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Starostowie Częstochowscy

18 czerwca na terenie
Aeroklubu Częstochowskiego
odbył się Konwent Starostów
Województwa Śląskiego.
Stacjonarne spotkanie szefów powiatów ziemskich odbyło się pierwszy raz
po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej obostrzeniami epidemiologicznymi. Tym większa była nobilitacja dla
powiatu częstochowskiego, który mógł
rozpocząć nowy cykl spotkań.
Przybyli goście zapoznali się ze specyfiką naszego regionu, jego walorami
oraz największymi firmami działającymi
w powiecie.
Ideę powołania Jurajskiego Agro Fresh Parku zaprezentowała wiceprezes
JAFP Monika Pohorecka. Nowo powstały podmiot ma być odpowiedzialny
za skup, przechowalnictwo, przetwórstwo oraz dystrybucję hurtową produktów rolniczych, ogrodniczych oraz
produktów przetwórstwa spożywczego. Wyjątkowość JAFP ma polegać na
połączeniu funkcji zarówno operatora
hurtowego, jak i promotora oraz integratora szybkiego rozwoju poszczególnych grup producentów. Będzie to
kolejny wyróżnik powiatu częstochowskiego, unikatowy w skali kraju.
Podczas konferencji, Prezes Aeroklubu
Częstochowskiego Włodzimierz Skalik przeprowadził szkolenie, którego
tematyką były lotniska użytku publicznego. Prezes szczegółowo opowiedział
o kategoriach lotnisk i aktualnym stanie
infrastruktury lotniskowej w Polsce.
Zaprezentowany temat lotniskowy spotkał się z szerokim zainteresowaniem
starostów, a Przewodniczący Konwentu Andrzej Płonka zapowiedział przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla
starostów i wójtów zainteresowanych
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tematyką lotnisk użytku publicznego.
Podczas konwentu dyskutowano także
nad zapowiedziami centralizacji szpitali
przez administrację rządową. Zasadnicze wątpliwości budzi proponowany
kierunek reformy, tj. przeniesienie kolejnych zasobów i kompetencji na poziom
centralny. Już obecnie polski system
opieki zdrowotnej należy do najbardziej
scentralizowanych w całej Europie.
Czym jest Związek Powiatów
Polskich?

To jedna z najbardziej powszechnych
ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei
samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów
powiatów i miast na prawach powiatu,
a także kształtowanie wspólnej polityki.
Związek nie zapomina także o konieczności stałego wspierania inicjatyw na
rzecz rozwoju i promocji powiatów,
wspierania wymiany doświadczeń, czy

upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania
w powiatach.
W każdym roku, w skali kraju, odbywa
się kilkadziesiąt posiedzeń Konwentów Powiatów poszczególnych województw. Podczas, których poruszanych
jest wiele spraw oraz przyjmowane są
także stanowiska. Ponadto przewodniczący Konwentów z poszczególnych
województw kierują do biura ZPP różnego rodzaju pisma dotyczące spraw
powiatów i miast na prawach powiatu.
Dzięki zaangażowaniu ZPP każdego
roku:
• ratowane są budżety powiatów
i miast na prawach powiatu przed ich
destrukcją wynikającą z proponowanych zmian legislacyjnych,
• negocjowane są nowe możliwości
pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych.
• statystyczny powiat / miasto zyskuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych dodatkowych środków
finansowych.

Zarząd Powiatu
z absolutorium
i wotum zaufania

w tym
numerze:

Bezpieczeństwo nad wodą
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Przy 16 głosach poparcia i 7 wstrzymujących się, Zarządu Powiatu
Częstochowskiego uzyskał wotum zaufania za 2020 rok.

P

odczas XXVI sesji przedstawiony
został Raport o stanie Powiatu
Częstochowskiego za 2020 rok.
Po licznych wystąpieniach w debacie nad raportem, Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania. W kolejnym punkcie
radni zapoznali się z opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych, dotyczącymi
wykonania budżetu powiatu w 2020 r. Rada
Powiatu Częstochowskiego przy 16 głosach
„za” i 6 „wstrzymujących się” udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania
budżetu. Absolutorium to jeden z najistot-

niejszych ustawowych środków kontroli
Rady Powiatu nad działalnością Zarządu.
Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie
stopnia realizacji budżetu, gospodarności
i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego
istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy
Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną
oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe
przedstawia w rzetelny sposób wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.
PJ
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Oferty wakacyjne z gmin
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Debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 r.
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Zarząd Powiatu Częstochowskiego, od lewej:
Gwidon Jelonek, Adam Morzyk, Henryk Kasiura,
Jan Miarzyński, Krzysztof Smela
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Wykonaj
bezpłatną
kolonoskopię!

DP 1037 Siedlec - Srocko
układanie podbudowy

Kto się kwalifikuje do badania?

- osoby w wieku 50-65 lat bez objawów
raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
- osoby w wieku 40-49 lat bez objawów
raka jelita grubego, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
- osoby w wieku 25-49 lat, u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny
rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne
jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej
dla osób, które dotychczas nie leczyły się
z powodu nowotworów jelita grubego).
Do badania nie kwalifikują się osoby, które wykonywały kolonoskopię w ciągu
ostatnich 10 lat.
Realizatorem programu jest INTER–

MED w Częstochowie. W ramach programu wykonane zostanie indywidualne
badania lekarskie, w tym badania per rectum pacjenta. W przypadku obciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub
nieprawidłowości w badaniu, realizator
zleci wykonanie badań przesiewowych,
tj. badania kolonoskopowego diagnostycznego z ewentualnym pobraniem
wycinków do oceny histopatologicznej
lub z wykonaniem polipektomii wraz
z wydaniem pacjentowi opisu wyników
badania, podejmie decyzję co do dalszego
leczenia pacjentów, natomiast pacjentów
z nieprawidłowym wynikiem skieruje do
odpowiedniej placówki specjalistycznej
w celu dalszej diagnostyki bądź leczenia.
Jak zapewnia dr n.med. Krzysztof Janik - Kolonoskopia wzbudza niepokój,
ponieważ jest badaniem wchodzącym
w naszą intymność, po drugie przekazywane są relacje o towarzyszącym bólu.

CO SŁYCHAĆ
NA NASZYCH
DROGACH?
Jak mogą Państwo zauważyć,
na naszych drogach cały czas coś się dzieje.
Oczywiście dzieje się pozytywnie.

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

- W sumie na program przeznaczymy
230 tys. zł, a szacunkowo można będzie
przebadać ok. 600 osób i mam nadzieje,
że te dwie liczby wypełnią się w rzeczywistości. Jeżeli będzie pozytywny odzew
wśród naszych mieszkańców, nie będzie
to program ostatni i będziemy starali się
go kontynuować w roku 2022 – mówi
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
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DP 1056 Poczesna
umacnianie skarp rowu

Aktualnie badania są wykonywane pod
znieczuleniem i pacjenci nie czują żadnych dolegliwości. Jednocześnie nie
jest to narkoza, pacjent jest cały czas
w kontakcie z lekarzem.
Rak jelita grubego jest przyczyną
655 000 zgonów w ciągu roku na świecie.
Najwyższe wskaźniki zapadalności notuje się w Europie Zachodniej i Ameryce
Północnej, a najniższe w rozwijających
się krajach Afryki i Azji. Co roku na raka
jelita grubego zapada ponad 13 000 Polaków, z czego ponad 9 000 umiera.
- Nowotwory rozwijają się po cichu, dlatego ważna jest wczesna diagnostyka.
Późno rozpoznany rak jelita grubego
sprawia, że okres przeżywalności jest
krótki. Wcześnie zdiagnozowane stany
przedrakowe dają możliwość całkowitego wyleczenia – informuje dr Janik.

DP 1056 Poczesna
umacnianie skarp rowu

W

ostatnim czasie na drodze powiatowej 1056
w miejscowości Poczesna na odcinku ul. Łąkowej trwają prace przy brukowaniu ścian przepustów pod zjazdami,
a także wzmacnianie ścian skarp i dna
rowu płytami ażurowymi. Na ul. Południowej na ukończeniu są prace
związane z przebudową przepustów pod zjazdami, pomyślnie przebiegają także roboty brukarskie polegające na ustawieniu krawężników
i przygotowaniu podłoża pod chodnik w tym układaniu nawierzchni
zjazdów z kostki brukowej.
W gminie Poczesna trwają także prace na drodze powiatowej 1057 w miejscowości Huta Stara. Na odcinku ulic
Chabrowej i Pszennej zakończono budowę chodnika, powoli dobiega także
układanie nawierzchni zatoki autobusowej, rozpoczęte są także prace
związane z przygotowaniem podbudowy pod zjazdy do posesji.
Natomiast w gminie Mstów na drodze powiatowej 1057 łączącej Srocko-Siedlec udało się zakończyć prace
związane z przygotowaniem górnej
warstwy podbudowy z kruszywa na
odcinku Srocko-Gąszczyk po stronie

wschodniej. Trwają prace przygotowawcze pod układanie podbudowy
bitumicznej na tym odcinku. Na tej
samej drodze trwa korytowanie pod
nową podbudowę na odcinku Gąszczyk-Siedlec do ul. Ojca Pio.
W gminie Mykanów prace trwają
na drodze powiatowej 1019, na odcinku Witkowice-Borowno wykonywane są roboty brukarskie, już
niedługo mieszkańcy cieszyć będą
się chodnikiem.
Pozostając w Borownie, udajemy się
w kierunku Kruszyny na drogę powiatową nr 1025, tam przeprowadzony został drenaż wraz z odwodnieniem. Trwa rozbiórka istniejącej
nawierzchni w Kruszynie na odcinku 1200 m od Urzędu Gminy w kierunku Widzowa.
Droga Powiatowa 1070 Kruszyna-Kłomnice objęta jest pracami brukarskimi w Kłomnicach od torów
kolejowych aż do DK-91.
W Rędzinach na ulicy Szkolnej od
skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza
aż do DW 786 została naprawiona
nawierzchnia, znacznie poprawiając komfort podróżowania na tym
odcinku.
MDz

Ul. Szkolna

PJ

Do programu można zgłaszać się osobiście – adres:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER–MED, ul. 1 Maja 27 w Częstochowie (Budynek Centrum Medyczne i Biurowe 1 Maja 27)
lub telefonicznie, rejestracja pod nr tel. 787 653 980 lub 34 324 55 26.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 881-655-677
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED oraz pod nr tel. 34-322-91-44
- Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

DP 1056 Poczesna
przepusty pod zjazdami

DP 1057 Huta Stara
bud. zatoki autobusowej

Wicestarosta
Jan Miarzyński
kontroluje
postępy prac
na ul. Zdrowskiej
w Kłomnicach
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WAŻNE!

Starostowie Częstochowscy

Zmiana adresu i telefonów

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
Z dniem 1 lipca 2021 rokuPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zmienia siedzibę i będzie mieścić się
przy ul. Jasnogórskiej 75 (róg ulicy Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej), 42-217 Częstochowa.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00
Bezpośrednia obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30.
Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowej: pierwsze cztery wtorki miesiąca w godz. 15.00-18.00
Poniżej numery telefonów do poszczególnych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Imię i nazwisko, adres e-mail

Numer telefonu

Nr pokoju

DYREKTOR sekretariat@pcprczwa.pl
mgr Katarzyna Buchajczuk

tel. (034) 334 33 33

pok. 20

ZASTĘPCA DYREKTORA zpz@pcprczwa.pl
mgr inż. Agnieszka Sędziwa-Kogut

tel. (034) 334 33 21

pok. 18

SEKRETARIAT sekretariat@pcprczwa.pl
mgr Jolanta Ściubidło

tel. (034) 334 33 33,
faks (034) 334 33 34

pok. 19

SEKCJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZN) zn@pcprczwa.pl
Kierownik: mgr Paweł Kożuch

tel. (034) 334 33 22

pok. 18

Inspektor: mgr Ewa Gajowczyk-Siedlecka
- turnusy rehab., program „Aktywny Samorząd”, likwidacja barier architekt., technicznych i w komunikowaniu się

tel. (034) 334 33 30

pok. 10

Referent: Dorota Gałdy
- dofinansow. przedmiotów ortop. i środków pomocniczych oraz sprzętu rehab.

tel. (034) 334 33 31

pok. 10

Referent: mgr Marlena Pronobis
- „Program wyrównywania różnic między regionami III”, tłumacz jęz. migowego

tel. (034) 334 33 31

pok. 10

Starszy specjalista pracy socjalnej: mgr Magdalena Michalik- świadczenia

tel. (034) 334 33 23

pok. 1

Podinspektor: mgr Anna Rados-Toborek- świadczenia

tel. (034) 334 33 24

pok. 2

Psycholog: mgr Grażyna Depak-Gurgul

tel. (034) 334 33 25

pok. 3

Specjalista pracy socjalnej: Aneta Blukacz

tel. (034) 334 33 27

pok. 8

Specjalista pracy socjalnej: mgr Anna Kowalczewska-Kęsik

tel. (034) 334 33 27

pok. 8

Specjalista pracy socjalnej: mgr Klaudia Rygał

tel. (034) 334 33 27

pok. 8

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: mgr Monika Bieniek

tel. (034) 334 33 28

pok. 9

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: mgr Anna Moszyńska

tel. (034) 334 33 28

pok. 9

Kierownik: mgr Marta Jabłońska

tel. (034) 334 33 40

pok. 6

Starszy specjalista pracy socjalnej: Izabela Dudin- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt
w instytucjonalnej pieczy zastępczej, pozwy alimentacyjne

tel. (034) 334 33 40

pok. 6

Starszy inspektor: mgr Katarzyna Kuter- kadry, bhp

tel. (034) 334 33 39

pok. 7

Starszy specjalista pracy socjalnej: mgr Małgorzata Gruca-Sosnecka
- placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej

tel.(034) 334 33 38

pok. 7

Główny księgowy: mgr Beata Burda

tel. (034) 334 33 35

pok. 5

Księgowy: mgr Ewelina Skrzypczyk

tel. (034) 334 33 36

pok. 4

Starszy księgowy: mgr Agnieszka Sobańska

tel. (034) 334 33 36

pok. 4

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ (ZPZ) zpz@pcprczwa.pl

SEKCJA POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (ZP) zp@pcprczwa.pl

SEKCJA DS. KSIĘGOWOŚCI (GK) gk@pcprczwa.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH iod@pcprczwa.pl
dr Magdalena Celeban
w pt. w godz. 10.30-12.30

tel. (034) 334 33 38
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pok. 7

Szanowni Państwo rubryka
„Starostowie Częstochowscy”
zagościła w naszej gazecie na
dobre. Wiemy, że cieszy się
ona dużym zainteresowaniem
wśród naszych czytelników,
szczególnie tych
z historycznym zacięciem.
W bieżącym numerze
przedstawiona zostanie osoba
Starosty Częstochowskiego
Józefa Kaźmierczaka.

J

ózef Kaźmierczak urodził się 1 września 1884 roku w Poczesnej. Po ukończeniu szkoły ludowej w wieku 14 lat
rozpoczął pracę w Hucie Częstochowa.
Niewątpliwie był on wysoce zaangażowanym działaczem społeczno-politycznym, już w 1903 rok wstąpił w szeregi
Polskiej Partii Socjalistycznej. Był także
członkiem bojowego ramienia PPS, skupionego na przeprowadzaniu akcji zbrojnych wymierzonych w funkcjonariuszy
i współpracowników rosyjskich władz
okupacyjnych Królestwa Polskiego.
Działalność Józefa Kaźmierczaka nie
pozostała bez uwagi władz, czego konsekwencją było aresztowanie go pod koniec 1906 roku i zesłanie na Kaukaz, tam
został wcielony w szeregi saperów. Po 6
latach powrócił do kraju, gdzie w 1912
roku objął funkcję Przewodniczącego
PPS w okręgu Częstochowskim i pełnił

ją aż do 1939 roku. W trakcie I wojny
światowej pozostawał aktywny w konspiracji, był redaktorem nielegalnej prasy, w 1918 roku w jego mieszkaniu funkcjonowała drukarnia. I tym razem jego
działalność rewolucyjno-wolnościowa
musiała spotykać się z reakcją tym razem
władz niemieckich, przed którymi zbiegł
na Górny Śląsk. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku startował z listy PPS
w wyborach do Sejmu Ustawodawczego
z Częstochowskiego okręgu numer 30,
nie uzyskał jednak mandatu. Ponownie
wziął udział w wyborach parlamentarnych w 1922 roku, został zastępcą posła
na liście nr 2 (PPS) w okręgu wyborczym
nr 2 (Warszawa). Przez wiele lat zasiadał w radzie miejskiej w Częstochowie,
był też ławnikiem zarządu miejskiego.
W trakcie wyborów parlamentarnych
w 1928 r. zdobył mandat Posła na Sejm
RP z listy nr 2 (PPS) w okręgu wyborczym nr 17 (Częstochowa). W Sejmie II
kadencji z ramienia Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów zasiadał
w komisji robót publicznych. W 1924
roku został Prezesem Klubu Sportowo-Footbolowego Racovia, dzisiejszego
RKS Raków Częstochowa. Jego aktywność była niezwykle szeroka, zaangażowany był także w organizowanie pomocy
dla Republiki Hiszpańskiej. W trakcie II
wojny światowej w styczniu 1940 roku
został aresztowany przez Niemców
i osadzony na Zawodziu. Następnie był
więziony w Sachsenhausen (od 17 lipca
1940), otrzymując nr obozowy 27 736.
Wskutek eksperymentów medycznych
doprowadzono go do choroby i trwałego
okaleczenia. W 1942 został zwolniony

w stanie skrajnego wycieńczenia z obowiązkiem stałego meldowania się na
Gestapo. Funkcję Starosty Częstochowskiego objął w 1945 roku i sprawował ją,
aż do momentu objęcia mandatu Posła na
Sejm RP w 1947 roku. Zmarł w kwietniu
1971 roku. Odznaczony w 1937 Krzyżem Niepodległości, w 1967 Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i w 1946 Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Józef Kaźmierczak urodzony w Poczesnej, Starosta Częstochowski był człowiekiem oddanym pracy dla Polski na
wielu polach. Jego barwny życiorys, jak
i poprzednio prezentowanych Starostów
Częstochowskich pokazuje, że naszym
Powiatem kierowali prawdziwi patrioci.
Już dziś zapraszamy do śledzenia dalszych
części serii Starostowie Częstochowscy.
MDz

Biuro Rzeczy Znalezionych
Każdego dnia zagubionych zostaje
wiele rzeczy, jedne są bardziej cenne
inne mniej. Często udaje się je odnaleźć właścicielowi, a czasem trafiają
też na uczciwego znalazcę, który
dostarcza je do jednostki policji albo
bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie przy ul.
Sobieskiego 9. Warto, jeśli utracimy
jakąś rzecz spróbować poszukać jej
w ogłoszeniach Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.

Obecnie w Biurze Rzeczy Znalezionych na swoich właścicieli czekają
następujące przedmioty:
• Telefon marki Huawei znaleziony
22 czerwca w Olsztynie
• Głośnik marki JBL koloru czerwonego znaleziony w Blachowni
• Rower Górski, kolor różowy, napis
na ramie Shimano 18 speed znaleziony 30 kwietnia w Blachowni
Kompletny wykaz rzeczy znalezionych
znajdą Państwo w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Częstochowskiego.
Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez

osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku
od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania
do odbioru-w ciągu dwóch lat od dnia jej
znalezienia staje się własnością znalazcy,
jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli rzecz została oddana staroście,
znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli
rzecz odebrał w wyznaczonym terminie.
(art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego).
Najlepiej nie gubić nic, ale jeśli już tak się
stało warto spróbować poszukać rzeczy
również w Biurze Rzeczy Znalezionych,
które znajduje się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie przy ul. Jana III
Sobieskiego 9, telefon: 34 322 91 00.
MDz

lipiec/sierpień 2021 /122

lipiec/sierpień 2021 /122

Konkurs na recenzję

40 prac nadesłano
na konkurs
„Koniecznie Przeczytaj”,
który cieszy się coraz
większym zainteresowaniem
wśród mieszkańców
naszego regionu.
Komisja konkursowa, będąc
pod wrażeniem poziomu
przesłanych recenzji, oprócz
nagród głównych przyznała
również wyróżnienia.
I kategoria wiekowa (7-13 lat)
1. miejsce – Lena Sieczka
2. miejsce – Iga Cisowska
3. miejsce – Maja Kosielak
Wyróżnienia:
- Maciej Niesmaczny
- Wiktor Nowak
- Julia Krzakowska
- Jarosław Kłak

II kategoria wiekowa (14-18 lat)
1. miejsce – Aleksandra Matyjaszczyk
2. miejsce – Maja Szyja
3. miejsce – Dominika Będkowska
Wyróżnienia:
- Agata Kojtych
- Igor Gonera

III kategoria wiekowa (18+)
1. miejsce – Karolina Siwek
2. miejsce – Adrian Musiał
Konkurs został zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
i Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława
Biegańskiego w Częstochowie.
Laureatom
konkursu
serdecznie
gratulujemy!
PJ
Oto recenzje nagrodzone
w kategorii „18+”.

Karolina Słowik
– I miejsce
– powieść Joanny Łańcuckiej
„Stara Słaboniowa i Spiekładuchy”
Środek wyjątkowo mroźniej zimy.
Wieś oprószona śniegiem zatapia się
w coraz gęstszym mroku. Z oddali słychać poszczekiwanie psów. W powietrzu czuć dym z palonego w piecach
węgla, a z pojedynczych okien sączą
się światła żarówek. Na skraju osady,
przy jednym z domków. Słaboniowa
opiera się o drewniany płotek. Ona
wie. że spokój dookoła jest tylko pozorny, bo walka dobra ze złem toczy
się nieustannie przeważając szalę raz
w stronę dobra, by po chwili z impetem opaść po stronie zła. Nie inaczej
jest i tym razem, bo na skraju lasu
już coś czai się. Świecące ślepia suną
przez śniegi i ciemność, a Słaboniowa
już wyczuwa zbliżające się kłopoty
niesione wschodnim wiatrem razem
z dziwną wonią jakby-siarki.
Historia Starej Słaboniowej, to mie-

szanka obrazu zwyczajnej polskiej wsi
i niezwyczajnych opowieści rodem
ze słowiańskich legend o duchach,
upiorach, strzygach i diabłach. Barwne opisy przenoszą czytelnika do
Capówki. Autorka dba. by czytelnik
słyszał skrzypiący pod butami śnieg,
powiew chłodnego wiaterku w letni
dzień i przyjemną ulgę odczuwaną
podczas wchodzenia do zacienionego zagajnika. Oprócz przyjemnych
doznań czytelnik będzie mógł sobie
wyobrazić woń oborniku, wycie psów
i ten szczególny dreszczyk emocji, kiedy wieczorową porą zaczai się coś pod
oknem, a sen znów zostanie zmącony
przez duszność w piersiach - czyżby
Zmora?
Mieszkańcy Capówki są ludźmi, jakich
każdy z nas już gdzieś spotkał. Może
nawet we własnej wsi? To osoby wierzące i Boga i w strzygi. Panu Bogu zapalą świeczkę, ale dla diabła zostawią
ogarek. W niedziele pójdą do kościoła,
ale w poniedziałek splunął przez lewe
ramię. A to wszystko oczywiście z zachowaniem wszelkich lokalnych społecznych wytycznych, no bo w końcu
ludzie na to powiedzą?
Główna bohaterka - Teofila Słaboniowa - zwana Starą Słabionową. to kobieta znająca się sprawach, o których
mówi się półgębkiem, trochę wstydliwie, trochę z niedowierzaniem. W powieści poznajemy jej rodzinę, dowiadujemy się o jej metodach radzenia
sobie z nadprzyrodzonymi mocami,
ale jak zdobyła swoje umiejętności
pozostanie tajemnicą.
Powieść być może miejscami nierówna w swym stylu, autorce brak konsekwencji w stosowaniu gwary, a wątki
chwilami zbyt luźno połączone, ale
bez wątpienia jest to powieść o niesamowitej atmosferze. Od pierwszej
strony pochłania czytelnika oferując
w zamian sugestywne obrazy malowane w jego wyobraźni. Realizm
magiczny to hasło klucz, który jest
najlepszym podsumowaniem dla powieści Joanny Łańcuckiej „Stara Słaboniowa i Spiekła duchy”.

książki rozstrzygnięty

Adrian Musiał
– II miejsce
– powieść Carlosa Ruiza Zafona
„Cień wiatru”

zdj. Freepik.com
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Każdy z nas ma w swoim życiu książkę, a może nawet kilka, które wywarły na nas szczególne wrażenie, przy
których pojawiła się pierwsza łza
wzruszenia, dreszcz emocji, szczery uśmiech, a może nawet wypieki
na twarzy i towarzyszące im szybsze bicie serca. Do jednych wracamy z sentymentem, inne traktujemy
jako niemiłe wspomnienie szkolnej
konieczności. Jedne mają wytarte
okładki i pozaginane rogi, a są i takie,
z których wciąż bije blask nowości.
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co dzieje z książkami zapomnianymi, które nie mają już właściciela?
Znoszone i niemodne ubrania dostają
drugie życie w salonach odzieży używanej, w których na nowo kuszą potencjalnych, nowych właścicieli. A co
dzieje się z zapomnianymi książkami?
Carlos Ruiz Zafon (1964-2020), jeden z najchętniej czytanych autorów
hiszpańskich przekonuje, że trafiają
one wprost do Cmentarza Zapomnianych Książek. Taki właśnie tytuł nosi
cykl trzech powieści jego autorstwa,
które choć stanowią pewien zbiór, są

trzema odrębnymi historiami, niezależnymi i zamkniętymi w sobie, można
je więc czytać i razem, i osobno, nie
tracąc nic z bogactwa fabuły.
W sercu tego cyklu znajduje się książka szczególna - „Cień wiatru”. Na pytanie o to, o czym jest ta książka, można
by jednym słowem odpowiedzieć, że
o książce. Książka o książce, która całkowicie zmienia życie głównego bohatera. Daniela Sempere. Poznajemy
go jako 10-letniego młodzieńca, który
wraz z ojcem, wieloletnim księgarzem
i antykwariuszem. udaje się do szczególnego miejsca w powojennej Barcelonie, o którego istnieniu wiedzą
nieliczni, a jest nim właśnie Cmentarz
Zapomnianych Książek. Właśnie tam
Daniel niejako staje się dorosły, ma
podjąć jedną z najważniejszych decyzji, która jak się potem okaże. będzie
wpływać, a w zasadzie determinować
jego dorosłe życie. Pośród tysięcy
niechcianych książek, ma wy brać tę
jedyną, tę tylko dla siebie, ma dać jej
nowe, drugie życie. Wybór trafia na
powieść „Cień wiatru”, nieznanego
szerzej pisarza Juliana Caraxa. Od
tego momentu życie Daniela nierozerwalnie łączy’ się z fabułą książki, jej
bohaterami, a także z pełną tajemnic
historią życia jej autora.
Powieść Zafona jest więc o książkach przeklętych, o człowieku, który
je napisał, o postaci, która uciekła ze
stron powieści, żeby ją następnie spalić, o zdradzie i utraconej przyjaźni,
to historia o miłości, nienawiści i marzeniach żyjących w cieniu wiatru, jak
o książce Caraxa opowiadał główny
bohater Daniel Sempere podczas spotkania z dziewczyną najlepszego przyjaciela i niespełnioną miłością. „Cień
wiatru” Juliana Caraxa i „Cień wiatru
Carlosa Ruiza Zafona to spójna całość,
druga powieść wynika z pierwszej,
a pierwsza nadaje bieg wydarzeniom
drugiej. Choć z pozoru to dwie różne
opowieści, kolejne karty udowadniają, że bohaterowie Caraxa. ożywają
dzięki fenomenalnemu pióru Zafona.
Lektura powieści to także podróż
w czasie, do Barcelony czasów powojennych, porewolucyjnych. które odtworzone zostały’ z iście kronikarską
precyzją. Wiemy opis barcelońskich
ulic, zaułków, ciasnych zakamarków,
tworzy niepowtarzalny klimat, w któ-
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rym czytelnik zanurza się bez reszty
i z dziecięcą ciekawością wypatruje
wraz z bohaterami tego, co pojawi
się za zakrętem lub za zamkniętymi drzwiami. Czasem, podążając za
dociekliwością głównego bohatera,
który pragnie poznać historię życia
autora książki, której stał się opiekunem i powiernikiem jej tajemnic,
czytelnik wciela się w detektywa, mozolnie, krok po kroku krąży’ barcelońskimi ulicami niczym po pajęczej sieci,
próbując rozwikłać zagadkę i dotrzeć
do samego środka, do prawdy, która
w miarę przybliżania się do niej, oddala się jeszcze bardziej, kusząc swym
mrokiem i skrywaną tajemnicą.
Powieść jest także świetnym studium
przypadku ówczesnego społeczeństwa hiszpańskiego, jego trudności
i bolączek, panujących podziałów.
Autor ze zręcznością psychologa tworzy kreacje postaci, które na oczach
czytelnika dojrzewają, zmieniają się.
odnajdują siebie i poznają sens swojego istnienia. Tworzy więc ich swoisty
portret psychologiczny. Pokazuje jak
walczyć o miłość, o prawdę, o wartości, które w życiu są najważniejsze, jak
łatwo można upaść, ale też jak można
powstać nawet z największego upadku.
W powieści można znaleźć także wiele prawd, które w prosty, ale niezwykle celny sposób komentują rzeczywistość. Znajdziemy m.in. definicję
miłości, która wskazuje, że kocha się
po prostu, bez konkretnego powodu,
a zawiera się w słowach Daniela skierowanych do kobiety mającej wątpliwości co do przyszłego małżonka: IV
chwili, kiedy zaczynasz zastanawiać
się czy kochasz kogoś, przestałaś go
już kochać na zawsze, czytamy.
Powieść jest więc uniwersalna
w swym odbiorze, a jej główne przesłanie istniejemy póki ktoś o nas
pamięta, staje się dla czytelnika zadaniem i zobowiązaniem, by w życiowej gonitwie, w której słowa tracą
często swoje sensy, nie zapominać
o ich prawdziwym znaczeniu, a nade
wszystko pamiętać o ludziach, którzy
dzięki nam mogą żyć wiecznie i dzięki którym żyć wiecznie może każdy
z nas. W przeciwnym razie, niczym zapomniane i niechciane książki, trafimy
na Cmentarz Zapomnianych Książek
i zostanie po nas tylko cień wiatru.

10
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Muzyka w Lelowie

i
Wieścn
z gmi

III Powiatowy Konkurs Wiedzy
i Umiejętności „Jestem bezpieczny”
8 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie odbył się
III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”.

Tegoroczna edycja z uwagi na panującą
pandemię choroby Covid-19 została przeprowadzona w formie zdalnej na platformie
Microsoft TEAMS. W zmaganiach wzięło
udział 81 uczestników z 27 szkół powiatów
częstochowskiego, kłobuckiego, pszczyńskiego oraz miasta Częstochowy. Konkurs
składał się z trzech części. Pierwsza to
test zawierający pytania jednokrotnego
wyboru. Drugą część stanowiły pytania
wymagające od uczestników dłuższej odpowiedzi i odnoszące się do konkretnych
umiejętności ratowniczych. W tej części
sprawdzana była również znajomość znaków drogowych. Trzecia część to już losowo

wybrane pytania krótkiej odpowiedzi. W tej
części uczniowie udzielali odpowiedzi ustnie.
Na wszystkich etapach konkursu uczestnicy
pracowali zespołowo. Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie kilku krótkich
pozakonkursowych „Kahootów”. Uczestnicy konkursu mogli wejść w interakcje, co
z pewnością spotęgowało wolę rywalizacji
i podkręciło temperaturę całego spotkania.
Ponadto zwycięzcy poszczególnych rozdań
mieli okazję do zdobycia wielu atrakcyjnych
nagród. Zmaganiom drużyn bacznie przyglądała się komisja konkursowa, której
przewodniczył mł. bryg. Kamil Dzwonnik
z KM PSP w Częstochowie.
Organizatorem konkursu są Szkoła Podstawowa w Mstowie oraz Gmina Mstów,
współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Częstochowie, koordynatorem konkursu Justyna Klimczak.

Zapraszamy
na teren rekreacyjny
w Przyrowie!
26 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku retencyjnym
w Przyrowie. Powyższe przedsięwzięcie poza uroczystym przecięciem wstęgi obejmowało imprezy
rekreacyjne oraz turniej sołectw
w I Plażowym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Przyrów,
jak również przedstawienie z okazji
święta Św. Jana w wykonaniu ZPiT
„Przyrowskie Nutki”. Niestety warunki pogodowe tego popołudnia
spowodowały pewne utrudnienia
w realizacji poszczególnych punktów programu, jednakże uczestnicy
rozgrywek uhonorowani pucharami i dyplomami, jak i widzowie oraz
zaproszeni goście pozytywnie oceniali tą imprezę.

12 czerwca do Borowna zjechali miłośnicy włoskich skuterów GS, CX, PX.
Na wszystkich gości czekały otwarte
drzwi muzeum jednośladów w Borownie, gdzie można było podziwiać
polską myśl techniczną z okresu PRL
oraz pyszny poczęstunek przygotowany przez panie z KGW Borowianki.

I – Laura Janocha – Szkoła Podstawowa
w Ludwinowie
II – Julia Kuta Przedszkole w ZS w Goleniowach
III - Fabian Andreczko – Przedszkole w ZS
w Goleniowach
III - Wojtek Skóra I Hubert Perzyński –
Przedszkole w ZS w Goleniowach

Wyniki konkursu:
1. Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Łojkach
(opiekun: Magdalena Tyszko-Warzecha).
2. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima
w Złochowicach (opiekunowie: Beata
Malina, Aneta Morawska).
3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Ligonia w Truskolasach
(opiekun: Aleksandra Rabenda-Tukaj).

Zlot motocykli w Borownie

● PRZEDSZKOLE

● WYRÓŻNIENIA DLA WSZYSTKICH
POZOSTAŁYCH W TEJ KATEGORII:

26 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbył się Koncert
Laureatów VIII Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz
gmin sąsiadujących: Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Szczekociny,
Kroczyce oraz Kłomnice.

W związku z panującymi w całym kraju
obostrzeniami, przesłuchania do festiwalu odbywały się on-line, mimo to konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i młodzieży.
Laureaci VIII Festiwalu Artystycznego
mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne na żywo przed małą publicznością zgromadzoną w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Lelowie. W tym dniu
wszyscy mieli okazję usłyszeć utwory,
które uczestnicy przygotowali w ramach
przesłuchań on-line.
Konkurs obejmował wykonanie utworu
muzycznego bądź tanecznego o dowolnej tematyce. Na konkurs wpłynęły 43
zgłoszenia (nagrania). Oceny występów
konkursowych dokonało Jury w składzie: Karolina Mrugalska - instruktor ds.
muzyki z Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie, Agnieszka Skowrońska-kapelmistrz, Natalia Gadzhuk-Ozga
– instruktor muzyki. Komisja oceniała
przede wszystkim rytmikę wykonywanego utworu oraz intonację i barwę głosu
wykonawców. Ważnym elementem był
dobór repertuaru oraz jego muzyczna
interpretacja, dużym atutem był „żywy”
akompaniament. Zespoły instrumentalne,
instrumentalno-wokalne oraz taneczne
oceniane były dodatkowo w następujących kryteriach: współpraca zespołu,
jednolitość wykonywanego utworu, choreografia sceniczna. Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

1. Marcelina Czerwińska, Niepubliczne
Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Koniecpolu
2. Zuzanna Kurzak, ZS w Goleniowach
3. Antoni Wójcik, MGOKiS w Szczekocinach
4. Liliana Syryńska-Giro, Niepubliczne
Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Koniecpolu
5. Barbara Janocha, SP w Ludwinowie
6. Emilia Samborska, SP w Ludwinowie
7. Klara Firlej, Oddział Przedszkolny przy
Niepublicznej SP w Zalesicach
8. Grupa „Motylki”, Przedszkole w ZS
w Goleniowach
9. Grupa „Skrzaty”, Przedszkole w Nakle
10. Grupa „Motylki”, Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Koniecpolu

● KLASY I-III
I - Magdalena Kot – Szkoła Podstawowa
w Niegowej
II - Lena Figler – GOK w Kłomnicach
II – Julia i Maja Gajda – Szkoła Podstawowa
w Kroczycach
III – Aleksandra Zasada – Dom Kultury
w Koniecpolu
Wyróżnienia:
Maja Bednarz – Szkoła Podstawowa
w Pradłach
Julia Samborska – Szkoła Podstawowa
w Ludwinowie

● KLASY IV-VI
I – Zuzanna Żebrak – Szkoła Podstawowa
w Kroczycach
II – lena kapłon – SP w Goleniowach
III - nie przyznano

● KLASY VII-VIII
I- Klaudia Sochacka – GOK Lelów
II – Zuzanna Grzembka – Społeczna Szkoła
w Szczekocinach

● SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I – Natalia Kot - GOK Lelów
II- Natalia Duś - Dom Kultury w Koniecpolu
Wyróżnienia:
Karina Dzienniak – GOK Lelów
Kamil Krzysztofik – GOK Lelów

Festiwal Artystyczny został zorganizowany przez: Gminny Ośrodek Kultury
w Lelowie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek
Kultury w Częstochowie.
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Centrum Usług Społecznościowych
– oficjalnie otwarte!

M

ieszkańcy gminy Janów od
niedawna mogą spotykać się
w nowopowstałym Centrum
Usług
Społecznościowych
zlokalizowanym w wyremontowanym budynku, w którym niegdyś mieścił się m.in.
dom handlowy, siedziba Gminnej Spółdzielni i rozlewnia wody. 18 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie CUS. Powiat
reprezentowali radni Monika Kosielak
i Adam Markowski oraz przedstawicielka
Starostwa Magdalena Ballas-Ewicz. Wójt
gminy Edward Moskalik przekazał na ręce
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Annie Tarczyńskiej symboliczny
klucz oddając jej tym samym budynek w zarządzanie. Swoją siedzibę będą tu miały
Zespół Folklorystyczny „Janowianie”, który

uświetnił swoim występem otwarcie
Centrum, Jurajski Klub Seniora, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu.
Obecnie dla mieszkańców prowadzone
są zajęcia z tańca, jogi, plastyczne, ruchowe oraz artystyczne dla dzieci i młodzieży. CUS na swoim koncie ma już
zorganizowanie jednej z ważniejszym
imprez dla najmłodszych - Dnia Dziecka. Ze swojej strony życzymy samych
sukcesów nowym użytkownikom!

Zawody Balonowe
znowu na Jurze
Nad jurajskimi gminami Olsztyn i Janów już po raz czwarty będzie można podziwiać niezwykłe balonowe widowisko. Sportową rywalizację ekip balonowych uświetnią
starty najlepszych polskich pilotek.
W lipcu Olsztyn i Janów zostaną gospodarzami IV Jurajskich Zawodów Balonowych, w ramach których odbędą
się Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Balonowy Puchar Polski. Współorganizatorem jest Aeroklub Śląski.
Zawody zaplanowano na 15-18.07.2021 r. O zwycięstwo walczyć będą najlepsze ekipy, w tym po raz pierwszy na Jurze – najbardziej utytułowane zawodniczki.

500 000 zł na przebudowę
„Promenady” łączącej
Janów ze Złotym Potokiem!
Gmina Janów z budżetu Województwa Śląskiego otrzyma 500 000 zł w ramach „Śląskiego pakietu dla turystyki”. Dzięki tym środkom możliwa będzie przebudowa
ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Janów i Złoty Potok.

Ruszyła przebudowa drogi
do Huciska
Ruszyła przebudowa trzeciego (ostatniego) odcinka
drogi gminnej do Huciska. W ramach tego zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa o szerokości 5 m na
odcinku o długości 721m, która połączy wybudowane
w 2020 r. dwa odcinki drogi do Huciska.

lipiec/sierpień 2021 /122

N

Zawadzkie

iewiele cmentarzy morowych
dotrwało do dziś w naszej Archidiecezji, a już ten w Zawadzie koło Kłomnic jest wyjątkiem, ze względu na wielkość i stan
zachowania. Położony jest przy drodze
z Kłomnic tuż przed wsią. W czasie
epidemii władze wydawały zakaz przemieszczania się, a tym samym nakazano grzebać zmarłych w obrębie danej
miejscowości. W Zawadzie miejsce
wybrano dość dziwne, bo na terenie
podmokłym i w dość niewielkiej odległości od zabudowań. Był to zapewne
nieużytek, w dość dogodnym położeniu
przy drodze. Na mapie topograficznej
z 1848 roku, miejsce to oznaczone jest
krzyżem. Pierwsza epidemia cholery
z 1852 roku, odnotowana w księgach
parafii Kłomnice, do której należała Zawada, największe żniwo zebrała właśnie
tu i w pobliskich Konarach. W Zawadzie
zmarło wtedy w ciągu jednego miesiąca
26 osób. Choroba ta, od pierwszych objawów trwała od kilku godzin, do paru
dni, a ludzie umierali w potwornych
męczarniach. Ciała grzebano we wspólnych mogiłach, często bez trumien
i przesypywano wapnem. Cmentarze
te wyglądem przypominają dawne kurchany, a dla upamiętnienia tych miejsc
stawiano tam krzyże, lub kapliczki. Następna epidemia cholery miała miejsce
w 1866 roku, kiedy w Zawadzie zmarło
19 osób i one również pochowano właśnie na tym miejscu. Cmentarz ten jest
prawdopodobnie miejscem spoczynku
20 dzieci zmarłych na epidemię czarnej
ospy w 1873 roku. Na tymże cmentarzu pochowane są także ofiary dwóch
epidemii z lat 1916-1920, tyfusu i grypy hiszpanki. Inskrypcja na kapliczce
zawiera datę 1896, co może być datą
jej wystawienia, gdyż nie ma żadnych informacji na temat epidemii pod tą datą.
W parafii Zawada istnieje jeszcze jeden
taki cmentarz w Śliwakowie, położony
przy drodze do Gidel, vis-a vis boiska
sportowego, oznaczony krzyżem. Stare
cmentarze naszej parafii kryją prochy
naszych przodków i nie tylko, bo spoczywają tu również prochy bezimiennych
żołnierzy obydwu wojen światowych
różnych nacji. Jak to miejsce wygląda
dziś to bezsprzecznie zasługa obecnego
ks. proboszcza Szczepana Wylazia, który przejawia wielką troskę o miejsca spoczynku zmarłych. Wielu mieszkańców
Zawady przyczyniło się do uporządkowania tej starej nekropolii i dba o nią do
dziś. Ostatnio pracownicy Urzędu Gminy Kłomnice odtworzyli dawny wygląd
kapliczki, gdzie skuto tynk, odsłaniając
czerwoną cegłę, uzupełniając braki,

kapliczki

oraz zabezpieczono impregnacją. Z tą
inicjatywą wystąpił sołtys Zawady Andrzej Wilk. Drobne prace przy renowacji i prace porządkowe wykonały dzieci
ze Szkoły Podstawowej pod kierunkiem
Dyrektora Mariana Szyszki. W Zawadzie przy ulicy Sobieskiego znajduje się
kapliczka minaretowa, jedna z pięciu
tego typu, jakie pobudowano w czasie
I Wojny Światowej na Ziemi Kłomnickiej,
a wystawiono ją w 1917 roku i ona również kilka lat temu została odnowiona.
W tym roku z inicjatywy Panów Kazimierza Wolskiego, Józefa Musiała i Tadeusza Wilka, wystawiono kapliczkę
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dla starej figury Św. Jana Nepomucena, która datowana jest na 1835 rok.
Pierwotnie była to kapliczka prawdopodobnie drewniana wystawiona
na początku XIX wieku po pierwszym
uregulowaniu rzeki Warty. Kapliczka
murowana typu świętokrzyskiego powstała na początku lat 30. ubiegłego
wieku i stałaby nadal, lecz po wybudowaniu nowego mostu, wyższego od
poprzedniego o dwa metry, stała się
niewidoczna i jednocześnie niedostępna. Wybudowano ją dzięki wielkiemu
zaangażowaniu wyżej wymienionych
osób, lokalnych fachowców, Polskiego
Koła Wędkarskiego w Zawadzie i wielu darczyńców, również spoza parafii.
28 Czerwca nastąpiło uroczyste jej poświęcenie przez ks. Szczepana Wylazia.
Przydrożne kapliczki i krzyże, to milczący świadkowie tamtych dni, często
wielu tragicznych zdarzeń, spuścizna
naszych przodków, obiekty kultu i symbole naszej wiary, tożsamości, a przede
wszystkim religijności naszego narodu.
Naszym obowiązkiem, lecz zarazem honorem i satysfakcją, jest dbać o te przydrożne skarby naszej Małej Ojczyzny.
Kazimierz Musiał
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Czas
na wakacje
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Turystyka weekendowa
Kilka pomysłów na spędzenie
weekendu w naszym powiecie
zaproponowane przez naszych
Czytelników.

w powiecie częstochowskim
na Wzgórzu Trzech Jaskiń - zjawiskowe
ostańce i nisze skalne. Spacer do leśniczówki w Zielonej Górze ścieżką edukacyjną przez Psi Nos - piękna roślinność
dna lasu o każdej porze roku. Finalnie
wejście do Rezerwatu Zielona Góra
i niesamowicie bogatej w nacieki jaskini.
Punkt widokowy na szczycie oraz piękne ostańce Kowadło i Płetwa. Zejście do
Kusiąt i spacer do Jeziorka Krasowego.
Dla wytrwałych wejście na Góry Towarne i tu czekają jaskinie i schroniska
skalne, ostańce Bałwanek, Krasnoludek,
Grzybki, a także rozległa panorama na
okolice Olsztyna. Zachód słońca w tym
miejscu to nie lada gratka. Polecam.

Z
Po kilku miesiącach wyrzeczeń i izolacji,
Wszyscy jesteśmy spragnieni podróży
i oderwania się od rzeczywistości.
W tym numerze Wieści proponujemy
trzy propozycje na spędzanie
wolnego czasu.
Jako pierwsi głos dostali nasi Czytelnicy, którzy wskazali swoje ulubione miejsca w regionie i własnymi słowami
oddają ich piękno.
Następnie Anna Dziewior, odpowiedzialna za referat
turystyki w Starostwie Powiatowym w Częstochowie,
zabierze Państwa w podróż rozpoczynającą się w Częstochowie i przebiegającą przez najbardziej znane atrakcje Olsztyna, Złotego Potoku, Świętej Anny, Mstowa,
Kłomnic i Blachowni.
Dla tych, którzy już poznali wyróżniki naszego powiatu,
Patryk Jeziak proponuje miejsca, które zachwycają i pozwalają odkryć nowe oblicze naszego powiatu.
Wakacje mają służyć nam do „ładowania akumulatorów”, jak ważna jest rola wypoczynku i jak dbać o zdrowie latem, dowiemy się z artykułu Andrzeja Kubata.
O bezpieczeństwie nad wodą i pracy ratownika rozmawiamy z Prezesem Częstochowskiego WOPR-u
Krzysztofem Zbrojkiewiczem.
Na koniec garść wakacyjnych propozycji z gmin.
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apytaliśmy Was na naszym profilu Facebook „Powiat Częstochowski” o to, jakie są najciekawsze miejsca w naszym powiecie do
odwiedzenia w ramach weekendowego relaksu. Odzew z Waszej strony był ogromny, pojawiły się popularne i sprawdzone
propozycje, ale także mniej oczywiste i niekoniecznie znane wszystkim mieszkańcom. Barwność opisów była duża, lepsza
niż w niejednym katalogu z biura podróży.
Uznaliśmy, że Wasze propozycje na jednodniowe wycieczki, szczególnie teraz w pełni lata i wakacji powinny dotrzeć nie tylko
do naszych subskrybentów w mediach
społecznościowych, ale do jak najszerszego grona w tym do czytelników papierowej
wersji Częstochowskich Wieści Powiatowych. Poniżej wyróżnione propozycje nadesłane przez uczestników konkursu:

Beata Wójcik
Lipnik - wieś, w której miałam szczęście
zamieszkać. Przepiękne lasy (szczególnie
w maju, kiedy cudownie pachną czeremchą) zachęcają do spacerów, są rajem dla
grzybiarzy, świetnym miejscem na wycieczki rowerowe. A w czerwcu warto
przyjechać do Lipnika zobaczyć łąki pełne złocieni, morze białych kwiatów.

Bożena Sill
Skała Miłości - Mstów - to zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia - to
tutaj czas płynie wolniej, trawa jest
bardziej zielona, ptaki śpiewają głośniej a moje serce bije szybciej na
samą myśl o tym miejscu. W tym miejscu leżenie na trawie i gapienie się
w niebo smakuje lepiej niż Teneryfa!
Uczucie wolności i swobody aż wyrywa
się z człowieka. Poczucie, że świat nie
istnieje, że teraz to my jesteśmy najważniejsi – to jest bezcenne.

Anita Krzy

Magdalena Śliwińska
Jeśli jest kawałek raju na ziemi to właśnie tam. Złoty Potok. Cisza, spokój,
malownicze krajobrazy a przy tym bardzo dobrze zorganizowane szlaki turystyczne, dzięki którym poznajemy niesamowite piękno tej miejscowości. Pałac,
dworek, jaskinie, źródła, stawy tworzą
niepowtarzalny klimat, który sprzyja relaksowi oraz wyciszeniu. Śpiew ptaków,
pływające łabędzie, kaczki umożliwiają
nam bliski kontakt z przyrodą. Złoty Potok doskonałe miejsce na relaks.

Magdalena Libertowska
Piękne miejsce na jednodniową wycieczkę przyrodniczą i speleologiczną. Skałki ,
jaskinie i panoramy okolic Częstochowy.
Początek Góra Ossona - spacer dookoła i po ostańcach. Kamieniołom Prędziszow - spacer po koronie - panorama na
Olsztyn i Częstochowę. Jaskinie Srockie

Polecam staw leśny w miejscowości
Zawodzie w okolicach Poczesnej. Miejsce urokliwe i magiczne... Podobno
w czasie nowiu księżyca można natknąć się tam na rusałki, które nagie
huśtają się na drzewach, kusząc młodych mężczyzn o czystym sercu... Gdy
niecny plan powiedzie się, to od razu
zamieniają się w stare kozytki, których nie można się już pozbyć z domu...
Dlatego namawiam na dzienne spacery do tego miejsca... Świeże powietrze
i przepiękne otoczenie czyni je atrakcyjnym miejscem na rodzinny piknik.

Marlena Pronobis
Olsztyn. Pomimo częstych odwiedzin,
nigdy się nie nudzi. Miejsce jedno, a za
każdym razem pozwala odkryć i dostrzec swoją magię w innym wydaniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,
gratulujemy wyróżnionym, a naszych Czytelników już dziś zachęcamy
do wyruszenia w poszukiwaniu przygody na drogi naszego pięknego
Powiatu Częstochowskiego.

Pisownia oryginalna z FB.
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Krótka rzecz
o codzienności…
Kontynuując rozpoczęty w kwietniowym numerze Wieści
cykl turystyczny, chciałabym tym razem zabrać Państwa
w krótką podróż po… powiecie częstochowskim i Częstochowie.

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

Zamek w Olsztynie

Św. Anna - klasztor

Zalew w Blachowni

jurajskimi, czy przejażdżki rowerowe.
W Olsztynie warto zobaczyć kościół
z XVII wieku pw. Św. Jana Chrzciciela

Świętej Anny z XVII wieku wraz z otoczoną szczególnym kultem figurką wyobrażająca św. Annę w towarzystwie
Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Zgodnie
z dobrze udokumentowaną tradycją
początki kultu św. Anny sięgają końca XV wieku. Wówczas w okolicznych
lasach miało miejsce kilka cudownych
wydarzeń. W Przyrowie znajduje się
również piękny kościół pw. Św. Mikołaja z początku XVI wieku.

i Wiercicą. Nazwa Kłomnic pochodzi
od słowa kłomnia (kłoma, kloma) oznaczającego sieć, lub pułapkę na ryby
używaną w strumieniach i rzekach.
Kłomnice powstały prawdopodobnie
już w XIII w. i były gniazdem rodowym
rodziny Kłomnickich herbu Oksza. Już
wtedy były siedzibą bardzo rozległej
parafii katolickiej. Warto tutaj obejrzeć
kościół pw. Św. Marcina z XVIII wieku,
a w leżących na ternie gminy Nieznanicach zespół pałacowy. Warto także
pojechać do niedalekiego Skrzydlowa,
by obejrzeć zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku oraz zespół dworski
w Rzekach Wielkich z ok. 1790 roku.

Złoty Potok

Jasna Góra

W

szyscy lubimy podróże,
wyjazdy, bywa, że odpoczywamy w najdalszych
zakątkach świata, zachwycamy się pięknem innych regionów, krajów, a sami niestety niewiele
wiemy o regionie, w którym mieszkamy.
A przecież Częstochowa i powiat częstochowski to także miejsca o pięknej
historii i wspaniałych zabytkach. Niedawno miałam okazję gościć rodzinę
z zagranicy i zastanawiałam się co im
pokazać, gdzie mogłabym ich zabrać
i czym zainteresować. Czym nasz powiat i okolica może zainteresować
mieszkańców innych regionów, czy krajów. I sama się zdziwiłam, bo jest tego
całkiem sporo.

Częstochowa
Zacznijmy oczywiście od Częstochowy. Miasto, które wszyscy znamy, ale
czy na pewno? Częstochowa traktowana jest zarówno przez jej mieszkańców,
jak i turystów trochę po macoszemu.
A szkoda. Oczywiście najważniejszy
zabytek Częstochowy pod względem

historycznym, ale także i religijnym
to Jasna Góra. W zasadzie większości
mieszkańców naszego kraju, czy Europy Częstochowa kojarzy się tylko
z Jasną Górą. I o to chodzi! Wspaniale.
Szkoda tylko, że sami Częstochowianie nie doceniają faktu, że w granicach
ich miasta istnieje tak piękny zabytek.
Klasztor Jasnogórski to wyjątkowy
ośrodek kultu Maryjnego, znany w całym kraju. To tutaj znajduje się cudowny
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
To także miejsce niezliczonych pielgrzymek z Polski i całego świata, miejsce,
które niezwykle upodobał sobie Ojciec
Święty Jan Pawła II oraz jego następcy.
Sam klasztor jasnogórski otoczony jest
przez piękny park, w którym z pewnością miło będzie usiąść na ławeczce i odpocząć w cieniu jasnogórskiej wieży.
Początki klasztoru na Jasnej Górze
sięgają XIV wieku, od początku gospodarzem był tu zakon Paulinów, który
od księcia Władysława Opolczyka
otrzymał kościół parafialny NMP. Cały
zespół architektoniczny powstał na
przestrzeni ponad pięciu wieków, tworząc obecnie niezwykle cenny i zwarty
kompleks klasztorny kryjący ślady historii Polski. Oczywiście najważniejszy
jest tutaj wymiar duchowy, a najcenniejszym miejscem, do którego przybywają i turyści i pątnicy, jest Kaplica
Matki Bożej z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej słynącym wieloma
cudami, widniejącym w barokowym,
hebanowym ołtarzu, ponadto można
tu zwiedzić: Wieżę Jasnogórską, Arsenał, Skarbiec, Bastion Św. Rocha,
Salę Rycerską, Golgotę Jasnogórską, Muzeum 600-lecia Jasnej Góry.
Z pewnością warto także zobaczyć

w Częstochowie zbudowany w I połowie XVII wieku kościół Św. Barbary. To także miejsce szczególne. Kościół powstał dla potrzeb nowicjatu
Klasztoru Jasnogórskiego, w pobliżu
cudownego źródełka, w którym według legendy obmyto sprofanowany
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,
skradziony w XV wieku z Jasnej Góry.
Bardzo ciekawym zabytkiem architektonicznym na skale europejską są…
częstochowskie aleje. Tak, ta główna
i najbardziej reprezentacyjna ulica
Częstochowy powstała na początku
XIX wieku. Tędy wchodzą do Częstochowy pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. W alejach można podziwiać
wiele zabytkowych, ładnych kamienic,
między innym tzw. Dom Frankego, Kamienicę Kupiecką, Kamienicę Banku
Polskiego. Jeśli już zwiedzamy Częstochowę, koniecznie trzeba zajrzeć do
najstarszego kościoła w Częstochowie
(początek XV wieku) pw. Św. Zygmunta. Warto także zwiedzić, znajdujące
się przy ul. Ogrodowej 68, Muzeum
Zapałek, gdzie podziwiać można pracującą linię produkcyjną zapałek z lat
30. XX wieku.

Pięknie położona, również niezwykle
popularna miejscowość, w której zobaczyć można między innymi dworek
Zygmunta Krasińskiego (od 2008 roku
w dworku ma siedzibę Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego), pałac Raczyńskich, kościół pw. Św. Jana
Chrzciciela, pstrągarnia (najstarsza
w Europie), pięknie położony staw Irydion, staw Amerykan, a także Rezerwat Parkowe z krystalicznie czystymi
źródłami, pięknymi ostańcami, np. Brama Twardowskiego, czy też Diabelskie
Mosty, rzadkimi okazami fauny i flory.

Mstów

Koniecpol
Miasto o pięknej historii, którego
początki sięgają XV wieku. Warto
tu zobaczyć pałac Koniecpolskich
z początku XVII wieku oraz kościół
pw. Św. Trójcy również z XVII wieku

Blachownia

Miejscowość położona 12 km od Częstochowy, po północnej stronie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej z pięknie
usytuowanym w sąsiednim Wancerzowie Klasztorem Kanoników Regularnych.

Miasto jest położone w Obniżeniu
Górnej Warty, nad rzeką Stradomką.
Graniczy z dużym kompleksem lasów,
które wchodzą m.in. w skład Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
Można tutaj odpocząć nad pięknie położonym 47-hektarowym zalewem.

Święta Anna, gmina Przyrów

Kłomnice

Miejscowość w gminie Przyrów, na
której terenie (a w zasadzie na terenie
wsi Aleksandrówka) znajduje się klasztor sióstr dominikanek – Sanktuarium

Miejscowość i gmina Kłomnice leżą
w północno-wschodniej części województwa śląskiego, nad rzekami Wartą

Złoty Potok - Pałac Raczyńskich

Pałac w Koniecpolu

To tylko niewielka część atrakcji turystycznych, które znaleźć można na
terenie powiatu częstochowskiego
i miasta Częstochowy. Oczywiście
każda gmina powiatu częstochowskiego posiada swoje walory i piękno…
Powiat Częstochowski lada chwila
będzie posiadał Turystycznej Mapy
Powiatu – Atrakcje Turystyczne.
To takie promocyjne założenie byśmy rodzinnie mogli poznawać walory naszego powiatu, kawałka naszej ziemi właśnie całymi rodzinami.
Zapraszam do zwiedzania i poznawania piękna naszej małej ojczyzny…

Olsztyn
Z Częstochowy jest całkiem blisko do
położonego już na terenie powiatu
częstochowskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Olsztyna. Nad Olsztynem górują ruiny zamku z czasów
Kazimierza Wielkiego. To niezwykle
popularna miejscowość wśród mieszkańców Częstochowy i powiatu, którzy
chętnie przyjeżdżają tutaj na spacery,
wspinaczki skałkowe, marsze szlakami

Kościół Parafialny w Kłomnicach
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Dla spragnionych
wypoczynku
nad wodą

Dla miłośników
motocykli

Zbiornik wodny „Pająk”

Stajnia jednośladów w Borownie
Ponad 60 maszyn z okresu PRLu znalazło
się w unikatowej kolekcji Jana Ferenca.
W muzeum znalazły się WSK-i, WFMki,
MZki, Junaki, Osy i Komary. Każdy motocykl posiada własną kartotekę z opisaną
krótko historią. Znajdują się tam również
daty i ceny kupionych części, liczba przejechanych kilometrów, wymienione podzespoły. Pasja Jana Ferenca trwa już ponad
ćwierć wieku, - Rok 1995 był momentem,
w którym podjąłem decyzję o gromadzeniu polskich „jednośladowców”. Moim
marzeniem było stworzyć muzeum na
wzór świdnickiego, lub choćby namiastkę czegoś co przypominałoby muzeum.
Zacząłem więc skupować i montować
wszystko co było polskim motocyklem.
Sztandarowym pojazdem i zarazem zalążkiem wszystkiego co obecnie posiadam,
jest mój pierwszy motocykl W.S.K. 125
model MO6-B1 z 1968 roku, który dostałem od rodziców i ma on dla mnie ogromną wartość – opowiada o początkach
swojej kolekcji założyciel kolekcji. (gm.
Mykanów, Borowno, ul. Ogrodowa 11)

Dla fanów
wędkarstwa

Fragmenty murów kurtynowych
w Ostrężniku

Muzeum jednośladów

Czy znasz te miejsca?

Największe atrakcje turystyczne regionu zna każdy. Wśród nich
jest m.in. Złoty Potok czy zamek w Olsztynie. To miejsca popularne wśród turystów, chętnie odwiedzane, kojarzone.
Dzisiaj chcemy jednak przedstawić kilka mniej znanych atrakcji
w powiecie częstochowskim.

Jeden z najczystszych w regionie. Jeżeli jesteście spragnieni wypoczynku nad
wodą, w pięknym otoczeniu - teren przy
„Pająku” jest idealnym miejscem. Do dyspozycji jest piaszczysta plaża z boiskiem
do piłki siatkowej, miejscem odpoczynku
w postaci drewnianych altan oraz miejscem
przeznaczonym na grillowanie. Można także nieodpłatnie korzystać ze sportowych
atrakcji jakie oferuje Kompleks Rekreacyjno-Sportowy usytuowany tuż przy plaży.
Znajdziecie tam m.in.: boiska do siatkówki,
koszykówki i tenisa ziemnego. W sezonie
letnim „Pająk” jest areną licznych imprez
plenerowych, koncertów i zawodów sportowych, które przyciągają rzesze widzów.
(GCKiR w Konopiskach, ul. Sportowa 60)

Dla wielbicieli
historii
Klasztor Kaniników Regularnych
Laterańskich

Lubojenka - Zielony Zakątek
Gminy Mykanów

Łowisko specjalne Lubojenka
Powstało w 2006 roku. W porozumieniu
z mieszkańcami wsi Lubojenka, koło PZW
Mykanów zaopiekowało się już istniejącym zbiornikiem położonym w centrum
miejscowości. Zbiornik o powierzchni ok
0.6 ha cechują źródła, które dostarczają mu wodę (przez co jest bezpieczny dla
ryb w okresie zimowym). Fundusze pozyskiwane z licencji pozwalają na coroczne
intensywne zarybienia. Należy tu jednak
wspomnieć, że można liczyć na wielką
niespodziankę, bo żyją w tym zbiorniku
naprawdę stare ryby (np. w 2007 r. złowiono ponad 100 cm szczupaka). Sprzęt
musi być solidny, bo amury i karpie to
już dwucyfrówki. W chwili obecnej rybami
dominującymi są: karp, amur, lin, płoć i jaź.
Oczywiście nie brakuje prawie wszystkich
gatunków drapieżnika. Pozwolenia można
nabyć: u skarbnika koła PZW Mykanów
(Agnieszka Jaros tel.512 171 744), w sklepie na terenie Lubojenki. (gm. Mykanów,
Lubojenka, ul. Główna/Stawowa)

PGR w Poczesnej

Klasztor w Wancerzowie
fot. M. Skabek

„Pająk”
fot. Michał Nowak

Na terenie Wancerzowa znajduje się zespół
klasztorny wzniesiony w I połowie XII wieku. To jeden z najstarszych w Polsce ośrodków życia zakonnego. Mnisi prowadzili przy
nim szkołę, szpital i skryptorium, a ich bogata biblioteka liczyła kilka tysięcy rękopisów.
Obecny późnobarokowy wygląd świątyni
pochodzi głównie z XVIII wieku. Przylegający do kościoła od strony północnej klasztor
zbudowano w XV wieku. Warowne mury
z 9 basztami otaczające kościół i klasztor
pochodzą z XVII wieku. Świątynia słynie
z cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który w 2000 roku uroczyście koronowano. Podczas prac prowadzonych po
II wojnie światowej aż 3-krotnie w pobliżu
klasztoru odnajdywano skarb w postaci tysiąca XIV-XVI-wiecznych monet. Dla zwiedzających dostępny jest kościół i jego otoczenie. Klasztor można oglądać z zewnątrz.
(gm. Mstów, Wancerzów, ul. Targowa 2)

Dla łowców skarbów
Zamek w Ostrężniku

Staw w Lubojence
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Rzeźby balansujące

Brak informacji o zamku w średniowiecznych źródłach pisanych oraz brak systematycznych prac archeologicznych na stanowisku sprawia, że geneza obiektu jest
niejasna. W związku z tym badacze zgłaszają ścierające się ze sobą hipotezy dotyczące czasu powstania i osoby fundatora
obiektu. Z obiektem związanych jest wiele
legend. Wg jednej z nich zamek ostrężnicki
padł łupem rozbójników, którzy gromadzili

w nim ogromne skarby i wymordowali się
z ich powodu, bo przy podziale każdy chciał
zagarnąć jak najwięcej dla siebie. Kolejna
z legend związana z zamkiem sięga czasów
powstania styczniowego. Oddział Chmieleńskiego rozbił rotę carską i przejął przewożone złoto. Uchodzący przed zemstą
Rosjan Chmieleński, świadom ciążącej na
nim odpowiedzialności, zdecydował się na
ukrycie pieniędzy w ruinach zamku. Dalszy
odwrót był bowiem wielką niewiadomą.
Gdzie ów skarb został ukryty ? – o tym legenda milczy, a podejmowane próby jego
odnalezienia spełzły na niczym. Oddział
wycofał się dalej już bez skarbu w kierunku
Koziegłów i okrężną drogą dotarł w okolice
Lelowa, gdzie pod Mełchowem doszło do
wielkiej powstańczej bitwy, w której ranny
został w nogę św. Brat Albert, a Chmieleński dostał się do niewoli.
Relikty zamku położone są na wschód od
drogi nr 793 łączącej Janów i Żarki, w odległości około 6 km na południe od Janowa.
Na skraju lasu obok szosy, po południowej
jej stronie znajduje się niewielki darmowy
parking - stąd do ruin prowadzi szlak turystyczny.

Dla balansujących
na krawędzi
Poczesna Galeria Rzeźby (PGR)
Jerzy Kędziora na terenie swojej posesji
w Poczesnej prowadzi niecodzienną i niekonwencjonalną galerię rzeźby. Jest to
w przeważającej części galeria pod gołym
niebem, gdzie w zieleń i odnowione budynki wkomponowane są rzeźby balansujące, z których artysta znany jest na całym
świecie. Skorzystał z zaproszeń na: Sand
Diego Art. 2013, Art. New York 2013,
Art. Monaco 2014, Miami International
Art. Fair 2014. W Poczesnej były przygotowywane ekspozycje dla Dubaju, Abu
Dhabi, Singapuru, St. Urban czy pokaz na
Oistervijk Sculptor. Kolejną odsłoną PGRstały się imprezy i rozliczne formy działań
edukacyjnych i integracyjnych. Przybliżają one problemy i uroki artystycznego
rzemiosła, poszerzają znajomość wybranych aspektów współczesnej plastyki
wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Swoje warsztaty w galerii odbywały grupy
zainteresowań Bractwa Kuźnic, słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Towarzystwa Turystycznego. Stałym elementem
sztafażu galerii są wycieczki młodzieży zarówno zagranicznej, jak i partnerów szkół
częstochowskich. Swoje miejsce znalazły
również tradycyjne wydarzenia wywodzące się z lokalnego regionu, jak chociażby
Rzeźbiarskie Noce Kupały, które zostały
zainicjowane przed blisko ćwierćwieczem.
(Poczesna, ul. Południowa 86).
PJ
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Zadbaj latem o zdrowie
lek. Andrzej Kubat

L

etni okres przeważnie kojarzy się
nam z odpoczynkiem w ramach
urlopu i korzystaniem ze słonecznych dni. Pamiętajmy również,
że jest to dobry moment na regenerację sił
naszego organizmu i przygotowanie go do
kolejnych już mniej sprzyjających pór roku.
Wykorzystajmy lato dobrze. Postarajmy
się przyjąć schemat dostosowany do naszych potrzeb.
Przede wszystkim odpoczynek. Bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, czy fi-

zyczną czy umysłową, pamiętajmy o odpoczynku. Szeroko rozumiana równowaga
ma ogromne znaczenie dla wszystkich sfer
naszego życia w tym szczególnie dla zdrowia. Zmiany technologiczne od dziesięcioleci przyśpieszają tempo naszego życia,
wbrew wcześniejszym założeniom większa automatyzacja i technologizacja życia
wcale nie obdarzyła nas nadmiarem wolnego czasu. Obecnie sytuację dodatkowo
komplikuje pandemia i jej skutki, nie tylko
te w sferze zdrowia, ale także w kontekście ekonomicznym.
Nowe rodzaje stresów, obawa o utratę pracy, strach przed zachorowaniem wpływają
negatywnie na nasz umysł, który każdego
dnia spotyka się z liczbą bodźców zewnętrznych znacznie przewyższających jego zdolności adaptacyjne. Wszystkie te czynniki
w połączeniu z brakiem prawidłowego odpoczynku sprzyjają powstawaniu różnego

Bezpieczeństwo
nad wodą
W naszym regionie nad bezpieczeństwem korzystających z uroków kąpieli zarówno w basenach, jak i otwartych zbiornikach wodnych czuwa
Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety nie każdy
wypad nad kąpielisko kończy się szczęśliwie. O bezpieczeństwie nad wodą
rozmawiamy z Prezesem Częstochowskiego WOPR-u Panem Krzysztofem Zbrojkiewiczem.

Panie Prezesie jak długo jest Pan już związany
z ratownictwem wodnym, jak zaczęła się ta
służba?

Pierwszy stopień w ratownictwie wodnym
uzyskałem w 1979 r. Chodząc na pływalnie
i obiekty wodne, zawsze marzyłem, aby zostać Ratownikiem.
Czy jest jakieś zdarzenie z tych wielu lat pańskiej pracy, które szczególnie utkwiło Panu
w pamięci?

W ciągu tych lat było wiele zdarzeń, zawsze mocno przeżywaliśmy, gdy wypadkowi ulegało dziecko, szczególnie kiedy
nie udało się go odratować, kiedy w latach
osiemdziesiątych czekaliśmy na karetkę
nawet kilka godzin.
W mediach często możemy się spotkać z takim hasłem, człowiek tonie w ciszy, co przez
to rozumieć?

Utonięcie jest niczym innym jak udusze-

niem następującym na skutek zablokowania
dróg oddechowych wodą lub innym płynem. W filmach sceny tonięcia ludzi mają
bardzo gwałtowny i emocjonalny przebieg.
Jest krzyk, wzywanie pomocy. Niestety
możliwość wzywania pomocy w trakcie
tonięcia jest mocno ograniczona. Mówiąc
o typowym tonięciu, na pierwszym etapie
okresu oporu tonący świadomie wstrzymuje oddech, chcąc uniknąć zachłyśnięcia.
Automatycznie wraz ze wstrzymywaniem
oddechu rośnie nam w organizmie stężenie
dwutlenku węgla, wtedy próba nabrania powietrza staje się mniej świadoma i bardziej
chaotyczna, najczęściej wtedy dochodzi do
dostania się wody do dróg oddechowych
i żołądka. W kolejność dalszego postępowania niedotlenienia mózgu pojawiają się
drgawki toniczno-kloniczne. W ostatnim
etapie dochodzi do naprężeń ciała i krótkich
wdechów, po tym etapie następuje zgon

rodzaju zaburzeń psychicznych czy stanów
napięcia. Higiena zdrowia psychicznego
jest równie ważna jak regularne badania
czy prawidłowa dieta. Stres jest tak samo
czynnikiem chorobotwórczym jak np. palenie papierosów. W wyniku stresu komórkowego wzrasta ilość wolnych rodników
i reaktywnych form tlenu, które uszkadzają
śródbłonek naczyń krwionośnych. Do walki
z wolnymi rodnikami zużywane są znaczne
ilości ważnych substancji między innymi takich jak potas, magnez czy witamina c. Tym
samym od stresu przechodzimy do diety.
Możemy ograniczać sytuacje negatywnie
wpływające na nasz układ krwionośny, ale
niestety nie jesteśmy wstanie wyeliminować wszystkich czynników, w szczególności tych, które pozostają poza zasięgiem
naszych możliwości jak chociażby stan środowiska naturalnego. Dlatego tak bardzo
ważne jest prowadzenie zbilansowanej diety. Okres lata jest świetnym momentem do

tonącego. Człowiek tonie mniej więcej od 3
do 5 minut. Niestety jak pokazuje powyższy
proces, wzywanie pomocy jest niezwykle
trudne. Niewiele jest tu miejsca na krzyk.
Jakie są najważniejsze zasady, o których powinniśmy pamiętać nad wodą?

Największym zagrożeniem nad wodą jesteśmy sami dla siebie, a konkretnie brak
wyobraźni, brawura i jak często się zdarza alkohol. Przede wszystkim za każdym
razem, kiedy mamy zamiar pływać czy to
wpław, czy jednostką pływającą pamiętajmy, że woda jest potężnym żywiołem. Nie
mamy z nią szans. Pokładanie zbyt dużej
wiary w swoje możliwości, czy zwiększona
odwaga wynikająca z tego, że dany zbiornik
wodny zna się, od wielu lat są czynnikami
sprzyjającymi podejmowaniu zachowań
ryzykownych, od których już tylko krok do
tragedii. Po pierwsze, jeśli mamy zamiar
pływać alkohol i inne substancje odurzające
są całkowicie zabronione, nawet niewielkie
ilości wpływają negatywnie na motorykę,
odbierają respekt do wody. Nie skaczmy do
wody w nieznanych miejscach, w ogóle najlepiej nie skaczmy do wody w miejscach do
tego niewyznaczonych. Laikowi brak jest
fachowej wiedzy pozwalającej realnie ocenić
bezpieczeństwo danego miejsca. Zła ocena
i za chwilę wątpliwej przyjemności można
zaryzykować całe życie na wózku, a nawet
śmierć. Starajmy się wybierać strzeżone
plaże i kąpieliska. Słuchajmy poleceń Ratowników i stosujmy się do nich. Nie pływajmy
sami, zawsze bezpieczniej jest mieć asekurację drugiej osoby, która może zainterweniować, gdyby coś nam się stało. Ogromna
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uzupełnienia niedoborów poszczególnych
substancji w organizmie.
Już od dawana jesteśmy atakowani nachalną reklamą suplementów diety, gwarantujących nam zdrowie i szczęście. To właśnie
z reklam dowiadujemy się o rzekomych
niedoborach wielu substancji w naszym
organizmie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że żadna suplementacja nie zastąpi
racjonalnego i zbilansowanego odżywiania.
Szczególnie teraz, kiedy mamy dostęp do
świeżych owoców, warzyw i ziół możemy
najskuteczniej uzupełnić witaminy i pierwiastki. Jest to sposób bezpieczniejszy, skuteczniejszy i przyjemniejszy. Pamiętajmy
również, że suplement diety nie jest lekiem.
Oczywiście jak lato to i zatrucia. Zasad higieny przestrzegajmy cały rok, nie tylko
w szczycie sezonowych zachorowań. Myjmy dokładnie ręce oraz warzywa i owoce
w szczególności liściaste warzywa takie
jak sałata, szpinak, kapusta. Wysokie temperatury i wilgotność sprzyjają psuciu się
produktów, pilnujmy, więc prawidłowego
ich przechowywania i unikajmy wątpliwej
jakości lokali gastronomicznych. Jeśli mówimy już o wysokiej temperaturze to muszę
wspomnieć o rzeczy oczywistej i bardzo
ważnej. Wysoka temperatura potrafi w du-

żym stopniu zakłócić pracę organizmu. Do
pewnego stopnia organizm potrafi się przed
nią bronić sam. Uruchamia wtedy szereg
tzw. reakcji termoregulacyjnych zapobiegających przegrzaniu. W pierwszej kolejności
dbajmy o nawodnienie organizmu. Unikajmy
alkoholu, który sprzyja odwadnianiu. Najlepiej pijmy wodę. Kolejnym zagrożeniem jest
udar cieplny. Przegrzanie głowy na skutek
bezpośredniego działania promieni słonecznych zaburza działanie mechanizmów
regulujących temperaturę w organizmie.
Pierwsze objawy ostrzegające to odczucie
znużenia, ból i zawroty głowy, nudności
oraz poczucie niepokoju. Potem może pojawić się wysoka temperatura, przyspieszenie
tętna i częstotliwości oddechów. Grozi to
utratą przytomności i stanowi zagrożenie
dla życia chorego. W przypadku udaru pomoc należy rozpocząć od schłodzenia organizmu. Jeśli gorączka jest bardzo wysoka,
dobrym sposobem jest owijanie wilgotnymi
materiałami. Gdy temperatura poszkodowanego osiągnie wartość 38,3-38,5 st. C,
przerywamy chłodzenie. Choremu można
podawać chłodne płyny do picia, może to
być woda z odrobiną soli. Wskazane jest wezwanie pomocy lekarskiej, gdyż może dojść
do zaburzeń krążenia. Słońce kusi także

piękną opalenizną. Opalanie oczywiście jak
najbardziej tak, ale z umiarem i bezpiecznie.
Nieodpowiedzialna ekspozycja na promienie słoneczne to nie tylko ryzyko bolesnych
poparzeń czy szybsze starzenie się skóry, to
również ryzyko chorób skórnych wywołanych przez słońce takich jak świerzbiączka
letnia, wielopostaciowe osutki świetlne czy
trądzik wiosenny. Możemy również zwiększyć ryzyko zachorowania na znacznie
groźniejsze nowotwory skóry, z których
najbardziej zagrażający życiu jest czerniak. Umiar oraz stosowanie właściwych
kremów z filtrem jest obowiązkowe. Dla
uzupełnienia popularnej ostatnim czasem
w mediach witaminy D wystarczy około
15-minutowa ekspozycja, a nie wielogodzinne sesje w pełnym słońcu.
Życząc Państwu udanych wakacji, jako lekarz proszę wykorzystajcie ten czas, aby
zadbać o siebie. Odpocznijcie, wzbogaćcie
dietę o świeże produkty. Wasz
organizm odwdzięczy się
Wam za to dużo lepszym samopoczuciem
i dodatkową energią.
Korzystając z uroku lata
pamiętajmy także o bezpieczeństwie.

odpowiedzialność spoczywa także na rodzicach, dzieci nad wodą nie mogą pozostawać
bez uwagi Nawet chwila spuszczenia z oka
może mieć przykre konsekwencje, z pewnością każdy z nas spotkał się z sytuacją
zagubienia dziecka na plaży. Wielokrotnie
apelujemy o używanie dmuchanych materacy i innych form dmuchawców do wody
rozsądnie. Dla przykładu opalanie się na
pływającym materacu. Po wpadnięciu do
wody rozgrzanego ciała może spowodować
szok termiczny, a o przewrócenie się na takim sprzęcie nie jest trudno. Nic nie zastąpi
rozsądku i respektu dla wody. Udany wypad
nad wodę to bezpieczny wypad.

Nie używajmy sprzętu pływającego do innych zadań, takich jak, skoki do wody, taranowanie innych.

brak prądów wody. Wiem, gdzie jest płycej,
głębiej można przytrzymać się liny czy murka. W akwenie nie mamy żadnej pewności.
Wypłyniemy za daleko, zmęczymy się, a głębokość pod nami uniemożliwi odpoczynek.

Na co uwagę powinni zwrócić amatorzy korzystający z rowerków wodnych, kajaków
i łódek?

I znowu powracamy do punktu wyjścia
rozsądek, zero alkoholu i innych substancji
odurzających są fundamentem bezpiecznego pływania. Bez względu na to, z jakiej
jednostki pływającej będziemy korzystać,
obowiązkowo załóżmy kapok. Dostosujmy
zaplanowaną trasę do naszych umiejętności i kondycji fizycznej. Jeśli nie potrafimy
pływać, dla przykładu na rowerek wodny
zabierzmy znajomego, który potrafi pływać.
Zwróćmy uwagę na prognozy pogody. W razie wywrotki lub wpadnięcia do wody zachowajmy spokój, panika może tylko pogorszyć
sytuację. Jeśli zastosowaliśmy się do wcześniejszej rady i mamy na sobie kapok to jesteśmy stosunkowo bezpieczni. Zwracajmy
uwagę na stan techniczny wypożyczanego
sprzętu. Ważne jest też pamiętanie o odpowiednim obuwiu lekkim z miękką podeszwą.

Jak ocenia Pan umiejętności pływackie Polaków, potrafimy być odpowiedzialni nad wodą?

Na to pytanie najlepiej odpowiadają statystyki dotyczące utonięć i wypadków nad
wodą. Jeśli zapytam przeciętnego mężczyznę w sile wieku o to, jak radzi sobie z pływaniem, z pewnością dowiem się, że bardzo
dobrze, w przypadku młodych ludzi mogą
deklarować oni jeszcze lepsze umiejętności pływackie. Deklaracje te są znacznie na
wyrost. Im ktoś mniej doświadczony, tym
większe skłonności ma do bagatelizowania
zagrożeń i przeceniania swoich umiejętności. Ludzie związani z wodą, naprawdę doświadczeni czują respekt. Oczywiście nie
możemy wszystkich oceniać jedną miarą,
jest też grupa osób odpowiedzialnych umiejących właściwie ocenić sytuacje i korzystać
z uroków zbiorników wodnych bezpiecznie. Jednak tych osób ciągle jest za mało.
Co roku z rozpoczęciem sezonu słyszymy
o utonięciach. Żeby móc powiedzieć, że
dobrze się pływa potrzeba naprawdę wieloletniego doświadczenia i oswojenia z tematem, nie wystarczą sezonowe grille nad
jeziorem, czy coroczne plażowanie nad Bałtykiem. Polacy odważnie wchodzą do rzek
czy innych niestrzeżonych zbiorników taka
lekkomyślność wyraźnie wskazuje na słabe
umiejętności pływackie. Nawet jeśli ktoś regularnie pływa na basenie to pamiętajmy, że
nie ma to pełnego przełożenia na otwarty
zbiornik wodny. W basenie widzimy brzeg,
mamy przejrzystą wodę, uregulowane dno,

Jak wygląda bezpieczeństwo w naszym regionie częstochowskim, ilu ratowników czuwa
nad naszym bezpieczeństwem?

Nasi ratownicy pracują w Parku Wypoczynkowym LISINIEC, pływalni na Dekabrystów, Żarkach oraz w pływalniach krytych.
Ratownicy są na wielu obiektach, jako korzystający z wypoczynku, lecz jeżeli się coś
zdarzy, zawsze możemy na nich liczyć.
Czy jako WOPR macie aktualnie jakieś szczególne potrzeby kadrowe, czy sprzętowe?

Uważam, że sprzętowo jesteśmy wyposażeni dobrze, w ostatnich latach dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu i Urzędowi Miasta
w Częstochowie zakupiliśmy nowoczesny
sprzęt do ratowania ludzi, jak również do
ich szybkiego transportu. Okres pandemii
nie służył jednak treningom, szkoleniom.
Zamknięte pływalnie i obiekty spowodowały, że wielu ratowników szukało innej pracy,
co odbiło się na ich ilości. Przepisy dotyczące
warunków, jakie powinien spełniać ratownik, pozbawiło nas wielu młodych ludzi.
Serdecznie dziękujemy Panu za rozmowę.
Wspólnie z Panem Prezesem Krzysztofem Zbrojkiewiczem, jak i całym Zespołem
Redakcyjnym Częstochowskich Wieści Powiatowych życzymy wszystkim udanych
i bezpiecznych wakacji. Apelujemy także
o rozsądek i odpowiedzialność nad wodą.
MDz
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II Dziecięcy Memoriał
Ireny Szewińskiej
16 czerwca obiekty stadionu lekkoatletycznego w Konopiskach zgromadziły rzesze miłośników „królowej sportu”. Tym razem około 400
dziewcząt i chłopców z 20 klubów
Śląska i Małopolski rywalizowało
w II. Dziecięcym Memoriale Ireny
Szewińskiej.
Przy wspaniałej pogodzie osiągnięto kilka
bardzo wartościowych rezultatów w kategorii dzieci i dzieci starszych:
Emilia Majewska CKS Budowlani
Częstochowa (2010 r.) 60m – 8,95
Lena Zawadzka MUKS Wilhelm Szewczyk
Czerwionka (2009 r.) 100m – 12,79
Krzysztof Suwalski MOS CSiR Dąbrowa
Górnicza (2009 r.) 600 m-1:32,59
Lena Zięba MOS CSiR Dąbrowa Górnicza
600m – 1:47,18
Nikodem Szymański TL Pogoń Ruda Śląska (2009 r.) w dal – 4,98m
Nikola Lewandowska CKS Budowlani
(2008 r.) kula – 12,04m

jącą Patronkę Memoriału. Zgodnie z tradycją wszyscy sportowcy zostali obdarowani
okolicznościowymi upominkami, a najlepsi
medalami. Przedstawicielom klubów zostały wręczone puchary. Gościem honorowym memoriału był mąż Patronki Ireny
Szewińskiej – Janusz Szewiński - fundator
wspaniałych albumów poświęconych najwybitniejszej w historii Polski sportsmence. Albumy te otrzymali wszyscy indywidualni zwycięzcy zawodów (20 osób). Grono
olimpijczyków reprezentowali, nasi przyjaciele z PKOl Marian Sypniewski i Dariusz
Goździak, zaś w imieniu częstochowskich
olimpijczyków przybyli Stanisław Gościniak
oraz Jakub Jelonek. Goszczono przedstawicieli organizacji i związków sportowych,
a starostwo reprezentowała Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Anna Dziewior.
Do zobaczenia za rok w Konopiskach.
Sekretarz Regionalnej Rady PKOl
w Częstochowie - Maciej Hupa

Zawody będące jednocześnie inauguracją
Regionalnych Dni Olimpijczyka zostały
poprzedzone ceremoniałem olimpijskim
(wprowadzenie i podniesienie na maszt
flagi olimpijskiej, zapalenie znicza olimpijskiego, odczytanie apelu olimpijskiego).
Następnie delegacja sportowców złożyła
wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętnia-

Triumf UKS Speedway Rędziny
Wyniki:

5 czerwca na torze
mini-żużlowym
w Kamieniołomie
Lipówka w Rudnikach
odbyła się III runda
Drużynowych Mistrzostw Polski w
klasie 85-125cc.

W zawodach udział wzięło 12 zawodników z czterech klubów: MKMŻ Rybki
Rybnik, SSSM Stal Toruń, KS Spartan
Przemyśl oraz UKS Speedway Rędziny.
Z uwagi na pandemię, cała oprawa zawodów musiała zostać przygotowana
zgodnie z reżimem sanitarnym, a także w zgodzie z przepisami Polskiego
Związku Motorowego.

Podczas trwania zawodów odbyła
się zbiórka, której celem jest wsparcie Niny Słupskiej – dwulatki walczącej z ciężką chorobą (SMA). Zebrano
632,70 zł, ponadto z aukcji, na której
został wystawiony kask Oskara Kręglickiego, pozyskano 700 zł.

PJ

I miejsce: UKS Speedway Rędziny - 51 pkt.
5. Miłosz Kowalski - 13 (2,3,2,3,3)
6. Wiktor Andryszczak - 11 (3,d,3,2,3)
7. Oskar Kręglicki - 13 (3,3,2,3,2)
8. Krystian Gręda - 14 (3,2,3,3,3)
II miejsce: MKMŻ Rybki Rybnik - 31 pkt.
13. Paweł Wyczyszczok - 4 (w,d,w,2,2)
14. Marcel Kowolik - 14 (3,3,3,3,2)
15. Piotr Reszka - 0 (w,u,w,w,w)
16. Krzyszof Harendarczyk - 13 (2,3,3,2,3)
III miejsce: SSSM Stal Toruń - 21 pkt.
9. Nikodem Leśnik - 7 (2,2,1,1,1)
10. brak zawodnika
11. Ksawery Słomski - 7 (2,1,1,2,1)
12. Mikołaj Duchiński - 7 (1,2,2,1,1)
KS Spartan Przemyśl - 2 pkt. – niesklasyfikowani
1. Arkadiusz Kordek - 2 (1,w,1,d,w)
2. brak zawodnika
3. brak zawodnika
4. brak zawodnika

