorów tego świata, róbmy wszystko, 
aby kolejne pokolenia nie mówiły, że znisz-
czyliśmy ziemię. Dlatego każda taka akcja 

jest bardzo potrzebna – zaznaczył Krzysz-
tof Smela, Starosta Częstochowski.

Tematyka konferencji obejmowała: wy-
mogi uprawy  drzewek grusz metodami 
ekologicznymi, znaczenie dla środowiska 
naturalnego, wzbogacenie bazy pożytko-
wej dla pszczół (wczesnych   pożytków, 
późnych pożytków), zagospodarowa-
nie zbiorów (wykorzystanie) na świeżo,  
przetwarzanie, konserwacja itp., znacze-
nie prozdrowotne  starych odmian grusz  
uprawianych metodami ekologicznymi, 
szczepienie drzewek oraz zapobieganie 
i  ochronę przed chorobami i  szkodnikami 
z zastosowaniem metod i środków.

- Dziękuję radzie powiatu i  zarządowi, 
że corocznie przychyla się do naszych po-
mysłów organizacji konferencji. Po tego-

rocznym doświadczeniu i  pytaniach, jakie 
cały czas otrzymujemy, odnośnie do chęci 
udziału w konferencji, zapewne powrócimy 
do formuły mieszanej, czyli część wykła-
dów będzie prowadzona online – zapewnił 
Marian Stępień.

Uczestnicy wysłuchali wykładów przygo-
towanych przez: Justynę Kapitan, Agniesz-
kę Kurcius, Małgorzatę Dawid-Chrzęstek 
(Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)  
i  dr Dorotę Kruczyńską (Instytut Ogrodnic-
twa w Skierniewicach).

Uroczyście w  Złotym Potoku

POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI  
W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

Stare odmiany grusz były głównym tematem konferencji, która odbyła się 
 12 i 13 października w ramach Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę 

bioróżnorodności.

prestiż tej profesji – pedagodzy otrzymali 
status urzędnika państwowego.

Współcześni nauczyciele  mierzą się 
z wieloma wyzwaniami i szybko zmieniają-
cym się światem.

- Chcielibyśmy wyrazić nasz szacunek 
i  wdzięczność za wytrwałość, profesjo-
nalizm oraz entuzjazm, z  jakim realizują 
Państwo swoje powołanie. To dzięki Wam, 
Drodzy Pedagodzy, kolejne pokolenia dzie-
ci i młodzieży zdobywają wiedze o świecie, 
rozwijają swoje zainteresowania, budują 
relacje z rówieśnikami i uczą się odpowie-
dzialności za własne czyny – mówią zgod-
nie starosta Krzysztof Smela i  wicestaro-
sta Jan Miarzyński.

Społeczność szkolna  Zespołu Szkół 
w  Złotym Potoku również przyłączyła się 
do tego święta. Samorząd Uczniowski wraz 
ze swoimi opiekunami: Anną Iłczyk, Julią 
Żurek oraz Katarzyną Lampą przygotował 
uroczystą akademię. Było zarówno lirycz-

nie, kiedy uczniowie recytowali wiersze po-
święcone pracy nauczyciela, jak i śmiesznie, 
gdy szkolne życie opisał skecz pt.: „Panie 
sprzątające”. Uczniowie pod okiem swojej 
koleżanki Angeliki Giszterowicz przygoto-
wali też specjalny  układ taneczny. Zwień-
czeniem uroczystości były utwory muzycz-

ne przygotowane   i  wykonane przez Olhę 
Turutylo i Anastasiię Hrytsai. 

Najlepsze życzenia od Zarządu Powiatu 
przekazała Anna Dziewior, Zastępca Na-
czelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury, Sportu i Promocji Powiatu.
 PJ

Dzień Edukacji Narodowej, przypadający 14 października, to święto wszystkich 
pracowników oświaty, w tym również nauczycieli, reprezentujących zawód, 

który powstał wraz z narodzinami cywilizacji. 

PJ



Wiedza jest obecnie jednym z waż-
niejszych czynników, który wpływa 

na rozwój i konkurencyjność obszarów 
wiejskich, dlatego Powiat Częstochow-

ski stwarza warunki do zdobywania 
nowych kompetencji. 

Z  początkiem października 120 osób bę-
dących sołtysami i  liderami obszarów wiej-
skich wzięło udział w  konferencji pn. „Wieś 
wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej 
społeczności” organizowanej przez Powiat 
Częstochowski.  Podczas dwudniowych wy-
kładów uczestnicy poznali tematykę doty-
czącą m.in. inteligentnych wiosek, rozwoju 
współpracy na obszarach wiejskich w wymia-
rze produkcyjnym, usługowym i  społecznym, 
planowania i  wdrażania rozwoju lokalnego 
oraz identyfikacji potencjału lokalnych spo-
łeczności w kierunku tworzenia strategii pro-
mocji produktu lokalnego. Prowadzącymi za-
jęcia byli eksperci w  dziedzinie socjologii wsi 
oraz do spraw rozwoju obszarów wiejskich. 

Celem konferencji było upowszechnienie 
wiedzy na temat planowania rozwoju lokalne-
go oraz poprawy konkurencyjności obszarów 
wiejskich wśród liderów i  przedstawicieli lo-
kalnych społeczności, wpływającej na aktywi-
zację i zwiększenie udziału zainteresowanych 
podmiotów w  podejmowaniu wspólnych ini-
cjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Partnerem zadania było Stowarzyszenie 
„Razem na wyżyny”, które wsparło realizację 
operacji w  działaniach promocyjnych i  zwią-
zanych z rekrutacją uczestników. Konferen-
cja została dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” PROW na lata 2014-2020, Plan ope-
racyjny na lata 2022–2023. Jak mogliśmy 
usłyszeć od uczestników, to był bardzo do-
brze wykorzystany czas, a  zdobyta wiedza 
i  nawiązane znajomości pozwolą jeszcze  
lepiej działać na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców obszarów wiejskich. 

Konrad Kokoszka
Koordynator projektu

Powiat Częstochowski 
szkoli liderów  

obszarów wiejskich

W spotkaniu wzięli udział również:  Mał-
gorzata Kuk – Naczelnika Wydziału Go-
spodarowania Nieruchomościami Skarbu 
Państwa Starostwa Powiatowego w  Czę-
stochowie, Joanna Drobina – inspektor 
w  Wydziale GN, Anna Wojtasik – pracow-
nik Wydziału GN, Jadwiga Zawadzka – 
Wójt Gminy Kruszyna, Małgorzata Dobosz 
– Zastępca Dyrektora Częstochowskiego 
Biura Geodezji i  Terenów Rolnych, Eweli-
na Gajda - geodeta CZBGiTR – projektant 
scalenia i  Krzysztof Szymonik - geodeta 
CZBGiTR. Podczas zebrania miało miejsce 
odczytanie postanowienia Starosty Czę-
stochowskiego z  dnia 31 sierpnia 2022 r. 

  Ruszają scalenia w gminie   Kruszyna
31 sierpnia 2022 r. w remizie OSP w Jackowie odbyło się pierwsze zebranie uczestników 

scalenia gruntów obrębów Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna 
pod przewodnictwem Wicestarosty Częstochowskiego Jana Miarzyńskiego. 

Rok Akademicki 
rozpoczęty

I nauguracja roku jest dla każdej uczel-
ni szczególnym wydarzeniem. Rok 
akademicki 2022/2023 na Uniwer-
sytecie Humanistyczno-Przyrodni-

czym im. Jana Długosza w  Częstochowie 
rozpoczął się uroczyście 5 października 
w  auli przy ul. Waszyngtona. Na zapro-
szenie Rektora oraz Senatu Uniwersytetu 
w  trakcie wydarzenia obecni byli Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Częstochow-
skiego Andrzej Kubat. Rok akademicki 
2022/2023 dla UJD jest szczególny tym 
bardziej, ponieważ stanowi zwieńczenie 
starań o  uruchomienie nowego kierunku. 
Władze Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego im. Jana Długosza wraz 
z lokalnymi samorządami w tym we współ-
pracy z  Powiatem Częstochowskim od 
wielu lat prowadziły działania zmierzają-
ce 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 Uniwersy-
tet w  dążeniu do uruchomienia medycyny. 
Rada Powiatu Częstochowskiego Uchwałą 
nr XXXII/244/2021 przyjęła stanowisko po-
pierające utworzenie kierunku lekarskiego 
na Uniwersytecie Jana Długosza w Często-
chowie. Dziś śmiało możemy powiedzieć: 
mamy to! Od nowego roku akademickiego 
2022/2023 UJD kształci lekarzy.

-  Medycyna w  Częstochowie to jeden 
z  ważniejszych czynników umocnienia na-
szego regionu, Ziemia Częstochowska bę-
dzie kształcić swoich Lekarzy, część z  nich 
wyjedzie, ale znaczna część zostanie i  bę-
dzie wspierać naszych mieszkańców. Cieszę 

się, że mogłem wesprzeć proces urucho-
mienia kierunku lekarskiego. Gratuluję 
Pani Rektor i  jej Pracownikom, bo to ich 
trud i  starania doprowadziły do dzisiej-
szego sukcesu! – mówi starosta Smela.

Jak zapewniała w swoim przemówieniu 
Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-
-Gawrońska częstochowski uniwersytet 
ma szanse stać się Uniwersytetem Kla-
sycznym, bezprzymiotnikowym.

Liczba uprawnień do nadawania dok-
toratów stale rośnie, otwierają się nowe 
kierunki, w ofercie są już obecne tak pre-
stiżowe studia, jak prawo czy medycyna.

Jej Magnificencji, Wysokiemu Sena-
towi, Kadrze naukowo-dydaktycznej, 
a  w  szczególności Studentom życzymy 
realizacji obranych sobie celów, tak 
abyście spotykając się na kolejnej in-
auguracji 2023-24 mogli powiedzieć, 
że miniony rok był czasem dobrze wy-
korzystanym, w  którym udało się Wam 
osiągnąć to, co właśnie chcieliście.

Rola, jaką pełnią Uczelnie Wyższe 
w  naszym kraju jest nieoceniona, to 
właśnie od nich bezpośrednio zależy 
kondycja Państwa. UJD już od dawna 
jest kuźnią kadr nie tylko dla naszego 
regionu, ale i całego kraju. Wszystkiego 
najlepszego!

MDz

o  wszczęciu postępowania scaleniowego 
obrębu Baby, Jacków, Widzówek gmina 
Kruszyna, dokonanie wyboru Rady Uczest-
ników Scalenia oraz omówienie harmono-
gramu prac scaleniowych i procedur z nimi 
związanych.

14 września 2022 r. odbyło się przeka-
zanie terenu robót budowlanych polega-
jących na gruntownej konserwacji i  reno-
wacji rowów melioracji szczegółowej wraz 
z  przebudową przepustów na obiekcie 
Widzów gmina Kruszyna. Wykonawcą tych 
prac będzie Damian Bakoń, a nadzór inwe-
storski objął Konrad Galant. 

Przedmiotowe prace prowadzone 

są w  zakresie operacji typu „Scalanie  
gruntów” realizowanej w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na inwestycje związane z roz-
wojem, modernizacją i  dostosowywaniem 
rolnictwa i  leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. PJ
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Komisja pracowała  
nad następującymi zagadnieniami:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Częstochowie Bogdan Anioł 
przedstawił informację o  stanie bezpie-
czeństwa obiektów budowlanych na tere-
nie powiatu częstochowskiego. Inspektor 
Anioł wskazał na wysoki poziom bezpie-
czeństwa obiektów budowlanych objętych 
jego właściwością terenową. Podkreślił, 
także wielość spraw i postępowań prowa-
dzonych przez organ.

 
  - Marcin Biernat, Zastępca Dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Częstochowie 
omówił poziom bezrobocia w  powiecie 
częstochowskim, jego – rodzaje, przyczyny 
i skutki.  Liczbę osób pozostających bez pra-
cy na terenie 16 gmin powiatu częstochow-
skiego przedstawia tabela (patrz obok).

Od początku wojny na Ukrainie Powia-
towy Urząd Pracy zarejestrował 494 bez-
robotnych posiadających status uchodźcy. 
Jako miejsce przebywania powiat często-
chowski wskazało 100 osób, natomiast 
miasto Częstochowę 394 osoby. Na koniec 
sierpnia 2022 r. bezrobotnymi pozostało 
112 osób z  Częstochowy i  24 z  powiatu 
częstochowskiego. W  ramach prac subsy-
diowanych podjęło zatrudnienie 12 osób, 
a  na staż zostało skierowanych 51.  Od 
początku roku PUP zarejestrował 11975 
oświadczeń o powierzeniu pracy. Na mocy 
„ustawy specjalnej w związku z konfliktem 
zbrojnym na Ukrainie” pracodawcy zgłosili 
4025 powiadomień o zatrudnieniu obywa-
teli Ukrainy.

  - Katarzyna Buchajczuk, Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Częstochowie przedstawiła specyfikę 
działań związanych z  zapobieganiem oraz 
eliminacją patologii społecznych.

W ramach realizacji zadań własnych po-
wiatu zostały opracowane i realizowane są 
następujące programy wspierające:

1. Program służący działaniom profi-
laktycznym mającym na celu udziele-
nie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza 
w  zakresie promowania i  wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych 
w stosunku do dzieci w rodzinach zagro-
żonych przemocą w rodzinie w powiecie 
częstochowskim na lata 2021-2025.

2. Program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w  rodzinie powiatu częstochowskiego 
na lata 2021-2025.

3. Powiatowy program korekcyjno-edu-
kacyjny dla osób stosujących przemoc 
w  rodzinie w  powiecie częstochowskim 
na lata 2021-2025.

4. Powiatowy program rozwoju pieczy 
zastępczej w  powiecie częstochowskim 
na lata 2021-2023.

Ww. dokumenty wyznaczają kierunki, 
cele i  działania mające na celu wsparcie 
osób zagrożonych przemocą i  innymi dys-
funkcjami, które często skutkują zjawi-
skiem przemocy. W  ramach Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Częstocho-
wie działa Punkt Interwencji Kryzysowej, 
gdzie udzielana jest pomoc specjalistyczna  
prawnika, psychologa i  pracownika so-
cjalnego. Wszystkie osoby będące miesz-
kańcami powiatu częstochowskiego znaj-
dujące się w  sytuacji kryzysowej mogą 
korzystać z porad i pomocy specjalistów.

Problemy, z którymi najczęściej zgłasza-
ją się mieszkańcy to: konflikty rodzinne 
związane z  przemocą domową, kryzys ro-
dzinny, nagła utrata bliskich, bezdomność, 
bezrobocie, uzależnienia, problemy wy-
chowawcze.

W  Punkcie Interwencji Kryzysowej 
dyżury pełnią psycholog, prawnik   i  pra-
cownik socjalny. Dyżury pełnione są 
w pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek 
miesiąca w  godzinach od 15.00 do 18.00. 
Łącznie w  okresie od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. udzielono wsparcia 91 oso-
bom, które uczestniczyły w  konsultacjach 

KOMISJA 
BEZPIECZEŃSTWA

27 września pod przewodnictwem 

Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli 

odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

w powiecie częstochowskim.

Wspaniała pogoda sprawiła, iż tegorocz-
na inauguracja kampanii Pola Nadziei była 
wyjątkowa. Licznie przybyli goście okaza-
li solidarność z  pacjentami i  personelem 
hospicjum, które od ponad 30 lat realizuje 
ideę hospicyjną, wspierając najbardziej po-
trzebujących i ich rodziny. 13 października 
w sposób szczególny uczczono także Świa-
towy Dzień Hospicjów i  Opieki Paliatyw-
nej, poprzez Dzień Otwarty dla wszyst-
kich, którzy chcieliby poznać personel oraz 
warunki prowadzonej opieki.

W  imieniu starosty częstochowskiego, 
wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich, 
którzy oddają się pracy na rzecz innych 
osób, przekazała Anna Dziewior, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

PJ
Fot. Bartek Bednarek

Światowy Dzień 
Hospicjów

 i Pola Nadziei

z różnymi specjalistami. Część osób korzy-
stała wielokrotnie z pomocy specjalistów.

Ogółem odbyło się 341 konsultacji, 
w tym: z psychologiem 242, z prawnikiem 
30, z pracownikiem socjalnym 69. 

- Anetta Ujma Naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa 
i Spraw Obywatelskich przedstawiła „Plan 
organizacji akcji jodowej dla powiatu czę-
stochowskiego”. W  tym punkcie należy 
podkreślić, że działania te mają charak-
ter prewencyjny i  nie powinny budzić 
niepokoju.  Od momentu wybuchu wojny 
na Ukrainie można obserwować falowe 
zwiększanie zainteresowania płynem Lu-
gola czy też jodem w  tabletkach. Jest to 
zjawisko w  żaden sposób nieuzasadnione 
merytorycznie, świadczy jedynie o  panice 
motywowanej niewiedzą. Lekarze ostrze-
gają przed niekontrolowanym przyjmo-
waniem jodu, które jest  niebezpieczne dla 
zdrowia.

Każdego roku Władze Powiatu Często-
chowskiego ze starostą Smelą na czele 
we współpracy ze służbami, strażami i  in-
spekcjami podejmują liczne działania ma-
jące na celu podnoszenie poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego powiatu. 
Stale dążymy do zapewnienia i utrzymania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, 
stanowiącego jeden z  elementów warun-
kujących rozwój lokalnych społeczno-
ści. Charakter podejmowanych działań 
zależny jest od wielu czynników. Nato-
miast  nadrzędnym celem działań powiatu 
w  dziedzinie bezpieczeństwa jest utrzy-
manie zdolności do reagowania w  przy-
padku wystąpienia zagrożeń bezpieczeń-
stwa publicznego związanych z  ochroną 
porządku prawnego, życia, zdrowia i  mie-
nia mieszkańców czy skutkami klęsk ży-
wiołowych, katastrof naturalnych i  awarii 
technicznych. 

Udział w posiedzeniu komisji wzięli: Sta-
rosta Częstochowski Krzysztof Smela, Za-
stępca Komendanta PSP w Częstochowie 
mł.bryg. mgr inż. Paweł Froch, Naczelnik 
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM 
PSP w  Częstochowie bryg. Kamil Dzwon-
nik, Komendant Miejski Policji w  Często-
chowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn, Naczel-
nik Wydziału Komunikacji i  Transportu 
Starostwa Powiatowego w  Częstochowie 
Ewa Kubat,  Waryś Edyta odpowiedzialna 
za sprawy obronne oraz   bezpieczeństwo 
i porządek publiczny z Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie.

MDz

Gminy powiatu 
częstochowskiego

Sierpień 2021 r. Sierpień 2022 r. wzrost/spadek (+/_)

osobowy %

Blachownia 258 196 62 24,0

Dąbrowa Zielona 211 182 29 13,7

Janów 141 99 42 29,8

Kamienica Polska 124 75 49 39,5

Kłomnice 251 164 87 34,7

Koniecpol 502 435 67 13,3

Konopiska 188 156 32 17,0

Kruszyna 105 82 23 21,9

Lelów 219 175 44 20,1

Mstów 189 117 72 38,1

Mykanów 278 203 75 27,0

Olsztyn 169 121 48 28,4

Poczesna 211 164 47 22,3

Przyrów 155 135 20 12,9

Rędziny 193 138 55 28,5

Starcza 56 46 10 17,9

RAZEM 3 250 2488 762 23,4
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Strategia rozwoju to jeden z najważ-
niejszych dokumentów nie tylko 
w  dużych korporacjach, ale także 
w  samorządach. Dzięki strategii 

możemy zaplanować długofalowe kierun-
ki rozwoju Powiatu Częstochowskiego, 
określając wizje cele i  kierunki podej-
mowanych w  kolejnych latach działań. 
W  związku z  faktem, iż ostania strategia 
rozwoju została zrealizowana, koniecz-
ne stało się podjęcie prac nad nowym 
dokumentem strategicznym powiatu pn. 
„Program (Strategia) Rozwoju Powiatu  
Częstochowskiego 2022+”

Do prac nad nową strategią rozwoju po-
wołany został przez starostę częstochow-
skiego zespół w  następującym składzie: 
Jan Miarzyński - Wicestarosta, Adam Mo-
rzyk - Członek Zarządu Powiatu, Karol 
Ostalski – Naczelnik Wydziału Organiza-
cji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem, Agata 
Osadnik-Trzepizur – Naczelnik Wydziału 
Finansowego, Ewa Kubat-Miedzińska - 
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Anna 
Widerska-Kowalczyk - Naczelnik Wy-
działu Architektoniczno-Budowlanego, 
Leonard Smolarski-Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu 
i  Promocji Powiatu, Katarzyna Buchaj-

czuk – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Patrycja Witkowska 
– Zastępca Naczelnika Wydziału Orga-
nizacji, Rozwoju i  Gospodarki Mieniem, 
Tomasz Świtycz – Sekretarz Zespołu 
-Wydział Organizacji, Rozwoju i  Gospo-
darki Mieniem, Tomasz Grządziel - Wy-
dział Organizacji, Rozwoju i  Gospodarki 
Mieniem. Wojciech Synowiec - Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i  Leśnictwa, Rafał Mako-
wiejczuk - Naczelnik Wydziału Geodezji 
i  Kartografii, Anna Dziewior – Zastępca 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Małgo-
rzata Krasoń – Wydział Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Promocji Powiatu, Małgorza-
ta Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Skarbu Państwa, Jo-
anna Drobina - Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Skarbu Państwa, Anetta 
Ujma – Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatel-
skich, Jacek Zasępa - Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeń-
stwa i Spraw Obywatelskich, Renata Fol-
tyńska – Audytor Wewnętrzny, Izabela 
Dudin – Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie,  Justyna Liberda - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Roman 

Pakuła – Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Częstochowie. 

Zespół zebrał się w  dniu 15 września 
2022 roku na swoim pierwszym spotkaniu, 
by przede wszystkim ustalić harmonogram 
prac na strategią oraz wstępne założenia 
samego dokumentu.

Członkowie zespołu omówili główne 
cele strategiczne m.in. wzrost zatrudnienia 
oraz aktywności zawodowej i  społecznej 
mieszkańców, rozwój nauki, rozwój przed-
siębiorczości i  rolnictwa, wsparcie inno-
wacyjności w gospodarce, poprawę jakości 
usług zdrowotnych i  pomocy społecznej, 
wsparcie rozwoju infrastruktury oraz po-
prawę jakości środowiska. Przyjęto jedno-
głośnie harmonogram prac nad strategią, 
który określa kolejne etapy przygotowania 
dokumentu oraz podział zadań w  ramach 
zespołu. Wstępnie prace nad nową strate-
gią powinny zakończyć się w  IV kwartale 
2023 roku. Warto podkreślić, że po raz ko-
lejny Starostwo Powiatowe w Częstocho-
wie przystępuje do prac nad strategią roz-
woju, nie zatrudniając firmy zewnętrznej, 
a  opierając się na wiedzy i  doświadczeniu 
swoich pracowników.

Tomasz Grządziel
Tomasz Świtycz

JESIENNY 
PIKNIK  

W TUROWIE
Wydarzenie jest ważnym elementem budowania więzi 

pomiędzy mieszkańcami naszych Domów Pomocy 
Społecznej wraz z udziałem ich rodzin i środowisk 

wspierających. Domy Pomocy Społecznej znajdujące się 
w zarządzie Powiatu Częstochowskiego stwarzają  

nie tylko wspaniałe warunki bytowe dla swoich 
 pensjonariuszy, ale przede wszystkim budują  

rodzinną atmosferę.

Wystartowały prace nad nową Strategią  
Rozwoju Powiatu Częstochowskiego

W   ciągu ostatnich 30 lat zaszły 
wielkie zmiany, w  jakości ży-
cia osób niepełnosprawnych, 
a  także w  powszechnej świa-

domości społecznej – stosunku Polaków 
do niepełnosprawności. Jest to efekt pracy 
pełnej poświęcenia i poczucia misji stowa-
rzyszeń właśnie takich jak KSON w Starym 
Koniecpolu. 

- Minione 30 lat to tysiące osób, które 
dzięki Wam otrzymały nie tylko pomoc, ale 
szansę na nowe, lepsze życie. Zasługi te są 
nieocenione! Dziękuję za każdą chwilę po-
święconą osobom niepełnosprawnym, ale 
także ich rodzinom, których sytuacja bez 
Waszej obecności byłaby z  pewnością zu-
pełnie inna - mówił Członek Zarządu Powia-
tu Częstochowskiego Gwidon Jelonek.

Misją KSON w  Starym Koniecpolu jest 
świadczenie wzajemnej pomocy w  zakresie 
rehabilitacji kompleksowej, organizacyjnej, 
moralnej, duchowej, oświatowo-wycho-
wawczej, prawnej i  medycznej. Stowarzy-
szenie swoją działalność prowadzi w  myśl 

idei zrozumienia, życzliwości i  pomocy 
osobom potrzebującym, zgodnie z  duchem 
Ewangelii i  nauką społeczną Kościoła. Jest 
to ogromnie cieszące, że na terenie powiatu 
częstochowskiego funkcjonują, tak ważne 
i potrzebne placówki.

Również my całą redakcją Częstochow-
skich Wieści Powiatowych życzmy społecz-

ności KSON w  Starym Koniecpolu wszyst-
kiego najlepszego. Wierzymy, że spotykając 
się na kolejnych Jubileuszach, będą mogli 
Państwo dzielić się świadectwami tego, że 
Polska w coraz większym stopniu jest przy-
jazna osobom niepełnosprawnym.

MDz

XXX LAT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STARYM KONIECPOLU

- Przekazuję serdeczne gratulacje dla Dy-
rekcji oraz Pracowników DPS-ów,  to dzięki 
ich codziennym staraniom wyraz Dom w na-
zwach naszych instytucji nabiera prawdzi-
wego znaczenia-mówił Wicestarosta Czę-
stochowski Jan Miarzyński.

Powiat Częstochowski prowadzi trzy 
Domy Pomocy Społecznej; w Blachowni, Tu-
rowie oraz Lelowie.   Rodzinne pikniki orga-
nizowane przez nasze DPS-y są już tradycją 
na stałe wpisaną w kalendarz. Domy Pomo-
cy Społecznej są placówkami świadczącymi 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 
i  edukacyjne osobom wymagającym cało-
dobowej opieki z  powodu wieku, choro-
by  lub niepełnosprawności. Podkreślenia 
wymaga fakt, że DPS-y prowadzone przez 
nasz Powiat posiadają bardzo dobre warun-
ki. Troska o  mieszkańców polega nie tylko 
na modernizacji infrastruktury, ale także 
właściwej organizacji opieki z ukierunkowa-
niem zarówno na stan zdrowia fizycznego, 
ale też dobre samopoczucie mieszkańców, 
jak i dawanie codziennej radości.

Festyn odwiedzili wicestarosta  Jan Mia-

rzyński,  Wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Częstochowskiego Urszula Całusiń-
ska,  oraz   Radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Stanisław Gmitruk, który oprócz 
ciepłych słów przywiózł także drobne 
upominki.

Jak mówiła wiceprzewodnicząca  Urszu-
la Całusińska -  Gdybym miała namalować 
Serce, byłoby to serce pracowników, którzy 
swoimi rękami, swoją miłością, swoim rozu-
mem otaczają tych, którzy tego serca wyma-
gają, proszą o nie. To bardzo ważne. Dzięku-
ję Państwu za to!  Wam Szanowni Państwo, 
drodzy Mieszkańcy DPS Turów życzę, aby-
ście zawsze czuli się tu jak w  prawdziwym 
domu. Wszystkiego najlepszego i  udanej 
zabawy!

W trakcie spotkania nie zabrakło   wystę-
pów artystycznych przygotowanych przez 
pensjonariuszy, nikt nie pozostał też głod-
ny, kuchnia serwowała wspaniałe potrawy. 
Zorganizowane zostały również gry i  zaba-
wy dla uczestników. Całości   dopisała pięk-
na  jesienna pogoda. 
 MDz
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Prace oceniała komisja w składzie:

- Magdalena Śliwińska – nauczyciel zawodu, fotograf 
w Technikum Reklamy w Złotym Potoku. Laureatka wielu 

nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych. Or-
ganizatorka warsztatów fotograficznych dla młodzieży.

- Sławomir Jodłowski – art. Fotografik, główny instruk-
tor ds. fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultu-
ry w Częstochowie, członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików,

- Krzysztof Muskalski – uhonorowany tytułem wybitne-
go artysty fotografika – poziom złoty przez EFIAP oraz 
artysty fotografika przez Fotoklub Rzeczypospolitej 
Polskiej i Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest 
członkiem Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego 
RPS (Wlk. Brytania), Amerykańskiego Towarzystwa 
Fotograficznego PSA (USA) oraz Unii Fotografów Azji 
APU (Singapur). Pomysłodawca i współorganizator 
Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej 
Lekarzy „PhotoArtMedica” w Częstochowie. Od-
znaczony Medalem za Zasługi dla Fotografii Polskiej 
w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

PJ

LAUREACI KONKURSU:
Kategoria Krajobraz:
I miejsce: Jacek Cisło za zestaw trzech zdjęć pt. „Impresja liniowa” 
wykonanych w gminie Olsztyn,
II miejsce: Monika Jońska za zdjęcie pt. „Lipowa” wykonane w Bo-
rownie, gm. Mykanów,
III miejsce: Joanna Kępa za zdjęcie pt. „Jesienny świt” wykonane w 
Lubojnie, gm. Mykanów,
wyróżnienie: Stanisław Joński za zdjęcia pt. „Rosa” wyk. w Koci-
nie, gm. Mykanów i „Czas na śniadanie” wyk. w Kuźnicy Kiedrzyń-
skiej, gm. Mykanów,
wyróżnienie: Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „Na przekór szarej zi-
mie”, gm. Olsztyn.

Kategoria Ludzie:
- I miejsce: Stanisław Joński za zdjęcie pt. „Uprawa” wyk. w Borow-
nie, gm. Mykanów

Kategoria Obiekty:
- wyróżnienie: Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „ Stodoły Mstowskie”, 
gm. Mstów
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Kategoria: Krajobrazy 
II miejsce: Monika Jońska - Lipowa

Kategoria: Krajobrazy
III miejsce: Joanna Kępa - Jesienny Świt

Wyróżnienie: Stanisław Joński
- Czas na śniadanie

Kategoria: Ludzie:
I miejsce: Stanisław Joński

Wyróżnienie: 

Rafał Młyńczak- Stodoły Mstów

Poznaliśmy laureatów 
XIII Konkursu Fotograficznego 
„Piękno Ziemi Częstochowskiej” 

pod patronatem  
Starosty Częstochowskiego  

Krzysztofa Smeli

Tegoroczna edycja konkursu skła-
dała się z  czterech kategorii: „Lu-
dzie – Portrety starego pokolenia 
z  pejzażem w  tle”, „Ludzie – Por-
trety młodego pokolenia z  pejza-
żem w tle”, „Obiekty – Dziedzictwo 
kulturowe jury. Zabytki i  budow-
le”, „Krajobraz – Impresje powiatu 
częstochowskiego”.

16
Kategoria: Krajobrazy
I miejsce: Jacek Cisło 
- Impresja Liniowa
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Święto Pieczonego Ziemniaka od lat organizowane jest przez miesz-
kańców sołectwa Ponik, gmina Janów. Jest ono poprzedzane tradycyj-
nymi wykopkami, do udziału w  których sołtys Krystyna Kozioł wraz 
z  przewodniczącą rady gminy Ewą Ucieklak zachęcają wszystkich 
mieszkańców. Pieczony Ziemniak to czas integracji, śpiewów, wspól-
nych zabaw i pieczonek, czyli potraw z ziemniaków i kiełbasy przygo-
towywanych w wielkich żeliwnych garnkach. Ponickie święto co roku 
zyskuje nowych uczestników. Tegoroczne, zaszczycił swoją obecno-
ścią Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.
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Spotkania Folklorystyczne  
– Etnostrada 2022

Zespół Pieśni i  Tańca „Ciebłowianie” zdobył GRAND 
PRIX podczas Etnostrady, która 2 października 2022 odby-
ła się w Akademickim Centrum Kultury „Klub Politechnik” 
w  Częstochowie. Nagroda specjalna Dyrektora Regional-
nego Ośrodka Kultury w  Częstochowie trafiła do Kapeli 
Ludowej „Rybnianie”, a kolejne miejsca na podium zajęli: Ze-
spół Pieśni i Tańca „Chorzów” (I miejsce), Zespół „Karolinki” 
(II miejsce), Koło Gospodyń Wiejskich Wręczyca Wielka 
oraz Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” (III miejsce ex aequo). 

W ramach Etnostrady na scenie „Politechnika” wystąpiło 
370 osób reprezentujących dwadzieścia trzy zespoły folk-
lorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne i  muzyczne. 
Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wszystkich prezen-
tacji i nagrodziło pozostałe zespoły wyróżnieniami. Po raz 
pierwszy odbył się także konkurs i  degustacja domowych 
wypieków, przywiezionych przez zespoły. Tutaj wszyscy 
byli wygrani - ciasta były pyszne, pięknie udekorowane i do 

ostatniego okruszka skonsumowane przez uczestników 
wydarzenia.

Na zakończenie wystąpił góralski zespół Folk Power Mu-
sic, który porwał publiczność do wspólnego tańca i śpiewu. 
Wydarzenie prowadziła Beata Sobczak - Kuca.

Organizatorem przeglądu był Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Częstochowie przy współpracy z Politechniką Czę-
stochowską. Temat przewodnim tegorocznej Etnostrady 
były „Żniwa”.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci  
i młodzieży z niepełnosprawnościami

Zapraszamy młodzież z  niepełno-
sprawnością intelektualną, ruchową 
oraz niepełnosprawnościami sprzę-
żonym do udziału w konkursie „Moje 
marzenia”.

Prosimy uczestników konkursu 
o  namalowanie lub narysowanie 
pracy plastycznej przedstawiającej 
własne marzenie. Konkurs adreso-
wany jest do wszystkich dzieci ze 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych specjalnych i  specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych 
z terenu województwa śląskiego.

Każdy uczestnik oceniany będzie 
w jednej z grup wiekowych:
I grupa - dzieci klas I - IV
II grupa - dzieci klas V -VIII
III grupa – młodzież ze szkół ponad-

podstawowych

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostar-

czyć bądź przesłać w terminie do 18 
listopada 2022 r. na adres: 
Regionalny Ośrodek Kultury, 
ul. Ogińskiego 13 a, 
42-200 Częstochowa, 
tel. 34/ 366 59 50; tel. 34/ 324 94 81;  
e-mail: rok@rok,czestochowa.pl; 
www.rok.czestochowa.pl

Organizatorami konkursu są Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Czę-
stochowie i Miejska Galeria Sztuki 
w Częstochowie.

Maszerowali 
w Poczesnej
2 października w  Poczesnej odbyła się szósta 
finałowa runda XII Jurajskiego Pucharu Nordic 
Walking.

W  sześciu rozegranych rundach wystartowało blisko  
400 osób. Zwycięzcami VI etapu Pucharu zostali Natalia  
Kołek i  Grzegorz Sztanderski oboje reprezentujący  
Kabex Podkowa Janów.

Do wygrania 50 hulajnóg  
w konkursie KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza 
dzieci rolników urodzone w  latach 2008-2016 do  udziału 
w  kursie e-learningowym pt.:  „Bezpiecznie na  wsi mamy 
– upadkom zapobiegamy”. 
1. Zrealizuj kurs dostępny na stronie: 

 prewencja.krus.gov.pl  i rozwiąż test końcowy
2. Pobierz certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgło-

szeniowy
3. Prześlij do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony 

i  podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną 
na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. 
Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  lub pocztą elek-
troniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopi-
skiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Kurs e-learningowy dla dzieci 
Bezpiecznie na wsi mamy 
upadkom zapobiegamy

50 hulajnóg zostanie 
rozlosowanych wśród dzieci 

rolników, które nadeślą zgłoszenia 
w wymaganym terminie

Zasady przyznawania nagród  
dostępne są na stronie www.krus.gov.pl  

https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

Termin nadsyłania

zgłoszeń do

6 listopada 2022 r.

Ziemniak w Poniku

18 19
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Regularne badania kontrolne 
nie  tylko  ratują życie, ale  też 
chronią przed  obniżaniem 
się jego jakości. Różowy paź-

dziernik jest miesiącem świadomości 
raka piersi. Rocznie ponad 16  tys. ko-
biet słyszy jednoznaczną diagnozę: rak 
piersi.  Niestety, w  przypadku aż  30% 
pacjentów wykrycie następuje zbyt 
późno. Drogie Panie apeluję dziś do 
Was za pośrednictwem Częstochow-
skich Wieści Powiatowych badajcie 
się! W  poniższym artykule znajdziecie 
przydatne wskazówki jak właściwie 
przeprowadzić samobadanie i  obser-
wować swój organizm, zalecam rów-
nież przeprowadzanie badań cytolo-
gicznych. Najważniejszą rzeczą, jaką 
można samemu sobie podarować jest 
zdrowie będące wartością nadrzędną. 
Rozmawiajcie o swoim zdrowiu, zachę-
cajcie do dbania o  siebie swoje córki, 
matki, koleżanki. Zachęcam również do 
śledzenia cyklicznie organizowanych 
przez Powiat Częstochowski profilak-
tycznych akcji prozdrowotnych, o  któ-
rych możecie dowiedzieć się dzwoniąc 
pod numer 34 32-29-144. Drogie Panie 
badajcie się!  

Lekarz medycyn Andrzej Kubat
Przewodniczący Rady 

Powiatu Częstochowskiego

Różowy październik 
– O czym warto pamiętać
przy profilaktyce raka piersi?

  
 ● badaj się samodzielnie przynajmniej 

raz w miesiącu 
 ● warto udać się na naukę samobada-

nia piersi  
 ● badanie USG piersi raz w roku 
 ● mammografia 
 ● galaktografia w  przypadku wycieku 

z brodawki

Czynniki ryzyka raka piersi 

Jednym z  najważniejszych jest płeć 
– kobiety znacznie częściej chorują 
na  ten nowotwór, jednak u  panów też 
jest on  możliwy. Ponadto istoty jest 
wiek – statystycznie ryzyko zachorowa-
nia rośnie po 35 roku życia, a najwięk-
sze występuje po  okresie menopauzy. 
Nie należy zapominać, że choroba może 

również dotknąć osoby młodsze. Geny 
są  także ważnym czynnikiem zacho-
rowania – jeśli mamy predyspozycje 
genetyczne, ryzyko jest większe. Wcze-
sne rozpoczęcia miesiączkowania, póź-
ne klimakterium, brak przebytej ciąży 
czy stan ten po 30 roku życia – również 
zwiększają niebezpieczeństwo. 

Niestety, zdarza się też, że  nie  wy-
stępują żadne z powyższych czynników 
ryzyka, a mimo to choroba pojawia się. 

Dlaczego badanie 
jest tak ważne ?  

 ● wcześnie wykryty nowotwór można 
wyleczyć, bez konieczności wykony-
wania mastektomii 

 ● 1 na 16 Polek choruje na raka piersi 
 ● co  każde  2  minuty w  krajach 

EU u jednej kobiety wykrywany jest 
rak piersi 

 ● co  każde 6  minut umiera  jedna  ko-
bieta z powodu raka piersi 

 ● statystycznie 80% zmian w piersiach 
to  zmiany łagodne, odpowiednio 
wcześnie wykryte – można wyleczyć 

Rak piersi – ale, czy tylko? 
Oprócz raka piersi,  u  kobiet wy-

stępują także inne nowotwory. 
Są to m.in. rak szyjki macicy, rak jajnika, 
rak trzonu macicy. Zachęcamy więc pa-
nie do  uczęszczania na  badania cyto-
logiczne, aby im zapobiec.   Ze względu 
na  nietypowe objawy tych nowotwo-
rów, np.  raka jajnika – bardzo istotne 
jest wykonywanie cyklicznych badań 
kontrolnych i  przeprowadzanie szcze-
gółowego wywiadu lekarskiego. 

Pamiętajmy, że  im  wcześniej wy-
kryjemy chorobę nowotworową, 
tym większą mamy szansę na wylecze-
nie czy na dłuższe życie. 

RÓŻOWY 
PAŹDZIERNIK

Badać! Ale jak….?

Historia jest podstawowym na-
rzędziem budowy naszej tożsa-
mości zarówno indywidualnej, 

jak i zbiorowej. Nie ma przyszło-
ści bez pamięci o przeszłości, to 

ważne szczególnie dziś w obliczu 
trwającego na wschodzie Europy 

konfliktu.

Z inicjatywy Stanisława Gmitruka, Preze-
sa Częstochowskiego Oddziału Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego oraz 
Agaty Najnigier, Zastępcy Wójta Gminy Ka-
mienica Polska, odbył się wernisaż wystawy 
„Powstanie Zamojskie”. Wspaniały wykład 
Prezesa Mirosława Kuli wprowadził uczest-
ników w  Powstanie Zamojskie. Zorganizo-
wana wystawa, która pochodzi ze zbiorów 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe-
go w  Warszawie, posłuży lokalnej społecz-
ności w  tym młodzież szkolnej. Powstanie 
Zamojskie to ważny zryw naszego narodu. 
Władze III Rzeszy oraz SS zdecydowały, że 
Zamojszczyzna ma się stać „niemieckim te-
renem osiedleńczym” w okupowanej Polsce. 
Docelowo ziemie te miały zostać zgerma-
nizowane. Przeprowadzono wysiedlenia. 
Wypędzonych z  rodzinnych domów ludzi 
początkowo umieszczono w obozach przej-
ściowych m.in. w Zamościu czy Zwierzyńcu, 
gdzie bezwzględnie rozdzielano całe rodzi-
ny, szczególnie dbając o  to, aby dzieci po-
zostały oddzielone od matek. Społeczność 
Zamojszczyzny, częściowo trafiła do III Rze-
szy, jako przymusowa siła robocza lub do 
obozów koncentracyjnych (m.in. Majdanek, 
Oświęcim). Od listopada 1942 r. do sierpnia 
1943 r. deportowano ponad 110 000 miesz-
kańców regionu. Dramatyczne losy Dzieci 

Zamojszczyzny – około 30 000 – to bez-
bronne ofiary, które nierzadko spotkał na-
jokrutniejszy los. Za największą niemiecką 
zbrodnię tej operacji uznaje się unicestwie-
nie wsi Kitów, gdzie Niemcy jednorazowo 
zamordowali 150 osób. Wobec nieludzkie-
go terroru okupanta miejscowa ludność 
nie pozostała bierna. Wybuchło Powstanie 
Zamojskie. Do walki z  okupantem stanęli 
głównie żołnierze Batalionów Chłopskich. 
22 lutego 1943 r. Niemcy wstrzymali akcję 
przesiedleńczą na Zamojszczyźnie. Był to 
jasny sygnał, że ich aparat policyjno-wojsko-
wy nie może zapewnić bezpieczeństwa swo-
im nasiedleńcom i nawet kolejna fala terro-
ru, która już latem 1943 r. zalała i zniszczyła 
dziesiątki wsi, pochłaniając kolejne polskie 
ofiary nie była w stanie złamać chłopskiego 
ducha oporu.
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Wernisaż wystawy  
Powstanie Zamojskie  

w Muzeum Regionalnym  
w Kamienicy Polskiej
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Aromatyczna  
zupa dyniowa

Nie wyobrażam sobie, żeby w  sezonie dy-
niowym nie wykorzystać tego owocu w kuch-
ni, bo przecież dynia to nie tylko straszące 
głowy z  żarzącymi się oczami na Halloween. 
Podczas chłodnych dni nic nas tak nie rozgrze-
je jak gorąca zupa dyniowa. Ja wykorzystuję 
w swojej kuchni dynię Hokkaido, o intensyw-
nym żółto-pomarańczowym kolorze i  zwar-
tym miąższu. Natomiast możecie wykorzystać 
zwykłą dynię, - taką, jak ta ze zdjęcia. 

Składniki: 
- dynia 
- mleczko kokosowe lub śmietanka 30%
- bulion
- imbir naturalny lub sproszkowany
- opcjonalnie pół batata lub ziemniaka
- kurkuma sproszkowana
- kmin rzymski
- sól, pieprz

Wykonanie:
Pociętą w  paski dynię wkładamy do piekar-
nika nagrzanego do 150 stopni do czasu aż 
zmięknie. To samo robimy z  batatem (zupa 
będzie słodsza) lub ziemniakiem.

Dynię zalewamy bulionem i  gotujemy, 
po 5 minutach dolewamy mleczko kokoso-
we (lub śmietankę 30%). Dodajemy imbir 
starty na małych oczkach lub suszony, kur-
kumę, kmin rzymski, sól i pieprz. Wszystko 
w proporcjach, jakie lubimy. Na koniec zupę 
miksujemy blenderem na jednolity krem. 
Jeśli zupa będzie za gęsta, dolewamy bulio-
nu lub mleczka kokosowego. To samo robi-
my z  pozostałymi przyprawami. Wszystko 
wg uznania. Aby zupa była bardziej sycąca 
zrób grzanki na patelni z  oliwą z  oliwek. 
Smacznego!

 Magdalena Ballas-Ewicz
Wydział EZK

W   Rędzinach odbyła się 
promocja książki doktora 
Adama Jarugi pt. Zbrodnie 
wojenne w Rudnikach w po-

wiecie częstochowskim podczas II wojny 
światowej. 

Jest to już kolejna publikacja Adama 
Jarugi poświęcona historii ziemi często-
chowskiej. To bardzo ważne i  ogromnie 
cieszące, że są osoby takie jak doktor 
Jaruga, który poświęca swój czas bada-
jąc i utrwalając historię naszego regionu. 
Szczególnie dziś w  obliczu konfliktu za 
wschodnią granicą istotne jest, żeby lu-
dzie znali swoją historię, czerpali z  niej 
dumę, ale przede wszystkim wyciągali 
wnioski służące budowaniu przyszłości. 
Dziękujemy i  jeszcze raz gratulujemy!  
Udział w  wydarzeniu wziął dr Leonard 
Smolarski, Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Promocji i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w  Częstochowie, 
który przekazując gratulacje autorowi, 

zwrócił uwagę na trud pracy badawczej, 
tym samym podkreślając, że Powiat Czę-
stochowski ze starostą Smelą na czele ak-
tywnie wspiera wartościowe inicjatywy 
naukowe. Gratulacje autorowi przekazał, 
także Michał Dzwonnik Wiceprzewodni-
czący Rady Krajowej Związku Młodzieży 
Wiejskiej, który, na co dzień jest miesz-
kańcem Rędzin, jak mówił: to dobrze, że 
nasza gmina ma takiego mieszkańca jak 
Adam Jaruga, który swój potencjał wyko-
rzystuje dla naszej gminy.

Warto zaznaczyć, że dr Adam Jaruga 
jest nie tylko historykiem, ale aktyw-
nym społecznikiem, na co dzień działa, 
jako strażak ochotnik w  OSP Rudniki, 
pełni także mandat Radnego Powiatu 
Częstochowskiego. Największym bo-
gactwem powiatu częstochowskiego 
jest kapitał społeczny w  postaci wła-
śnie takich ludzi jak dr Adam Jaruga!
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Nowa książka  
dra Adama Jarugi
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1 
listopada to dzień, w  któ-
rym obchodzimy uroczystość 
Wszystkich Świętych. Dzień, 
w  którym Polacy niezwykle 

licznie odwiedzają cmentarze, przy-
noszą kwiaty, zapalają znicze, wspo-
minają swoich bliskich w rozmowach 
i modlitwach. Kościół w tym dniu od-
daje cześć tym wszystkim, którzy już 
weszli do chwały niebieskiej, a  wier-
nym „pielgrzymującym” jeszcze na 
ziemi wskazuje drogę, która ma za-
prowadzić ich do świętości. Przyjęto, 
że uroczystość Wszystkich Świętych 
wywodzi się z  tradycji wspominania 
w  jednym, wybranym dniu, wszyst-
kich męczenników chrześcijańskich.

Uroczystość 1 listopada w  Rzymie 
zaczęto obchodzić najprawdopodob-
niej w  roku 741. Papież Grzegorz III 
ufundował wówczas oratorium w  Ba-
zylice św. Piotra na Watykanie ku czci 
Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczen-
ników i  wyznawców i  polecił odpra-
wiać modlitwy do wszystkich świętych 
w  dniu 1 listopada. Dopiero jednak 
w roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił 
się do cesarza Ludwika Pobożnego, aby 
ten wprowadził obowiązkowe obcho-
dy uroczystości Wszystkich Świętych 1 
listopada w  całym cesarstwie. W  roku 
935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listo-
pada osobne święto ku czci Wszystkich 
Świętych, które miało obowiązywać 
w całym Kościele. Wprowadził też wi-
gilię tego święta. W  roku 1475 papież 
Sykstus IV ustanowił w dniu 1 listopa-
da obowiązkową dla wszystkich wier-
nych uroczystość i  dołączył do niej 
oktawę obchodów. Wigilia i oktawa zo-
stały zniesione w roku 1955 przez pa-
pieża Piusa XII. 2 listopada obchodzimy 
natomiast Dzień Zaduszny, a właściwie 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu

Krótka rzecz 
o przemijaniu

Zbliża się listopad. Często wydaje się, że to miesiąc długi, 
ponury, czasem wręcz depresyjny. 

Dla mnie to czas refleksji i zadumy. Myślę wtedy o życiu, 
przemijaniu, historii. O ludziach, którzy kiedyś żyli z nami, 
byli wśród nas, ale także o naszych przodkach, o ludziach, 

którzy tworzyli naszą historię i dzięki którym 
możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Myślę o zmarłych bliskich 

i dalszych, o koleżankach i kolegach z pracy, 
których nie ma już z nami.

W zawodach sportowo-pożarniczych udział 
wzięło 21 drużyn, w tym 10 drużyn męskich, 

4 drużyny kobiece i 7 drużyn młodzieżowych 
wg regulaminu CTIF. Zawody rozegrane 
zostały w następujących konkurencjach:  

ćwiczenie bojowe oraz sztafeta  
pożarnicza z przeszkodami.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się 
następująco:

Drużyny kobiece:
 ● 1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 
128,00 pkt.

 ●  2 miejsce OSP Mykanów z wynikiem 128,70 
pkt.

 ●   3 miejsce OSP Karczewice-Garnek z wyni-
kiem 137,55 pkt.

Drużyny męskie:
 ● 1 miejsce OSP Rudnik Wielki z wynikiem 90,60 
pkt.

 ● 2 miejsce OSP Łysiec z wynikiem 93,80 pkt.
 ● 3 miejsce OSP Jamki z wynikiem 101,70 pkt.

Dziewczęta:
 ● 1 miejsce OSP Chorzenice-Witkowice z wyni-
kiem 996,04 pkt.

 ● 2 miejsce OSP Słowik z wynikiem 942,50 pkt.
Chłopcy:

 ● 1 miejsce OSP Konary z wynikiem 1023,51 
pkt.

 ● 2 miejsce OSP Huta Stara A z wynikiem 
1016,65 pkt.

 ● 3 miejsce OSP Zdrowa z wynikiem 1016,47 pkt.

Podczas zawodów swoje umiejętności zapre-
zentowała drużyna „Strażusi”. Maluszki z  jed-
nostki OSP Słowik w  gminie Poczesna pokazały 
wszystkim zebranym musztrę pożarniczą oraz 
krótkie założenie pożarnicze. Warto zaznaczyć, 
że wśród uczestników zawodów biorących udział 
w  konkurencjach z  ramienia jednostki OSP Sło-
wik znalazł się Adam Morzyk, Członek Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego. 

Gratulacje wszystkim uczestnikom przekazał 
Komendant PSP w  Częstochowie bryg. Marek 
Radosz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
Krzysztof Smela oraz sędzia główny zawodów mł. 
bryg. Kamil Dzwonnik.

Przyłączamy się do gratulacji i życzymy powo-
dzenia na zawodach wojewódzkich. 

MDz

Zmarłych. Jest to dzień, w  któ-
rym wspominamy i  modlimy się za 
wszystkich zmarłych. O  ile Wszyst-
kich Świętych jest dniem uroczystym 
i  radosnym, zachęcającym nas, aby-
śmy także dążyli do świętości, o tyle 
Zaduszki są dniem refleksji nad prze-
mijaniem ludzkiego życia.

1 listopada to data szczególna. Mo-
ment, kiedy zegarki, czas przestają 
mieć dla wielu znaczenie, a  zwykłe 
problemy przyćmiewa pamięć o  tych, 
którzy odeszli. Myślimy, czego nie uda-
ło się razem zrobić, co we wzajemnych 
relacjach pominęliśmy, czego zaniecha-
liśmy, co teraz chcielibyśmy im powie-
dzieć... To moment niezwykły także dla-
tego, że wspominamy ludzi, którzy żyli 
dawno przed nami, o  których słyszeli-
śmy, uczyliśmy się w szkole, czytaliśmy. 
W  tych listopadowych dniach często 
myślę o naszych rodakach, którzy wal-
czyli i  ginęli w  walce o  wolną Polskę. 
O powstańcach, żołnierzach, o zesłań-
cach. O tych wszystkich, którzy w sercu 
nosili tak ogromną miłość do ojczyzny, 
że oddali za nią życie. Jesteśmy im win-
ni wieczną pamięć i  szacunek. Idąc na 
cmentarz widać także groby, na których 
nie ma zniczy, często zaniedbane, o któ-
re jak można zauważyć, nikt nie dba. 
Spoczywający w  nich ludzie przecież 
żyli jak my. Mieli swoje sprawy, radości 
i smutki. Jeśli nikt o nich nie pamięta, to 
proszę, nie przechodźmy obok takich 
grobów obojętnie. Nie znaliśmy tych 
ludzi, ale zapalmy znicz, pomódlmy się. 
Będzie to wyraz szacunku nie tylko dla 
tych osób, ale także dla przemijania.

Gdy zapadam w  listopadową zadu-
mę, myślę również o  wszystkich kole-
żankach i kolegach, pracownikach Sta-
rostwa Powiatowego w Częstochowie, 
którzy już od nas odeszli. Za szybko, za 
młodo…mieliśmy jeszcze się spotkać, 
porozmawiać, znowu pośmiać. Zostały 
wspomnienia, te piękne i dobre. Zosta-
ła pamięć… Jeśli nie odczułeś jeszcze 
straty bliskiej osoby, jesteś szczęścia-
rzem! Jeśli straciłeś – wiesz o czym pi-
szę…wiesz jak boli tęsknota.

I nie ma znaczenia czy minął rok, dwa 
czy trzydzieści…

Niestety każdy z  nas odczuwa, jak 
szybko mija czas, jak boli odejście, stra-
ta bliskich. Jest tylko jedna stała, jed-
na pewność w  tym pędzącym szalenie 
świecie – śmierć-każdy, kto się urodził, 
musi też i  umrzeć. Ksiądz Twardowski 
ujął to w  punkt -„Nie bądź pewny, że 
czas masz, bo pewność niepewna…” Nie 
piszę tego, by wprowadzać smutny na-
strój, a  wprost przeciwnie. Cieszmy się 
codziennością, życiem, sobą, przestań-
my się „kąsać” nawzajem, ale…pamiętaj-
my o przemijaniu. Szanujmy naszą prze-
szłość i  naszych przodków. Szanujmy 
historię. Pamiętajmy o  naszych zmar-
łych, o tych którzy odeszli. Niech ciągle 
żyją w nas, w naszej pamięci.

Jak napisała Wisława Szymborska: 
„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”.

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
O PUCHAR KOMENDANTA MIEJSKIEGO 

PSP W CZĘSTOCHOWIE
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Pod koniec września w  sali se-
syjnej Rady Powiatu Często-
chowskiego odbył się turniej 
szachowy organizowany przez 

Ludowy Klub Sportowy GOL START 
w  Częstochowie. Wydarzenie finanso-
wo wsparł Powiat Częstochowski.

Do plansz usiadło 18 zawodników 
reprezentujących Częstochowę, Dą-
browę Górniczą, Imielin, Będzin, Lubli-
niec oraz Mstów. Rozgrywki odbyły się 
w  systemie szwajcarskim. Po bardzo 
wyrównanej rywalizacji wyniki końco-
we wyłoniły 6 najlepszych graczy:

1. Krzysztof Gmaj  
- Zagłębie Dągrowa Górnicza - 6,0

2. Dariusz Szopka  
- LKS Sparta Lubliniec - 6,0

3. Piotr Karp  
- Diagonalia Imielin - 5,0

4. Wiesław Goliszek 
 - LKS Sparta Lubliniec - 4,5

5. Mateusz Otręba  
- LKS Gol-Start - 4,0

6. Daniel Osowski  
- LKS Gol-Start - 4,0

- Ogromnie cieszącym faktem zarów-
no dla Władz Powiatu Częstochow-
skiego, jak i  całej jego społeczności 
jest organizowanie takich wydarzeń 
w naszych murach i przy naszym wspar-
ciu. Szachy to wspaniała intelektualna 
rozrywka pełna symboliki i   kontrastu 
czarno-białych pól, a  także analogi, 

W  pięknych okolicznościach przy-
rody kamieniołomu Lipówka 
odbył się gminny marszobieg. 
Impreza cieszyła się bardzo du-

żym zainteresowaniem, przygotowano kilka 
kategorii wiekowych w  tym również wersję 
rowerową dla dzieci w  wieku od 3 do 5 lat. 
Uśmiech na twarzach wszystkich uczestni-

ków potwierdził duży sukces organizacyjny 
wydarzenia. W  kategorii marszobiegów dy-
stans do przebycia wynosił 2,5 km. Obecny 
na miejscu Tomasz Nowicki ze Starostwa Po-
wiatowego w  Częstochowie pogratulował 
organizatorom oraz wziął udział w dekoracji 
najlepszych zawodników. 

- Była to świetna inicjatywa, nie tylko po-

pularyzująca aktywne formy wypoczynku, 
ale integrująca całe rodziny i sąsiadów, gra-
tuluję i do zobaczenia za rok - podkreślił To-
masz Nowicki.

Na trasę zawodów przybył również Radny 
Powiatu Częstochowskiego Adam Jaruga. 
Wydarzenie otrzymało finansowe wsparcie 
Powiatu Częstochowskiego. 

W pierwszą sobotę października 
w Garnku odbyła się IV edycja Po-

wiatowego Biegu Po Zdrowie. 

Specjalnie przygotowana prezentacja 
policjantów z KMP w Częstochowie, pokaz 
z udziałem psa „Kair” oraz malowania twa-

rzy poprzedziły start rywalizacji.
W  biegach dziecięcych łącznie wzięło 

udział 147 młodocianych zawodników. 
W ramach biegu dla dorosłych na dystansie 
10 km oraz marszu Nordic Walking wzięło 
udział 80 uczestników.

- Bardzo dobrze, że takie inicjatywy są 
kontynuowane. Promocja aktywności fi-

zycznej w  tak przystępnej formie stanowi 
ważny w  rozwój dzieci i  młodzieży – mówi 
Jan Miarzyński, Wicestarosta Częstochow-
ski. - Serdecznie gratuluję Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu Akademia Sportu 
w  Garnku świetnej organizacji imprezy. 
Wierzę, że za rok spotkamy się w trakcie V 
edycji biegu – dodaje wicestarosta.

OGÓLNOPOLSKI  
INTEGRACYJNY TURNIEJ  

SZACHOWY  
- OLIMPIADA RAZEM

bo przecież każdy woli być „królem”, 
niż przysłowiowym „pionkiem”.  Jeśli 
nigdy nie graliśmy w  szach  i  tak au-
tomatycznie jej rozpoznamy – mówi 
Tomasz Nowicki z Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i  Promocji 
Powiatu Częstochowskiego. Jeszcze 
raz gratulujemy zwycięzcom, wszyst-
kim zawodnikom, a przede wszystkim 
organizatorom w  osobach Dariusza 
Goliszka i Wiesława Goliszka.
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GMINNY MARSZOBIEG 
W RĘDZINACH

ZDROWO I SPORTOWO W G ARNKU

Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć 
bez wsparcia wolontariuszy, strażaków 
z  OSP Karczewice-Garnek i  OSP Rzerzę-
czyce, a  także ratowników medycznym, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem za-
wodników.

PJ

MDz

2726




