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Powiatów Polskich
Finanse samorządowe, sytuacja w systemie opieki 

zdrowotnej, prawne uregulowanie kwestii stwierdzania  
zgonów, a także inne problemy istotne dla powiatów 

były głównymi tematami XXVII Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 

16-17 września w Wiśle. W obradach związku czynny udział 
bierze Powiat Częstochowski.

XXI Dożynki 
Powiatu Częstochowskiego 

już za nami
Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego spotkali się w niedzielę 

29 sierpnia na błoniach przy hali sportowej w Kłomnicach, 
by wspólnie podziękować za tegoroczne plony.

Obchody dożynkowe roz-
poczęły się uroczystą 
Mszą Świętą, po któ-
rej nastąpiło powitanie 

wszystkich zgromadzonych przez 
gospodarzy dożynek, Starostę Często-
chowskiego Krzysztofa Smelę i Wójta 
Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.  
Zaszczytne miano starostów dożynek 
sprawowali Danuta i Mirosław Symila-
kowie, którzy przekazali samorządow-
com chleb dożynkowy.

- Bycie rolnikiem to ciężki kawałek 
chleba, dynamika naszych czasów nie 
omija również tej grupy zawodowej. 
Dziś niezbędna jest nie tylko wiedza 
w samym zakresie produkcji rolnej, ale 
też dobra znajomość obowiązujących 
przepisów czy to w  zakresie fiskal-
nym, czy ubezpieczeniowym - mówił 
Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela. Wyścig z  czasem, uzależnienie 
od pogody, rynkowe zawirowania cen, 
to wszystko każdego dnia dotyczy 
polskiego rolnika. To właśnie ten trud 
w połączeniu ze strategicznym znacze-
niem dla gospodarki czyni tę pracę tak 
szlachetną. Jednak Dożynki dziś to nie 
tylko podziękowanie, to także ważne 
zadanie marketingowe skierowane do 
młodych, których musimy zatrzymać 
na wsi i nauczyć miłości do ziemi. Polski 
rolnik potrzebuje zaplecza pokolenio-
wego. - Bezpieczeństwo żywnościo-

we jest niewątpliwie kluczowym ele-
mentem bezpieczeństwa całego kraju  
– zaznaczył starosta. 
Bez gwarancji zapewnienia dostęp-
ności dobrej jakościowo żywności 
obywatelom nie można mówić o jakim-
kolwiek bezpieczeństwie i  stabilności 
Państwa. Półki w  sklepach uginają się 
od produktów, można mówić tu o róż-
nicach w  zasobności portfeli konsu-
menta, jednak zjawisko głodu w Polsce 
jest pojęciem nieistniejącym. W  tym 
momencie należy odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czyją zasługą jest taki stan 
rzeczy. Ten stan rzeczy jest to efekt 
ciężkiej pracy polskiego rolnika. 
Nie samym rolnictwem żyje nowo-
czesna wieś. Warto w  tym momencie 
podkreślić kluczową rolę lokalnych 
działaczy społecznych. Realizują oni 
ważną misję budowania lepszego jutra 
obszarów wiejskich i  małomiastecz-
kowych. W  trakcie Dożynek Powiatu 
Częstochowskiego Radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego Stanisław 
Gmitruk udekorował złotą odznaką za 
„Za zasługi dla Województwa Śląskie-
go” Stanisława Matuszczaka Sołtysa 
wsi Kłomnice. Jak komentował radny 
Gmitruk - to właśnie dzięki pracy ta-
kich ludzi jak Stanisław Matuszczak 
mniejsze miejscowości przestają być 
sypialniami miast, a  stają się prawdzi-
wym domem, gdzie chcemy działać, 
tworzyć i integrować się.

XXVI Zgromadzenie Ogólne 
Związku Powiatów Pol-

skich, najwyższy organ ZPP, zebrało się, 
aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować 
najważniejsze dla samorządów powiato-
wych problemy, przyjąć założenia do pro-
gramu działania Związku oraz podjąć decy-
zję w sprawach statutowych.

Jakie stanowiska przyjęto?

- w  sprawie pozycji jednostek samorządu 
terytorialnego w  kształtowaniu lokalnej 
polityki oświatowej

Oczekujemy, że Ministerstwo Eduka-
cji i  Nauki wycofa się z  projektu ustawy 
wzmacniającego rolę kuratorów oświaty, 
kosztem organów prowadzących. Za nie-
dorzeczne uznajemy propozycje, w  myśl 
których:
1) to kurator oświaty zdecyduje o wyborze 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
lub przedszkola,
2) to kurator oświaty będzie posiadał kom-
petencje do wygaszania powierzenia sta-
nowiska dyrektora,
3) na poziomie ustawowym zostanie okre-
ślony katalog przesłanek uniemożliwiają-
cych likwidację/przekształcenie jednostek 
oświatowych,
4) niemal każda decyzja zarządcza bę-
dzie wymagała uzyskania zgody kuratora 
oświaty (np. utworzenie zespołu szkół, 
powołanie na stanowisko dyrektora osoby 
niebędącej nauczycielem itd.).

- w sprawie prawnego uregulowania zasad 
stwierdzania zgonu

Obecnie obowiązujące przepisy o  zasa-
dach stwierdzania zgonu pochodzą z  lat 
50. i 60. ubiegłego wieku  (ustawa z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych - dalej ustawa, rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
3 sierpnia 1961 r. w  sprawie stwierdzania 
zgonu i  jego przyczyny – dalej rozporzą-
dzenie)  i nie przystają do innych obowiązu-
jących przepisów. Zgodnie z  art. 11 ust. 1 
ustawy zgon i jego przyczyna powinny być 
ustalone przez lekarza, leczącego chorego 
w ostatniej chorobie, przy czym żaden prze-
pis rangi ustawowej nie definiuje pojęcia „le-
karza leczącego w ostatniej chorobie”. Poję-
cie to jest zdefiniowane w  rozporządzeniu, 
pomimo braku upoważnienia ustawowego 

i  z  pominięciem faktu, że w  ciągu przeszło 
50 lat od wejścia w  życie aktu wykonaw-
czego kilkanaście razy zmieniały się zasa-
dy funkcjonowania i  finansowania służby 
zdrowia.  Zgodnie z  art. 11 ust. 2 ustawy 
w  razie niemożności dopełnienia przepisu 
ust. 1, stwierdzanie zgonu i  jego przyczy-
ny powinno nastąpić w  drodze oględzin, 
dokonywanych przez lekarza lub w  razie 
jego braku przez inną osobę, powołaną do 
tej czynności przez właściwego starostę, 
przy czym koszty tych oględzin i  wysta-
wionego świadectwa nie mogą obciążać 
rodziny zmarłego. Zgodnie z  powołanym 
przepisem starosta jest uprawniony do 
wskazania innej niż lekarz osoby powoła-
nej do stwierdzania zgonu. Tymczasem, jak 
podaje ZPP, zgodnie z aktualną opinią Mini-
stra Zdrowia tylko lekarz jest osobą upraw-
nioną do stwierdzania zgonu. Dlatego ZPP 
wnosi o bezzwłoczne podjęcie stosownych 
działań legislacyjnych.

- w sprawie konieczności zapewnienia dłu-
goterminowej perspektywy działań w  za-
kresie publicznego transportu zbiorowego 

Zapewnienie skutecznego systemu pu-
blicznego transportu zbiorowego – w tym 
również likwidującego białe plamy trans-
portowe jest bardzo istotnym zadaniem 
władz publicznych. Jest to jednocześnie 
zadanie, które wymaga planowania w dłu-
giej perspektywie czasu. Konieczność ta 
wynika z  trzech wzajemnie powiązanych 
kwestii:
• wagi przyzwyczajenia społeczeństwa do 
funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego w określonym standardzie,
• wieloletniego okresu amortyzacji auto-
busów,
• wymogów prawnych nakazujących np. 
ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia 
na wykonywanie przewozów z  rocznym 
wyprzedzeniem.
Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami 
dwóch niekorzystnych zjawisk:
• Utrzymywania niepewności co do do-
celowego kształtu ustawy o  publicznym 
transporcie zbiorowym. Corocznie – zwy-
kle w ustawie okołobudżetowej – następuje 
przedłużenie obowiązywania dotychczaso-
wych przepisów o  rok, powiązane z  zapo-
wiedzią uchwalenia docelowych przepisów. 
• Ustawowy poziom dopłat z  Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych w wy-
sokości nieprzekraczającej 1 zł – a  zatem 
zbyt niskiej do osiągnięcia zamierzonych 
celów – jest podnoszony na jeden rok do  
3 zł. Utrudnia to planowanie rozwoju linii 
ze względu na niepewność, czy dana linia 
będzie za rok funkcjonowała z większą, czy 
znacznie mniejszą dopłatą.
W związku z powyższym oczekujemy wpro-
wadzenia rozwiązań prawnych umożliwia-
jących długoterminowe planowanie w  pu-
blicznym transporcie zbiorowym.

- w  sprawie 100-lecia Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej
OSP w Polsce mają długą tradycję. Pierwsze 
organizacje i związki strażackie zaczęły po-
wstawać w XIX w. we wszystkich zaborach. 
Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 
1921 r. połączyły się w  Główny Związek 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
rozwiązany przez Radę Ministrów w 1949 r. 
i  reaktywowany na fali politycznej odwilży 
w  1956 r. Zgromadzenie Ogólne Związku 
Powiatów Polskich wyraża wielkie uznanie 
dla dorobku i  działalności Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Starostowie polskich powiatów 
zebrani na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym 
ZPP podkreślają znaczenie Związku OSP RP 
i skupionych w nim ochotniczych straży po-
żarnych dla bezpieczeństwa mieszkańców 
i dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto Zgromadzenie przyjęło stanowi-
sko w  sprawie: zabezpieczenia dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, szpi-
tali powiatowych, finansowania pediatrii 
w Polsce, wynagradzania pielęgniarek w do-
mach pomocy społecznej, konieczności 
zmiany art. 130a ustawy – Prawo o  ruchu 
drogowym.
Drugi dzień Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich poświęcony 
był wystąpieniom tematycznym. Uczest-
nicy mogli bliżej zapoznać się z programem 
„Strzelnica w  powiecie”, poznać działanie 
nowoczesnego systemu opasek teleme-
dycznych, a także dowiedzieć się, jak prze-
biega współpraca pomiędzy Instytutem 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
a powiatami.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Wraz ze Starostą Kłobuckim Henrykiem Kiepurą 
reprezentowałem subregion północny naszego województwa
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Fot.: Magdalena Brewczyńska-Jeziak, 
Michał Dzwonnik, 

Jeśli Dożynki, to koniecznie wieńce, które 
przygotowały i zaprezentowały: 

• KGW z Blachowni 
• KGW Lipowianki z Cielętnik (Dąbrowa 

Zielona)
• Zespół Dożynkowy z Gminy Kamienicy 

Polskiej 
• KGW„Pabianki” (Janów)
• Koło Gospodyń Wiejskich z Kłomnic 

KGW „Kalina ” Stary Koniecpol 
• Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Konopi-

ska 
• Zespół „Ale! Babki” ( Gmina Kruszyna)
• Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki”  

(Gmina Lelów)
• Koło Gospodyń Wiejskich Mstowianki  

(Gmina Mstów) 
• Zespół Śpiewaczo Obrzędowy„Borowianki” 

(Gmina Mykanów)
• Koło Gospodyń Wiejskich ze Słowika  

(Gmina Poczesna)
• Koło Gospodyń Wiejskich z Sygontki  

(Gmina Przyrów)
• Zespół  Kościelanki z Kościelca (Gmina 

Rędziny)
• Koło Gospodyń Wiejskich Starczanki 

Wieńce były przepiękne i z pewnością wy-
magały ogromu pracy i  talentu od swoich 
twórczyń. 

Jak dobrze wiadomo, Gmina Kłomnice jest 
słodka, a  jej lokalnym produktem, którym 
może się pochwalić, jest miód. XXI Dożyn-
kom Powiatowym towarzyszyło Święto 
Pszczoły.
Podsumowano także Powiatowy Konkurs 
„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021”. 
Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje 
wszystkie domostwa na terenach wiejskich 
naszego powiatu, nie tylko zagrody, w któ-
rych odbywa się towarowa produkcja rolni-
cza. Ważna jest nie tylko estetyka zagród, 
ocenie podlegały również takie kwestie jak: 
gospodarowanie odpadami, w tym usuwa-
nie azbestu, gospodarowanie wodą, ogra-
niczanie niskiej emisji, termomodernizacja 
budynków, wykorzystanie energii ze źró-
deł odnawialnych, utrzymywanie przydo-
mowych warzywników, jagodników, pasiek, 
sadów  i innych form wytwarzania żywno-
ści na samozaopatrzenie własnej rodziny, 
szczególnie metodami rolnictwa ekologicz-
nego. Kryteria oceny zagród w  konkursie 
„Ekologiczna Zagroda” ukierunkowane są 
na propagowanie proekologicznych prak-
tyk zawartych  w  „Kodeksie dobrej prak-
tyki rolniczej” (Ministerstwo  Rolnictwa   
i   Rozwoju  Wsi  oraz  Ministerstwo  Śro-
dowiska  – Warszawa, 2002 r.). Kodeks 
ten jest zbiorem przyjaznych środowisku 
praktyk, których stosowanie zapewnia 
zrównoważony rozwój w  sferze produk-
cji rolniczej. Najważniejszym celem KDPR 
jest podniesienie poziomu podstawowej 

wiedzy o  ochronie wody - głównego zasobu 
środowiska oraz gleby, powietrza i krajobrazu.
Przestrzeganie tych zasad obowiązuje ak-
tualnie wszystkich rolników otrzymujących 
dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za 
ich nieprzestrzeganie. Zarząd Powiatu Czę-
stochowskiego patronuje inicjatywie Konkur-
su „Ekologiczna Zagroda 2021”, tym samym 
wspierając wdrażanie prawidłowych zacho-
wań na terenie naszego powiatu. Etap gminny 
konkursu przeprowadziło 5 gmin. Pozostałe 
gminy zgłosiły do konkursu po 1 zagrodzie. 
Każda zgłoszona zagroda została poddana 
ocenie w  czasie wizytacji zagród przez ko-
misję konkursową. Nie przyznano pierwszej 
nagrody, przyznano za to dwie równorzędne 
II nagrody, trzy III nagrody oraz 6 wyróżnień. 
Dzięki przyznaniu dofinansowania puli nagród 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kato-
wicach zakupiono atrakcyjne  nagrody. Etap 
gminny również został sfinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

W  konkursie „Ekologiczna Zagroda 2021” 
nagrodzono następujące zagrody:

Za Udział:

• Justyna Ślosarczyk z Rudnika Małego 
• Maria Kisiel ze Słowika  
• Małgorzata I Andrzej Wypchlak  

z Blachowni
• Przemysław Krzyszczyk z Rędzin 
• Janusz Lamch ze Staropola 
• Wyróżnienia:
• Agata I Arkadiusz Chrzan z Załęża 
• Katarzyna I Paweł Zymek z Podlesia 
• Beata I Andrzej Grzelka ze Skrajniwy 
• Grażyna Wąsikiewicz z Teklinowa 
• Joanna Kubara z Kamienicy Polskiej
• Ryszard Czaja z Aleksandrii II

III Miejsca:

• Ewelina Kędzior z Żurawia (Janów)
• Piotr Służałek ze Mstowa
• Marcin Mermer z Turowa (Olsztyn)

II Miejsca:

• Alicja i Michał Kwapisz z Borowna  
(Mykanów)

• Alicja Niemczyk z Adamowa (Kłomnice)

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy 
artystyczne w wykonaniu lokalnych zespołów. 
Finałowy koncert dla publiczności dały Ze-
społy Duetu Gajda i Zespół Cygański Hitano. 
W trakcie wydarzenia można było skorzystać 
z  szerokiej oferty gastronomicznej, a  także 
odwiedzić stoiska reprezentujące wszystkie  
16 gmin naszego Powiatu. 

MDz
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Dziękuję za to szczególne wyróżnienie, dziękuję przede wszystkim za to, 
że jesteście i stoicie na straży skrytego pod taflą wody świata. 

Muszę wspomnieć o Kole PZW Mykanów, które od wielu lat dba
o jeden ze skarbów mojej Gminy rzekę Kocinkę, chroniąc żyjące tam

ryby w tym Pstrąga Potokowego. Dziękuję Wam! 
- komentuje Starosta Smela.

210 tys. zł  
dla Mykanowa i Poczesnej

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu częstochowskiego mogą 
liczyć na kolejne wsparcie w ramach Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III.

Dziś wędkarstwo to nie tylko odpo-
czynek nad wodą, to przede wszyst-

kim pasja i  szacunek dla środowiska 
naturalnego. To właśnie dzięki stara-

niom wędkarzy i ich wspieraniu natural-
nych populacji określonych ryb możemy 
nadal mówić o  dalszym występowaniu 
w  wodach naszego kraju tych gatunków. 

Ich niewidoczna, na co dzień praca sku-
piona wokół przeróżnych zbiorników 
wodnych i  rzek przeciwdziała postępują-
cej dewastacji. Polski Związek Wędkarski 
zrzesza ponad 600 tys. członków, repre-
zentujących wszystkie środowiska i grupy 
społeczne. Jest kontynuatorem 140-let-
niej historii i  tradycji zorganizowanego 

P owiat Częstochowski zawarł po-
rozumienie z  Powiatem Mysz-
kowskim i  Gminą Olsztyn na 
przebudowę drogi 1013 S na od-

cinku Biskupice – Zaborze. Przewidywany 
termin zakończenia prac to 30 listopada 
2021 r.
17 sierpnia stosowne porozumienie pod-
pisali Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela, Wicestarosta Częstochowski Jan 
Miarzyński, Starosta Myszkowski Piotr Ko-

łodziejczyk i  Zastępca Wójta Gminy Olsz-
tyn Małgorzata Haładyj.
Najniższą ofertę na realizację ww zada-
nie złożył Zakład Budowlano-Drogo-
wy DUKT sp. z  o.o. z  Włoszczowej na 
kwotę 508  120,38 zł. W  kosztach będą 
partycypowały: Powiat Częstochowski  
– 231  090,38 zł, Gmina Olsztyn 
150  000,00 zł i  Powiat Myszkowski 
127 030,00 zł.

PJ

15 
września w  siedzibie Od-
działu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w  Ka-

towicach odbyło się oficjalne podpisanie 
dwóch umów. Pierwsza z  nich dotyczy 
dofinansowania zakupu busa do prze-
wozu osób niepełnosprawnych z  Gminy 
Mykanów do placówek rehabilitacyjnych 
mieszczących się poza gminą. Projekt 
dofinansowano kwotą 105 000,00 zł.
Druga umowa obejmuje dofinansowanie 
projektu „Dostosowanie budynku Urzę-
du Gminy w  Poczesnej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez moderniza-
cję istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu. 
Budowa windy wewnętrznej oraz ada-

ptacja pomieszczeń na klatce schodowej 
na pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
z  dostępem dla osób niepełnospraw-
nych”. Projekt również został dofinanso-
wany ze środków PFRON w ramach Pro-
gramu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III w kwocie 105 043,97 zł. 
Obie umowy zostały podpisane przez 
Starostę Częstochowskiego Krzysztofa 
Smelę i  Członka Zarządu Powiatu Hen-
ryka Kasiurę oraz Dyrektora Oddziału 
Śląskiego PFRON Jana Wrońskiego. Re-
alizatorami planowanych przedsięwzięć 
będą gminy wnioskujące do powiatu 
o środki finansowe PFRON.

PJ

Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela otrzymał odznakę  

Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego

wędkarstwa polskiego. Struktury orga-
nizacyjne PZW tworzą koła (ok. 2500) 
i  okręgi (42), jako jednostki terenowe. 
Związek opiera działalność na pracy 
społecznej członków. Celem Związku 
jest organizowanie wędkarstwa, rekre-
acji, sportu wędkarskiego, działania na 
rzecz ochrony przyrody i  kształtowania 
etyki wędkarskiej. Związkiem kieruje 
Zarząd Główny w Warszawie, organizu-
jąc pracę całego stowarzyszenia. PZW 
prowadzi działalność w  zakresie zago-
spodarowania i  ochrony wód, realizuje 
politykę ekologiczną państwa, zgodną 
z  przyjętymi przez Polskę międzynaro-
dowymi konwencjami i  dyrektywami 
Unii Europejskiej. Polski Związek Węd-
karski gospodaruje na ponad 219 tys. 
ha wód. W  stosunku do całego areału 
wód śródlądowych w  kraju, w  dyspozy-
cji PZW jest około 35% ich powierzchni. 
PZW użytkuje 66% całej powierzchni 
wód płynących (rzeki), 84% powierzch-
ni zbiorników zaporowych i 26% ogólnej 
powierzchni jezior.  MDz

Przebudowa drogi Biskupice - Zaborze

1 
września minęły 82 lata od wybu-
chu II wojny światowej, która po-
chłonęła miliony ludzkich istnień. 
Etos Bohaterów tamtych dni powi-

nien trwać nieprzerwanie w  świadomości 
Polaków. Musimy pamiętać o  ich odwa-
dze i  poświęceniu w  walce z  agresorem. 
W ramach obchodów II Wojny Światowej 
w  Częstochowie i  powiecie częstochow-
skim odbyły się liczne wydarzenia. 1 wrze-
śnia o  godzinie 8:00 delegacje przedsta-
wicieli władz samorządowych powiatu 
częstochowskiego z Sekretarzem Powiatu 
Częstochowskiego Henrykiem Soblem na 
czele i  Naczelnikiem Wydziału Zarządza-
nia Kryzysowego i  Spraw Obywatelskich 
Anettą Ujmą, Sejmiku Województwa Ślą-
skiego reprezentowanego przez radnego 
Stanisława Gmitruka oraz Miasta Czę-
stochowy reprezentowanego przez wice-
prezydenta Ryszarda Stefaniaka złożyły 
wiązanki na pomniku Żołnierzy 7 Dywizji 
Piechoty na cmentarzu Kule. Następnie 
o godzinie 10:00 kontynuowano obchody 
rocznicowe na Placu Pamięci Narodowej,  

gdzie po apelu zgromadzeni złożyli 
kwiaty oraz oddali hołd wszystkim po-
ległym w obronie ojczyzny. 
Jedną z  wielu jednostek Wojska Pol-
skiego, które we wrześniu 1939 roku od 
pierwszych minut wojny podjęły wal-
kę z  niemieckim Wehrmachtem była  
7 Dywizja Piechoty. Otrzymane zada-
nie prowadzenia działań opóźniających 
na kierunku częstochowskim sprawiło, 
że dywizja dowodzona przez gen. bryg. 

Janusza Gąsiorowskiego stanęła prak-
tycznie samotnie na drodze uderzenia 
głównych sił niemieckiej 10. Armii, 
w tym dwóch dywizji pancernych, czte-
rech dywizji piechoty, a następnie także 
dwóch dywizji lekkich. W  dniach 1 – 4 
IX 1939 roku, opóźniając wielokrotnie 
przeważające siły nieprzyjaciela, 7 DP 
stoczyła ciężką bitwę w  rejonie Czę-
stochowy, która dzieliła się na trzy fazy:  
1 IX – walki oddziałów wydzielonych 
pod Krzepicami, Kłobuckiem, Pankami, 
Truskolasami, Wręczycą Wielką, Lubliń-
cem, Taniną, Lisowem i  Boronowem; 
2 IX – obrona pozycji „Częstochowa”; 
3 – 4 IX – bitwa pod Janowem (w  tym 
m.in. walki pod Dębowcem, Zrębicami, 
Janowem, Złotym Potokiem, Siedlcem, 
Lelowem i Borzykową) zakończona roz-
biciem części dywizji i wzięciem do nie-
woli jej dowództwa. Ofiarna walka 7 DP 
w  rejonie Częstochowy, okupiona licz-
bą blisko 800 poległych, ponad 1500 
rannych oraz ok. 3000 wziętych do 

niewoli, zgodnie z polskim planem przy-
czyniła się do opóźnienia niemieckiego 
natarcia w kierunku Warszawy. Z okrą-
żenia pod Janowem przebiła się ponad 
połowa sił dywizji. Na dalszym szlaku 
bojowym żołnierze 7 DP m.in. walczyli 
w obronie Kielc (5 IX), stoczyli bój pod 
Barakiem (8 IX), a  po krwawej bitwie 
w  lasach pod Ciepielowem (8 IX), stali 
się ofiarami jednej z  największych nie-
mieckich zbrodni wojennych dokona-
nych na jeńcach polskich w 1939 roku. 
Na mapie wyróżniono walkę I batalionu 
74 Gpp w obronie pozycji „Lubliniec”, za 
którą zarówno dowódca mjr Józef Pelc, 
jak i  cały batalion (jako jednostka), zo-
stali 1 IX przedstawieni do odznaczenia 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

MDz

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
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Nowy chodnik w Kusiętach

31 
marca Powiat Często-
chowski złożył wniosek 
do PROGRAM-u  WID 
2021+ dla zadania: 

„Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 483 (ul. Jesionowa) z  drogą po-
wiatową nr 1025S (ul. Kopernika 
i ul. Słowackiego) w Kokawie, gmina 
Mykanów - w formule „zaprojektuj 
i  wybuduj”. 8 sierpnia otrzymali-
śmy informację, że przedmiotowe 
zadanie zostało ujęte na liście za-
dań do dofinansowania. Obecnie 
uzgadniany jest projekt porozu-

mienia oraz projekt umowy w spra-
wie pomocy finansowej z Urzędem 
Marszałkowskim w  Katowicach. 
Szacunkowy koszt zadania wynosi  
400 000,00 zł (w  tym: całkowi-
ty koszt projektu w  wysokości  
40 000,00 zł ponosi Powiat Często-
chowski, natomiast koszt realizacji 
zadania, tj. 360 000,00 zł dzielony 
jest po połowie pomiędzy Powia-
tem Częstochowskim, a  Urzędem 
Marszałkowskim. W  kosztach bu-
dowy partycypuje wraz z powiatem 
Gmina Mykanów.

MDz

K ażdego roku, w  którym zimie towarzyszą 
oblodzone drogi i  intensywne opady śnie-
gu wśród kierowców krążą liczne żarty, jak 
to pogoda zaskoczyła drogowców. Jednak 

utrzymanie drożności dróg i  właściwego stanu na-
wierzchni przy występowaniu gołoledzi jest kwestią 
priorytetową. Dziś gwarancja efektywnej komunikacji 
rozumianej, jako możliwość bezpiecznego przemiesz-
czania się stanowi nieodłączny element gospodarki 
XXI wieku. To nie tylko podróż do pracy, szkoły czy 
lekarza, ale także łańcuchy dostaw i szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo publiczne. Tym bardziej należy 
zwrócić uwagę na odpowiedzialność i  dalekowzrocz-
ność Powiatowego Zarządu Dróg w  Częstochowie, 
który nie tylko przygotowuje się do zimy ze znacznym 
wyprzedzeniem, ale buduje też własną niezależność 
sprzętową. We wrześniu do obwodów drogowych na-
szego powiatu przyjechało 6 nowych piaskarko-sola-
rek, które zimą wyjadą na teren Powiatu Częstochow-
skiego obsługując drogi powiatowe i  wojewódzkie.   
To ważny krok w  kierunku budowania częściowej sa-
modzielności technologicznej PZD, wpływającej real-
nie na zdolność Powiatu Częstochowskiego do zapew-
nienia bezpieczeństwa swoim mieszkańcom.  Jest to 
również optymalizacja kosztów, wynikająca ze zmniej-
szenia konieczność korzystania z  zasobów zewnętrz-
nych. Sprzęt będą obsługiwać uprawnieni i  przeszko-
leni pracownicy PZD, a  dyspozycje uruchomienia,  
jak  i   prowadzenia  „Akcji zimowej”  wydawane  będą    
z  siedzib trzech Obwodów  Drogowych   tj.   ODM Nr 1 
w  Rudnikach,   ODM Nr 2  w Koniecpolu   i   ODM Nr 3  
w  Poczesnej    zgodnie  z  zatwierdzonymi standardami 
zimowego utrzymania dróg. Piaskarko-solarki prze-
znaczone są do rozsypywania środków chemicznych 
lub uszorstniających z  możliwością jednoczesnego 
zwilżania solanką, na oblodzone nawierzchnie dróg. Po 
okresie zimowym 3 piaskarki będą zdemontowane na 
stojaki, a przyczepy z tych piaskarek po założeniu burt 
będą służyły do utrzymania dróg. 
Jaka czeka nas zima 2021/2022 nie wiemy, natomiast 
już dziś prowadzimy działania organizacyjne, które po-
zwolą jak najefektywniej przeprowadzić akcję zima, za-
pewniając bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogo-
wego podróżującym w obszarze dróg utrzymywanych 
przez Powiatowy Zarząd Dróg.  MDz

Czy jesteśmy 
gotowi na zimę?Z akończyła się budowa 

chodnika przy drodze po-
wiatowej w  Kusiętach.  
7 września Powiatowy 

Zarząd Dróg w Częstochowie oraz 
przedstawiciele Gminy Olsztyn do-
konali odbioru wykonanych robót 
budowlanych.

Inwestycja rozpoczęła się w  listo-
padzie 2020 r. Została zlecona 
i  odbywała się pod nadzorem Po-
wiatowego Zarządu Dróg. Zgodnie 
z  porozumieniem zawartym po-
między Gminą Olsztyn i  Powiatem 
Częstochowskim koszty inwestycji 
po połowie sfinansowały oba samo-

rządy. Łączny koszt realizacji zada-
nia to 1 666 000,01 zł.
W  ramach prac wybudowano pra-
wie 2-kilometrowy odcinek chod-
nika o  szerokości 2 m z  odwodnie-
niem oraz wjazdy indywidualne na 
posesje.
Odbioru robót budowlanych doko-
nali dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w  Częstochowie  Roman Pa-
kuła, inspektor PZD Andrzej Przy-
bylski, radne powiatu częstochow-
skiego Monika Kosielak i  Danuta 
Tomza oraz Wójt Gminy Olsztyn 
Tomasz Kucharski.

PJ

Będzie bezpieczniej w Kokawie

Trwające inwestycje  
( DP – droga powiatowa):

DP 1019 Borowno- Witkowice

- trwa budowa zjazdów po stronie dro-
gi bez chodnika. 

DP 1070 Kruszyna-Kłomnice 

– 14 września zakończono układanie 
nawierzchni wiążącej na odcinku od 
przejazdu kolejowego do skrzyżowania 
z DK-91 w Kłomnicach. Natomiast 16 
września rozpoczęto instalację urzą-
dzeń w  jezdni ( kraty ściekowe, włazy 
kanalizacyjni sanitarnej i  deszczowej). 
Z  końcem września planowane jest 
ułożenie nawierzchni ścieranej jezdni. 

DP 1025 Borowno-Kruszyna

- ułożono prefabrykowane elemen-
ty przepustu pod drogą w  Kruszynie 
przy kościele. Trwają prace związa-
ne ze zbrojeniem i  deskowaniem pod 
ściany czołowe. Na odcinku 1200 m 
od Urzędu Gminy Kruszyna do końca 
miejscowości Kruszyna trwa układa-
nie chodnika. 

DP 1057 Huta Stara 

– położona została warstwa ścieralna 
na ul. Lipowej i rondzie przy ul. Tkackiej.

DP 1056 Poczesna 

- zakończono budowę chodników 
w  obrębie ronda. Trwają prace przy 
budowie zjazdów do posesji po stro-
nie bez chodnika dot. ul. Południowej. 
W  budowie są perony przystankowe. 
Regulowane są urządzenia takie jak 
kanały ściekowe, włazy kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, w toku są także 

Co słychać na drogach 
powiatowych?

prace przygotowujące teren pod po-
łożenie warstwy ścieralnej na całym 
odcinku zadania. Ustawiane jest doce-
lowe oznakowanie pionowe
DP 1037 Siedlec układana jest podbu-
dowa z kruszywa pod chodnik i zjazdy 
do posesji, na pętli autobusowej osa-
dzane są krawężniki. Od 15 września 
układana jest podbudowa z kruszywa 
na odcinku od ul. Ojca Pio do miejsco-
wości Gąszczyk.  

Bezpieczeństwo i  komfort życia 
mieszkańców, których nieodłącznym 
elementem składowym jest komuni-
kacja oraz stan sieci komunikacyjnej 
stanowią priorytet Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego. W  związku z  tym 
stale podejmujemy działania mające 
na celu poprawę infrastruktury dro-
gowej. W  trakcie realizacji są liczne 
inwestycje na drogach powiatowych. 
Oczywiście wiąże się to z  pewnego 
rodzaju niedogodnościami dla podró-
żujących, ale chwilowe utrudnienia są 
konieczne dla sprawnego i skuteczne-
go modernizowania sieci dróg powia-
towych. Potrzeba dostosowania się do 
chwilowych zmian w organizacji ruchu, 
na części remontowanych odcinków 
jest niewielkim poświęceniem kierow-
ców na rzecz przyszłego, znacznego 
wzrostu komfortu i  bezpieczeństwa 
podróży. Należy podkreślić także, że 
za każdym razem planując realizację 
inwestycji nie tylko drogowych, stara-
my się o udział środków zewnętrznych 
w całości wartości zadania. To ważne, 
aby poszukiwać oszczędności tak, aby 
w  miarę możliwości minimalizować 
obciążenie budżetu, jednocześnie nie 
ograniczając ilości rozpoczynanych 
prac. Co obecnie udaję się z  dużym 
sukcesem. 

MDz

DP 1025 Kruszyna budowa 
przepustu pod drogą

DP 1037 Siedlec - Gąszczyk 
układanie podbudowy bitumicznej

DP 1070 Kłomnice ul.Zdrowska
wkładanie w. wiążącej

DP 1056 Poczesna układanie 
w. wiążącej na rondzie 
ul. Południowa i Łąkowa

DP 1057 Huta Stara A 
układanie nawierzchni  w. ścieralna

DP 1037 Siedlec - Srocko 
budowa pętli autobusowej
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W związku z pandemią korona-
wirusa profilaktyka chorób 
znacznie spadła z  powodu 
m.in. obniżonej zgłaszalno-

ści do lekarzy w  2020 r. Wiele chorób, 
zwłaszcza w swoim początkowym stadium 
rozwoju, nie daje niepokojących objawów. 
Dzięki badaniom profilaktycznym można 
wykryć chorobę bardzo wcześnie i  unik-
nąć długotrwałego, a  czasem nieskutecz-
nego leczenia, które jest konsekwencją 
zbyt późnej diagnozy.
Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru 
świadczeniodawcy spośród podmiotów, 
które zawarły umowę z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia o  realizację programu 
pilotażowego. Zatem każdy uprawniony 
może skorzystać z  pakietu badań diagno-
stycznych w  punkcie, który będzie reali-
zował program „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Wystarczy, że zgłosi się do placówki z do-
wodem osobistym.

Trzy pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację 
badań diagnostycznych w formie pakietów 
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i męż-
czyzn oraz pakietu wspólnego.

Aby skorzystać z badań należy:

• zalogować się do Internetowego Konta 
Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl;

• wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS;
• po jej uzupełnieniu wygenerować e-skie-

rowanie na pakiet badań (generowanie 
e-skierowania przez system trwa do  
2 dni roboczych);

• wziąć ze sobą dowód osobisty i  zgłosić 
się na badania w placówce, która realizu-
je program;

• sprawdzić wyniki badań w  placówce, 
w której wykonano badania.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego 
Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skie-
rowanie na pakiet badań za pośrednic-
twem infolinii Domowej Opieki Medycznej 
(DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pro-
filaktyka-40-plus

PJ

Zgodnie z  Rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i  Admi-
nistracji oraz Ministra Obrony Na-
rodowej z  dnia 7  stycznia 2021  r. 

w  sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w  2021 roku (Dz.  U. z  2021  r., 
poz. 47) na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyznaczono terminy ogłoszenia 
kwalifikacji wojskowej, tj. 24 marca 2021 r. 
lub 26 lipca 2021 r. Czas trwania kwalifika-
cji wojskowej ustala się na okres:
• od dnia 07 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lip-

ca 2021 r. - dla terminu ogłoszenia kwali-
fikacji 24 marca 2021 r.;

• od dnia 09 sierpnia 2021 r. do dnia 19 li-
stopada 2021 r. - dla terminu ogłoszenia 
kwalifikacji 26 lipca 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Ślą-
skiego z  26 lipca 2021 roku o  kwalifikacji 
wojskowej w  2021 roku na terenie woje-
wództwa śląskiego kwalifikacja wojskowa 
zostanie przeprowadzona w  okresie od 
dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 
roku.

Stawieniu się do kwalifikacji wojskowej 
podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w  latach 1997-

2001, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 2000 - 2001, 
które:
a. zostały uznane przez powiatowe komi-

sje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa przed zakończeniem kwa-
lifikacji wojskowej,

b. zostały uznane przez powiatowe komi-
sje lekarskie za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa po zakończeniu kwalifika-
cji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o  powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej, oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w  roku szkolnym lub 
akademickim 2020/2021 kończą naukę 
w  szkołach lub uczelniach medycznych 
i  weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące student-
kami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o  których mowa w  §2 roz-
porządzenia Rady Ministrów z  dnia  
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia 
i  zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji 
wojskowej do końca roku kalendarzowe-
go, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli 
nie posiadają określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób w.w  za-
mieszkałych stale lub przebywających 
czasowo ponad 3 miesiące na terenie 
powiatu częstochowskiego odbywa się 
w  Częstochowie na ul. Sobieskiego 9 
w budynku Starostwa w okresie od dnia  
6 września do dnia 22 października 
2021 r. od poniedziałku do piątku (wej-
ście od ulicy Korczaka z tyłu budynku).

Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie 
do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie 
wezwania imiennego nie zwalnia osoby 
podlegającej kwalifikacji wojskowej obo-
wiązku stawienia się w  terminie i  miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu.
W związku z przygotowaniami do przepro-
wadzenia kwalifikacji wojskowej w  2021 
roku w dniu 17 sierpnia br. odbyło się spo-
tkanie w  Starostwie Powiatowym w  Czę-
stochowie z przedstawicielami miast i gmin 
powiatu częstochowskiego.
W  spotkaniu uczestniczyli: Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela, Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bez-
pieczeństwa i Spraw Obywatelskich Anetta 
Ujma, gł. specjalista Aneta Huras-Skorupa, 
gł. specjalista Edyta Waryś.
Podczas narady zostały przekazane wy-
tyczne i  omówiono zasady przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w  związku 
z prognozowaną czwartą falą epidemii spo-
wodowaną wirusem „DELTA ”.
6 września proces kwalifikacyjny w  po-
wiecie częstochowskim zainicjował Staro-
sta Częstochowski Krzysztof Smela wraz 
z  Komendantem WKU w  Częstochowie 
ppłk Mariuszem Błaszczykiem oraz Na-
czelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego i Spraw Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w  Częstochowie Anettą 
Ujmą. W trakcie trwania naboru uczestni-
cy mają możliwość zapoznania się z mate-
riałami promującymi wstąpienie do służby 
wojskowej.

PJ
MDz

KWALIFIKACJA 
WOJSKOWA 

W 2021 ROKU
Pakiet badań diagnostycznych 

dla kobiet zawiera:

• morfologia krwi obwodowej 
z wzorem odsetkowym i płytka-
mi krwi;

• stężenie cholesterolu całkowite-
go albo kontrolny profil lipidowy;

• stężenie glukozy we krwi;
• ocena funkcji wątroby 
(AlAT, AspAT, GGTP - enzymy 
wątrobowe);

• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we 

krwi;
• krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych   
dla  mężczyzn zawiera:

• morfologia krwi obwodowej 
odsetkowym i płytkami krwi;

• stężenie cholesterolu całkowite-
go albo kontrolny profil lipidowy;

• stężenie glukozy we krwi;
• ocena funkcji wątroby 
(AlAT, AspAT, GGTP - enzymy 
wątrobowe);

• poziom kreatyniny we krwi;
• badanie ogólne moczu;
• poziom kwasu moczowego we 

krwi;
• krew utajona w kale;
• PSA (badanie w kierunku raka 
prostaty) .

Pakiet badań diagnostycznych 
wspólny:

• pomiar ciśnienia tętniczego;
• pomiar masy ciała, wzrostu, 
obwodu w pasie oraz oblicze-
nie wskaźnika masy ciała (BMI);

• ocena miarowości rytmu serc

Profilaktyka 40 PLUS
1 lipca ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”. Główny cel programu to 

profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących proble-
mów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednora-

zowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
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Krótka rzecz 
o codzienności

Ś wiat pędzi niemiłosiernie do przo-
du. Każdy z  nas  widzi, jak bar-
dzo dzisiejszy świat różni się od 
tego,  który znamy i  pamiętamy 

sprzed kilku czy kilkunastu lat. Telewizja, 
internet, telefonia komórkowa sprawiły,  
że nasza planeta stała się faktycznie glo-
balną wioską. Wystarczy włączyć inter-
net,  by wiedzieć, co dzieje  się na 
innych kontynentach. Wymiana 
informacji i  wiedzy następuje 
niesamowicie szybko. E-mail 
wysłany w  Polsce w  ciągu 
kilkunastu sekund ląduje 
w skrzynce odbiorczej użyt-
kownika internetu w  Japonii 
czy Stanach Zjednoczonych. 
To piękne co osiągnęliśmy jako 
ludzie w  zakresie techniki. Z  pew-
nością wspaniale ułatwia nam to życie, po-
maga w rozwoju nauki i wiedzy. Niestety są 
i  spore minusy tego ogromnego postępu 
technicznego. Możemy to zauważyć każ-
dego dnia. Być może pomyślicie, że trochę 
naciągam rzeczywistość, ale… spójrzmy 
na nasze młode pokolenie, na nasze dzie-
ci. Świetnie posługują się wszystkimi no-
winkami technologicznymi. Komputer nie 
stanowi dla nich żadnych tajemnic, a  tele-
fon komórkowy jest z nimi zawsze i wszę-
dzie. Pisanie  smsów, wysyłanie  mmsów, 

rozmowy na wszelkiego typu aplikacjach 
i  komunikatorach, zakupy przez internet,  
aż w  końcu  (tutaj sytuacja wyjąt-
kowa) ostatni rok, który przyniósł 
nam naukę on-line z  powodu pan-
demii  COVID-19 to już norma. 
Młodzi ludzie jednak mówią i  piszą co-
raz bardziej niedbale. Zamiast rozma-
wiać ze sobą piszą  smsy. Ich język to ję-
zyk skrótów, ikonek i  innych znaczków. 
Język polski staje się  językiem… polskim 
– online. Błędy gramatyczne i  ortogra-
ficzne nie  mówiąc o  stylistyce, nikogo 
już prawie nie rażą. Zdarzają  się nawet 
w  gazetach, czy portalach internetowych. 
Dzieci, młodzież, ale też my dorośli - co na-
leży przyznać ze wstydem, coraz bardziej 
żyjemy w  świecie wirtualnym.  Nasz język 

i wyobraźnia stają się coraz bardziej ubo-
gie. Coraz mniej czytamy artyku-

łów, gazet czy książek. I właśnie 
nad czytaniem chciałabym się 

pochylić w  dzisiejszym tek-
ście. Książka to skarb. Skarb, 
który może mieć każdy 
z nas. Pamiętamy pewnie, jak 

wiele lektur trzeba było prze-
czytać w  trakcie nauki szkol-

nej. Ile niektórych książek trzeba 
było się naszukać po bibliotekach czy 

księgarniach. W  latach  80.  książka była 
często towarem deficytowym. Niektóre 
były sprzedawane spod lady, jako prawdzi-
we rarytasy  (oczywiście nie do zjedze-
nia tylko do czytania) Tak, tak, były 
takie czasy i  to całkiem nie-
dawno. Czasy, w których na-
wet papier na książki był 
towarem deficytowym. Te 
czasy minęły i mam nadzie-
ję, że bezpowrotnie, ale 
pojawił się zupełnie inny 

problem. Ludzie przestali czytać i przesta-
li  książki  kupować. Biblioteki świecą pust-
kami. Korzystają z  nich przeważnie starsi 
ludzie. Ktoś może powiedzieć, że czytanie 
papierowej  książki  to już przeżytek. Ow-
szem istnieją też e-booki, czyli książki elek-
troniczne. Są książki na płytach cd, czy na 
portalach internetowych, ale ja będę bro-
nić zwykłej papierowej książki, która moim 
zdaniem nigdy nie zniknie z naszych półek. 
Musimy jednak nauczyć czytać na nowo 
młode pokolenia. Czytać i  zachwycać się 
pięknem języka, tekstu, druku, okładki… 
Bo książka, taka prawdziwa, papierowa 
oprócz tekstu ma... duszę...Tak. A poza tym 
taką papierową książkę można komuś po-
darować, można  czytać, kiedy  nie ma prą-
du. Jak miło jest kupić książkę, która pach-
nie drukiem albo dotknąć starego papieru, 
obejrzeć stare ilustracje, stąpać po śladach 
lektur swoich poprzedników, poznawać hi-
storię danej książki, jej drogę z rąk do rąk. 
Książka to źródło wiedzy, rozrywki, ale tak-
że nauki. Książka rozwija nasze słownictwo 
i język. Ludzie oczytani to ludzie elokwent-
ni, mający bogaty zasób słów.

Badania naukowe dowiodły, 
że czytanie książek:

1. Redukuje stres 
2. Rozwija wyobraźnie 
3. Inspiruje, poprawia koncentrację. 
4. Poszerza słownictwo 

5. Stymuluje mózg 
6. Poszerza wiedzę 

7. Rozwija wrażliwość na świat 
i ludzi 

8. Poprawia pisanie 
9. Poprawia zdolności 
analityczne 
10. Kształtuje osobo-

wość.

Należy także dodać, że cza-
sem książka może pomóc zasnąć. 
Negatywnych wpływów nie stwierdzono. 
Może poza jednym. Czytanie przy złym 
świetle psuje wzrok. Wtedy pomogą nam 
okulary. I o tym warto pamiętać.
Problem z  czytelnictwem jest proble-
mem ogólnopolskim.  Od bieżącego roku 
wdrażany jest w  naszym kraju Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa na  lata 
2021-2025.  Głównym  jego celem jest 
propagowanie czytania wśród Polaków 
i  wsparcie dla bibliotek publicznych. Bi-
bliotekę Publiczną im. Wł. Biegańskiego 
w  Częstochowie wspiera także powiat 
częstochowski w  kwocie 50 000  tys.  zł 
rocznie. Korzystać z  niej może młodzież 
i  dorośli mieszkańcy naszego powiatu. 
Każdego roku 23 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Książki. Czytelnictwo 
propaguje także wspaniale akcja pn.  ”Na-
rodowe czytanie”. To akcja społeczna, któ-
ra zapoczątkowana została w  2012 roku 
publicznym czytaniem „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. Akcja ma na celu pro-
pagowanie znajomości literatury polskiej 
i  czytelnictwa wśród Polaków. W  2021 
roku odczytywane jest dzieło Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. 
Fragmenty książki czytane są zarówno 
przez znane postaci z  życia publicznego, 
aktorów, polityków, jak i  zwykłych ludzi, 
młodzież, uczniów, studentów. W  akcję 
włącza się każdego roku Prezydent An-
drzej Duda, który również i  w  tym roku 
wraz z  małżonką Agatą zapoczątkował  
4 września w  Ogrodzie Saskim w  Warsza-
wie narodowe czytanie „Moralności Pani 
Dulskiej”. Doskonale wiem i  bardzo mnie 
to cieszy, że wiele instytucji kultury, stowa-
rzyszeń,  KGW  z  terenu naszego powiatu 
czynnie włączyło się w akcję „Narodowego  
czytania”. Brawo dla WAS! Jesteście świet-
nym przykładem dla innych – że czytanie 
jest wciąż interesującą formą spędzania 
wspólnego czasu również w  taki sposób. 
Kończąc, chciałabym zachęcić do czytania. 
Czytajmy, bo naprawdę warto. Czytajmy 
naszym dzieciom, czytajmy sami, chociaż 
kilka minut dziennie. Książki mogą sprawić, 
że nasz świat będzie barwniejszy, ciekaw-
szy, że chociaż na chwilę przeniesiemy się 
w  świat marzeń, fantazji, przygód. Może 
warto przypomnieć i  ponownie rozpropa-
gować akcję „Poczytaj mi mamo”, a  może 
„Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. 
Spróbujmy zainteresować nasze dzieci 
książkami, czytaniem spróbujmy wyrwać 
je ze świata gier, telefonów komórkowych 
i telewizji.

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

„Powiedz mi, jakie 
książki masz w domu, 

a powiem ci, kim jesteś”.
 Jarosław Iwaszkiewicz

„Książka to mędrzec 
łagodny i pełen słodyczy, 
który puste życie napeł-

nia światłem, a puste 
serca wzruszeniem”. 
Kornel Makuszyński

U niwersytet 
H u m a n i -
s t y c z n o -
-Przyrodni-

czy im. Jana Długosza 
w  Częstochowie pro-
wadzi rekrutację na 
studia. Wśród wielu 
nowych kierunków 
studiów uruchomio-
nych w tym roku aka-
demickim znajduje 
się Produkcja i  mar-
keting żywności.
Uniwersytet Huma-
nistyczno-Przyrodni-
czy im. Jana Długosza 
w Częstochowie zaprasza kandydatów do 
studiowania na nowym kierunku - produk-
cja i marketing żywności (studia I stopnia, 
zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, 
trwają 7 semestrów, kształcenie odbywa 
się na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych). 
Celem kształcenia na kierunku produk-
cja i marketing żywności, studia I stopnia 
o  profilu praktycznym, jest przygotowa-
nie specjalistów posiadających wiedzę 
i umiejętności z zakresu produkcji i prze-
twarzania żywności oraz marketingu 
produktów rolno-spożywczych, zarzą-
dzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, 
przechowalnictwa oraz dystrybucji, spe-
cjalistów wyposażonych w  kompetencje 
łączące specjalistę z technologii żywności 
ze specjalistą ds. marketingu. 
Program kształcenia kładzie nacisk na wy-
kształcenie umiejętności praktycznych, 
które przygotowują do pracy w  różnych 
w  sektorach gospodarki i  instytucjach 
związanych z  produkcją żywności i  jej 
zbytem. Praktyczny charakter studiów 
pozwoli na zdobycie umiejętności, które 
przygotowują do podjęcia pracy w  za-

kresie produkcji 
surowców spożyw-
czych, przetwarzania, 
utrwalania, przecho-
wywania i  kontroli 
jakości żywności oraz 
jej dystrybucji, a także 
ułatwiających uru-
chomienie własnej 
działalności gospo-
darczej np. w zakresie 
przetwarzania i zbytu 
żywności.
- Ukończenie studiów 
jest równoznaczne 
z  uzyskaniem wyż-
szego wykształcenia 

rolniczego i  uzyskaniem kwalifikacji rol-
niczych – zachęca dr hab. Renata Bar-
czyńska-Felusiak, prof. UJD, prodziekan 
ds. studencko-dydaktycznych Wydziału 
Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i  Tech-
nicznych UJD. - Program studiów jest 
opracowany we współpracy z przedsta-
wicielami biznesu. Został zaprojekto-
wany w sposób gwarantujący wykształ-
cenie wszechstronnie przygotowanych 
specjalistów, którzy będą posiadali kom-
petencje umożliwiające im dynamiczne 
wejście na rynek pracy i  objęcie funkcji 
liderów zespołów zadaniowych i  kie-
rowniczych w  krajowych przedsiębior-
stwach z  branży szeroko pojętego sek-
tora rolniczego. Uruchomienie kierunku, 
to spełnienie oczekiwań absolwentów 
szkół średnich o  profilu rolniczym. Stu-
dia na naszym kierunku gwarantują im 
kontynuację rozpoczętej nauki. 
Trwa rekrutacja na wszystkie kierunki 
studiów w Uniwersytecie. Odbywa się po-
przez stronę internetową Uniwersytetu:  
https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Marek Makowski, UJD w Częstochowie
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„Moja pasja - mój zawód” - pod tą 
nazwą kryje się projekt o  wartości 
1 232 134,80 zł, skierowany do uczniów 
trzech szkół: Technikum w  Koniecpolu, 
Technikum w Złotym Potoku oraz Branżo-
wej Szkoły I  Stopnia w  Koniecpolu, które 
to nadzoruje i  prowadzi Powiat Często-
chowski. Dziś w  dobie powszechnej pro-
fesjonalizacji, ważne jest wspieranie szkol-
nictwa zawodowego, jako tego, które daje 
najwyższą gwarancję znalezienia dobrze 
płatnego zatrudnienia przez przyszłych 
absolwentów. Najważniejszą myślą, która 
powinna towarzyszyć procesowi eduka-
cji w szkołach technicznych i branżowych 
jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umie-
jętności oczekiwane przez pracodawców, 
a  tym samym umożliwiające bezproble-
mowe wejście na rynek pracy. Uzyskanie 
jak największej ilości kompetencji w przy-
szłości pozwoli młodzieży nie tylko na 
znalezienie pożądanej pracy, ale przede 
wszystkim na znalezienie zatrudnienia 
korzystnego jakościowo, gwarantującego 
bezpieczeństwo finansowe. 
W  ramach projektu oprócz twardych in-
westycji w  modernizację i  wyposażenie 
sal lekcyjnych, a  także wsparcia zaplecza 
kompetencyjnego nauczycieli realizowane 
są staże uczniowskie. Chyba każdy zgodzi 
się z tym, że w przypadku pracy najlepsza 

jest praktyka, której niestety nie zastąpią 
żadne wielogodzinne zajęcia teoretyczne. 
Staż przede wszystkim pozwala młodemu 
człowiekowi zafunkcjonować w  środo-
wisku pracy i  dać wyobrażenie o  tym, jak 
faktycznie wygląda wykonywanie dane-
go zawodu. Wielość korzyści płynących 
z udziału w stażach jest najlepszym dowo-
dem na to, jak ważną rolę odgrywają one 
w  kreacji rozwoju zawodowego ucznia. 
Staże są niezwykle efektywnym elemen-
tem umożliwiającym płynne przejście 
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. 
W  minione wakacje dziesięciu uczniów  
ZS im. Władysława Szafera w Złotym Po-
toku uczących się na kierunku Technik Re-
klamy i Technik Żywienia oraz 30 uczniów 

ZS w Koniecpolu uczących się na kierunku 
Technik Logistyk oraz kierowca-mecha-
nik wzięło udział w  stażach uczniowskich 
w  ramach projektu „Moja pasja - mój za-
wód”. Należy podkreślić fakt, że realizowa-
ne staże były płatne i nie tylko pozwoliły 
młodzieży na nabycie nowych umiejętno-
ści, ale także na zarobienie często pierw-
szych pieniędzy. 
Jednak żeby uzyskać pełnię obrazu zna-
czenia staży, najlepiej zapytać samych 
zainteresowanych. Zapraszamy Państwa 
do lektury wywiadu z  uczennicami, które 
w minione wakacje zrealizowały staże w ra-
mach projektu „Moja pasja - mój zawód”.

tych potrzebnych z  punktu widzenia 
moich kwalifikacji zawodowych. Staż 
realizowałam w  Częstochowie w  fir-
mie Komplex Druk. 

MDz: Jak wyglądał Twój dzień w pracy?

KG: Na stażu realizowanym w ramach 
projektu „Moja pasja - mój zawód” 
dzień w  pracy zaczynał się od 8:30, 
a kończył o 16:30, początkowo sama 
nie wiedziałam do końca, co mogę 
robić w  firmie, ale powoli  z  biegiem 
czasu skrupulatnie uczyłam się cięcia 
na gilotynie, laminowania, zgrzewania 
nadruków na koszulki i kubki następ-

nie przeszłam do nauki drukowania 
banerów przycinania ich, zgrzewania 
i oczkowania. Ogólnie rzecz biorąc re-
alizowałam wszystkie zadania zwią-
zane z  procesem powstania gotowe-
go dla klienta produktu. 

MDz: Czy nabyłaś kompetencje, które 
w  przyszłości ułatwią Ci znalezienie 
pracy?

KG: Z  pewnością. Myślę, że już dziś 
mam większe szanse na rynku pracy 
niż przed rozpoczęciem stażu. Przede 
wszystkim mogła zafunkcjonować 
w środowisku pracy i nabrać wyobra-
żenia o  realizowaniu powierzonych 
zadań. Praktyka jest podstawą każdej 
nauki. Bez względu na to, jaki kieru-
nek edukacji obierzemy. 

MDz: Masz już plany na dalszą eduka-
cję, pracę zawodową?

KG: Na dziś dzień moim głównym ce-
lem edukacyjnym jest pomyślne zda-
nie matury. Póki, co wszystkie siły 
koncentruje właśnie na tym zadaniu, 
dlatego jak na razie nie mam żadnych 
planów, chce się skupić na tym, żeby 
zdać maturę. 

MDz: Jak Twoje koleżanki i koledzy oce-
nili udział w stażach ?

KG: Moi znajomi byli zadowoleni,  
że mogli odbyć staże i nauczyć się tylu 
rzeczy. Jego organizacja i fakt, że był 
płatny, a  także prawidłowo nadzoro-
wany zapewniały dodatkowe poczu-
cie bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że 
to również było ważne. Najogólniej 
podsumowując był to bardzo dobrze 
wykorzystany przez nas czas i  wła-
śnie to poczucie efektywności daje 
satysfakcję. 

MDz: Wiem, że to bardzo daleko wy-
biegające pytanie, ale może już wiesz, 
czy w przyszłości chcesz żyć i pracować 
w  naszym regionie, czy raczej chciała-
byś wyjechać?

KG: Myślę, że swoją przyszłość widzę 
u nas. Chcę być blisko rodziny i przy-
jaciół. Poza tym czuję się związana 
z  Ziemią Częstochowską i  nie wiem, 
czy tak łatwo byłoby znaleźć drugie 
takie miejsce. 

MDz: Serdecznie dziękuję Ci za rozmo-
wę i  w  imieniu swoim, jak i  całego ze-
społu redakcyjnego Częstochowskich 
Wieści Powiatowych życzę jak najwyż-
szych wyników na maturze. 

Sandra Kidziun, uczennica III klasy 
Technikum w  zawodzie technik logi-
styk w Zespole Szkół w Koniecpolu

MDz: Sandra, odbyłaś staż uczniowski 
w ramach programu „Moja pasja - mój 
zawód”, jak go oceniasz, mogłabyś 
przedstawić naszym czytelnikom z per-
spektywy stażystki jak to wyglądało?

SK: Tak, w  lipcu odbywałam staż 
uczniowski z  projektu „Moja pasja – 
mój zawód” w składzie opału w Ulesiu. 
Moi koledzy i koleżanki z klasy, a tak-
że uczniowie z handlowca, technikum 
żywienia  i szkoły branżowej w zawo-
dzie kierowca -  mechanik  też mieli 
okazję wziąć udział w  projektowych 
stażach. To  był bardzo owocny czas, 
wiele się nauczyłam. Zobaczyłam, 
jak działa przedsiębiorstwo handlo-
wo – logistyczne, sprzedaż towarów, 
jak należy współpracować z  klientem 
oraz jak prowadzić  dokumentację.

MDz: Czy uważasz, że realizowanie ta-
kich projektów i  staży jest potrzebne 
i korzystne z punktu widzenia ucznia?

SK: Myślę, że tak.  Uczestniczyłam 
w zajęciach z przedmiotów logistycz-
nych, które bardzo pomogły mi przy-
gotować się do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikację w  zawodzie. 
Zdałam go bez problemu. W tym roku 
szkolnym mam możliwość zrobienia 
kursu prawa jazdy i kursu kasy fiskal-
nej, które ukończyli już moi koledzy 
z  klasy i  uczniowie z  klasy technik 
handlowiec. Będę też uczestniczyć  
w zajęciach z języków obcych i mate-
matyki. Z projektu odbywają się także 
zajęcia z  przedmiotów zawodowych 
dla technika handlowca i technika ży-
wienia oraz z  geografii. Moi koledzy 
brali również udział w wielu kursach. 
Chłopcy ze szkoły branżowej uczest-
niczą w  kursie spawania. Logistycy, 
handlowcy i  kierowcy mechanicy 
zdobyli uprawnienia operatora wóz-
ka widłowego. Znajomi z  technikum 
żywienia odbyli kursy baristyczne, 
barmańskie i  carvingu. Handlowcy 
nauczyli się, jak zakładać sklep inter-
netowy i  być przedstawicielem han-
dlowym. 

MDz: Jesteś uczennicą Zespołu Szkół 
w  Koniecpolu, jak z  perspektywy cza-
su oceniasz wybór szkoły w  Powiecie 
Częstochowskim, a nie mieście Często-
chowa, czy szkoła zapewnia Wam moż-
liwość rozwoju?

SK: Szczerze mówiąc, gdybym mia-
ła możliwość wyboru szkoły jeszcze 
raz, nie zmieniłabym swojej decyzji. 
Z perspektywy czasu, był to świetny 
wybór. Szkoła daje nam wiele możli-
wości rozwoju. Uczestniczymy w pro-
jektach, jeździmy na wycieczki, orga-
nizujemy akcje charytatywne. Szkoła 
jest nowoczesna, przestrzenna, ma 
bardzo dobrze wyposażone sale lek-
cyjne, mamy możliwość korzystania 
z  komputerów z  oprogramowaniem 
przygotowującym nas do egzaminów. 
Dużym plusem jest dla mnie lokaliza-
cja i  połączenie autobusowe, ponie-
waż droga do szkoły zajmuje mi ok. 15 
minut i nie mam problemu z dojazdem 
i z wczesnym  wstawaniem. 

MDz: Czy staż pomógł nabyć Ci kompe-
tencje, dzięki którym lepiej rozumiesz 
środowisko pracy?

SK: Oczywiście. Przede wszystkim  
musiałam zmobilizować się, aby co-
dziennie rano wstać i pójść do pracy. 
Miałam wiele zadań, za które  byłam 
odpowiedzialna.  Ta cecha na pewno 
przyda mi się w przyszłej wymarzonej 

pracy. Staż nauczył mnie pracy w gru-
pie oraz sumiennego wykonywania 
poleceń. Teraz wiem,  kim chciałabym 
zostać w przyszłości. Dzięki zajęciom 
teoretycznym w  szkole miałam roze-
znanie, jak wykonać czynności, które 
należały do moich obowiązków.  Gdy-
bym miała okazję, bardzo chętnie  po-
wtórzyłabym wakacyjny staż, dlatego 
zachęcam moich młodszych kolegów 
do udziału w projektach.

MDz: Sandra bardzo dziękuję Ci za 
przedstawienie naszym Czytelnikom 
staży uczniowskich właśnie z  punktu 
widzenia ucznia, w  końcu jest to naj-
bardziej miarodajny sposób na ocenę 
ich efektywności. Powodzenia!

Jak stwierdziły Kasia i Sandra, staż był 
czasem wartościowym i  dobrze wy-
korzystanym. W  Polsce oczekiwania 
pracodawców kształtują rynek pracy 
w  sposób najbardziej narażający na 
bezrobocie właśnie młodzież. Trudno-
ści w znalezieniu zatrudnienia częściej 
dotykają też absolwentów mieszka-
jących na obszarach wiejskich i  mało-
miasteczkowych. Dlatego właśnie tak 
ważne jest tworzenie i  właściwe ad-
resowanie działań sprzyjających jak 
najpłynniejszemu przejściu z  okresu 
nauki do podjęcia pracy zawodowej. 
Odpowiedzią na ten problem są wła-
śnie staże uczniowskie. 
Powiat Częstochowski swoją politykę 
przeciwdziałania bezrobociu prowadzi 
wielopłaszczyznowo. Realizacja przed-
miotowego projektu to nie tylko wspar-
cie edukacji, ale też działanie prewen-
cyjne. Młodzi ludzie jeszcze na etapie 
nauki otrzymują wsparcie zwiększają-
ce ich szanse na rynku pracy. W efek-
cie beneficjenci w  dniu zakończenia 
edukacji posiadając już nabyte dzięki 
projektowi kompetencję będą nie tyl-
ko mniej zagrożeni bezrobociem, ale 
przede wszystkim bardziej świado-
mym uczestnikiem rynku pracy. 
Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyj-
nego, Działanie: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do po-
trzeb lokalnego rynku pracy – kształce-
nie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawo-
dowego. Łączna wartość projektu:  
1 232 134,80 zł w tym dofinansowanie 
z UE: 1 047 314,58 zł.

MDz

PRAKTYKA CZYNI
MISTRZA

Katarzyna Gorzkowska uczennica 
klasy IV „Technik Organizacji Rekla-
my” Zespołu Szkół im. Władysława 
Szafera w Złotym Potoku. 

MDz: Byłaś uczestniczką stażu zawo-
dowego w  ramach programu „Moja 
pasja - mój zawód”, jak z perspektywy 
czasu oceniasz udział w projekcie i staż, 
gdzie go realizowałaś?

KG: Udział w  całym projekcie, jak 
i stażu był dla mnie wielką lekcją. Wy-
daje mi się, że nabrałam bardzo dużo 
doświadczenia i  nauczyłam się mnó-
stwa nowych rzeczy, w szczególności 

Staże odgrywają ważną rolę w kreacji rozwoju zawodowego ucznia, 
a co sami zainteresowani sądzą o stażach uczniowskich 

realizowanych w ramach projektu „Moja pasja - mój zawód”? 
Zapytaliśmy ich o to.



Powiatowa 
Komunikacja 

ruszyła 1 września

16 17wrzesień/październik 2021 /124wrzesień/październik 2021 /124

Artystyczne spotkania 
Seniorów w Olsztynie
140 seniorów z  gmin Janów, Mstów, Poczesna i  Olsztyn  
gościło 11 września na malowniczych błoniach olsztyńskiego 
zamku.

Uczestnicy wzięli udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
Seniorów zorganizowanym przez Zarząd Koła Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów w  Olsztynie. Głównym celem wydarzenia 
jest wszechstronna integracja środowisk seniorów oraz rozwi-
janie pasji.
Występów artystycznych seniorów wysłuchali: Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela, Wójt Gminy Olsztyn Tomasz 
Kucharski, Wójt Gminy Janów Edward Moskalik, Wójt Gminy 
Poczesna Krzysztof Ujma, radne powiatu Monika Kosielak i Da-
nuta Tomza oraz dyrektorzy gminnych ośrodków kultury. PJ

14 
sierpnia w  sołectwie Ślęzany 
gościła Komisja Konkursowa 
w  związku z  konkursem orga-
nizowanym przez Partnerstwo 

Północnej Jury pt. „Najlepsze inicjatywy lo-
kalne inteligentnych sołectw w  Partnerstwie 
Północnej Jury”. Komisja została powitana 
przez Wójta Gminy Lelów Krzysztofa Molen-
dę oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Lelowie Ewę Molendę, a  także przedsta-
wicieli KGW ze Ślęzan i Szkoły Podstawowej 
w Ślęzanach. 
Projekt zgłoszony do konkursu to Trady-
cja „Ziela” w  Ślęzanach. Inicjatorem udziału 
w  konkursie był sołtys wsi Ślęzany – Janusz 
Trenda. Tradycja „Ziela” w  Ślęzanach przeka-
zywana jest z pokolenia na pokolenie.  Miesz-
kańcy Ślęzan corocznie w  przeddzień Święta 
Matki Bożej Zielnej, tj. 14 sierpnia gromadzą 

się licznie by wspólnie ustawić w  wyznaczo-
nym miejscu kilkudziesięciometrowy słup 
świerkowy, na który nakłada się specjalną 
konstrukcję drewnianą z  płodami rolnymi, 
czyli tak zwanym „Zielem”.  Czynny udział 
w budowaniu „Ziela” biorą zarówno przedsta-
wiciele starszego, jak i  młodszego pokolenia. 
Jednym z przedstawicieli starszego pokolenia 
podtrzymujących tradycję w  Ślązanach jest 
pan Zenon Pytlarz. Podczas spotkania historię 
Tradycji „Ziela” opowiedziała Radna Powiatu 
Częstochowskiego Marianna Dziura, która 
wywodzi się ze Ślęzan, a zwyczaj  ten pamięta 
jeszcze z dzieciństwa.
Konkurs jest wspófinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Schematu II Po-
mocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. PJ

W Ślęzanach 
kultywują 

tradycję

Konkurs e-learningowy 
dla dzieci rolników 

– 100 hulajnóg czeka!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci 
rolników urodzone w  latach 2007-2015 do  udziału w  kursie 
e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom za-
pobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia 
wypadkowe w  gospodarstwach rolnych, a  także uczy prawi-
dłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. 

Pamiętaj! Jeśli weźmiesz udział w konkursie, ukończysz go i prze-
ślesz swoje zgłoszenie, możesz stać się szczęśliwym posiadaczem 
nowoczesnej hulajnogi.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl  i roz-
wiązać test końcowy; 
Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku szkolenia;

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszenio-
wy

3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony 
i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na ad-
res: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia  
Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  
lub pocztą elektronicznąna adres e-mail:  
hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule: „Kurs e-learningo-
wy dla dzieci”. 

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, 
tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl .

PJ

Zgodnie z zapowiedziami, na drogi powiatu 
wyjechała komunikacja, której organizatorem 

jest Powiat Częstochowski.

Rozpoczynając tak duże przedsięwzięcie liczymy na Państwa 
głosy, opinie i sugestie. Wszelkie uwagi prosimy kierować na 
adres mailowy: transportzbiorowy@czestochowa.powiat.pl 
Aktualny rozkład jazdy można znaleźć na stronie:

 

oraz w naszych mediach społecznościowych:
facebook - „Powiat Częstochowski” (@czestochowa.powiat).

Pytania dotyczące poszczególnych kursów prosimy kierować 
do operatów.

Linie relacji :

· Częstochowa – Kruszyna 
· Częstochowa – Kamienica Polska 
Realizuje  – PKS SA  w Częstochowie
Tel.: 698-631-094 - Dyżurny ruchu/Informacja
Sprzedaż biletów  - 607-488-666 

Linie relacji :

· Częstochowa – Kłomnice
· Częstochowa – Lelów
· Częstochowa – Mykanów
· Częstochowa – Przyrów – Dąbrowa Zielona
· Dąbrowa Zielona – Koniecpol – Lelów 
 Realizuje  – Robert Opara Przewóz Osób
Infolinia: 783 429 167 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 
do 15.00

Poniżej prezentujemy grafikę z usytuowaniem przystanków 
początkowych, dla osób rozpoczynających swoją podróż  
w Częstochowie.

PJ

czestochowa.powiat.pl Dla Mieszkańców Publiczny Transport 
Zbiorowyn n

Wieści 
z gmin
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330 uczestników 
zgromadził VIII Rajd 
Rowerowy po Ziemi 
Kocińskiej zorgani-
zowany przez OSP 
w  Starym Kocinie, 
ZMW Stary Kocin oraz 
Wspólnotę Wiejską Wsi 
Nowy Kocin.

Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo na trasie oraz uzyskali 
zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego na wykorzy-
stanie dróg w sposób szczególny. Uczestnicy rajdu mieli okazję 
skorzystać z atrakcji jakimi było malowanie twarze wykonane 
przez dziewczyny z ZMW Stary Kocin oraz pokaz pierwszej po-
mocy wykonany przez druhów z OSP.
Na zakończenie rajdu odbyło się losowanie nagród. Pula na-
gród opiewała na około 5000 złotych – rowery, tablet, leżaki, 
vouchery oraz bony do lokalnych firm. 
Wśród głównych nagród tegorocznego rajdu były trzy rowery 
miejskie – ufundowane przez Radnego Powiatu Częstochow-
skiego Adama Wochala, Radnego Gminy Mykanów Jarosława 
Migonia oraz przez Powiat Częstochowski, a także tablet ufun-
dowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej.
Powiat Częstochowski reprezentowali rady powiatu Adam 
Wochal oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Anna Dziewior.

PJ

ROWEROWO W KOCINIE

Wieści 
z gmin

Wieści 
z gmin

W dniach 20-21 sierpnia 2021 
roku odbył się Festiwal Kultury 

Polskiej i Żydowskiej – „XVIII 
Święto Ciulimu-Czulentu” 

Lelowskie Spotkania Kultur. 
Tegoroczny festiwal odbywający 
się w kameralnym gronie miał 
charakter bardziej refleksyjny, 

intelektualny i edukacyjny. 

P ierwszy dzień festiwalu rozpo-
czął się muzycznym wstępem. 
Utwory klezmerskie i  żydow-
skie wykonali Agnieszka Skow-

rońska oraz Mateusz Wójcik. Następnie 
miała miejsce projekcja filmu pt. Auste-
ria, w  reżyserii Jerzego Kawalerowicza. 
Dyskusję o  filmie, jak co roku, popro-
wadził znawca tematyki żydowskiej, 
filmoznawca, krytyk teatralny i  tłumacz  
dr Maciej Stroiński.

21 sierpnia rozpoczął się od warsztatów 
pisania w  języku jidysz, które zostały 
przeprowadzone przez Karolinę Ko-
prowską – doktorantkę z  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, pracownicę Instytutu 
Judaistyki na UJ, która podczas festiwalu 
pełniła także rolę przewodnika po ohelu 
i synagodze. O godzinie 16:00 odbyło się 
spotkanie wokół chasydyzmu, zapocząt-
kowane projekcją filmu Cadyk z  Lelowa 
(produkcja: TVP S.A. – program redakcji 
ekumenicznej). Spotkanie poprowadził 
prezes Lelowskiego Towarzystwa Hi-
storyczno-Kulturalnego im. Walentego 
Zwierkowskiego Mirosław Skrzypczyk 
– laureat licznych nagród i wyróżnień na 
rzecz przywracania pamięci i budowania 
dialogu polsko-żydowskiego, autor wielu 
publikacji dotyczących tematyki żydow-
skiej i  lelowskich Żydów oraz wcześniej 
wspomniana Karolina Koprowska. Dru-
gi dzień festiwalu uwieńczony został 
spektaklem I skrzypek gra w wykonaniu 
Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelow-
skiej, jak również koncertem laureatów 

Konkursu Piosenki Żydowskiej oraz ze-
społu wokalno-instrumentalnego Ogniki 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie. 
Widzowie mieli okazję usłyszeć muzykę 
żydowską i  klezmerską, wykonywaną 
przez młodych artystów z Lelowa. 
Dwudniowemu festiwalowi towarzy-
szyła ponadto wystawa fotograficzna 
autorstwa Dariusza Gawrońskiego pt. 
Chasydzi w Lelowie oraz degustacja przy-
smaków kuchni regionalnej i żydowskiej, 
w  tym lelowskiego ciulimu oraz czulen-
tu, przygotowanych przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Lelowie. 
Dla uczestników festiwalu udostępniona 
została także Izba Tradycji Ziemi Lelow-
skiej, wraz ze znajdującą się wewnątrz 
żydowską Dioramą.
Podczas wydarzeń festiwalowych, po-
wiat częstochowski reprezentowali czło-
nek zarządu Adam Morzyk i  radna po-
wiatu Marianna Dziura.

PJ

Temat: 
Obchody rocznic 100-lecia Powstań Śląskich jako część dzie-
dzictwa historycznego naszego regionu. Poprzez plastyczną 
wypowiedź zachęcamy młode pokolenia aby uczcić te wydarze-
nia i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki któ-
rym Górny Śląsk został przyłączony do Polski. 

Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII ze 

Szkół Podstawowych województwa śląskiego,
- każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę pla-

styczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską, np. 
malarstwo, rysunek, grafika, collage i tp.

- prace powinny być wykonane samodzielnie,
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do 

regulaminu.

Ocena prac:
- oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
- obrady Jury odbędą się 14 października 2021 roku,
- prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasy-

fikowane przez Jury,
- decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i cela-

mi konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.
Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:

I grupa - klasy 0-III
II grupa – klasy IV-VI
III grupa – klasy VII-VIII

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie 
do 12 października 2021 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
Prace powinny być przesłane w  odpowiednim opakowaniu, 
gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia 
powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia dla uczest-
ników w każdej grupie wiekowej. O przekazaniu nagród i wyróż-
nień organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub drogą 
e-mailową.

Wystawa:
Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych będzie prezento-
wana w   Galerii FotoPobudka  Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Częstochowie  od dnia  21 października 2021 r. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramach 
z przyczyn od niego niezależnych.

III Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny 

dla dzieci i młodzieży

Spotkania Kultur w Lelowie
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Pod nazwą Olimpiada Razem kryją się 
trzy imprezy sportowe:

• Integracyjne Zawody Lekkoatletyczne
• Ogólnopolskie Integracyjne Zawody 

Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu 
• Ogólnopolski Integracyjny Turniej Sza-

chowy
To bardzo ważne wydarzenie wspierająca 
integrację i  aktywizację osób z  niepełno-
sprawnościami. 
Ta niezwykle wartościowa inicjatywa two-
rzona jest przez Ludowy Klub Sportowy 
Gol Start. To właśnie dawanie możliwości 
potwierdzania umiejętności, a  nie ograni-
czeń pozwala osobom dotkniętym niepeł-
nosprawnością przekraczać własne barie-
ry i poprawiać, jakość życia. 
Zarząd Powiatu Częstochowskiego czyn-
nie wspiera inicjatywy promujące aktyw-
ność fizyczną i  wspomagające integrację 
osób niepełnosprawnych. Sport stanowi 
ważny element rozwoju psychofizyczne-
go. Aktywność fizyczna to nie tylko reha-
bilitacja i  budowanie prawidłowych na-
wyków dotyczących higieny ruchowej, 
ale także stwarzanie warunków moty-
wacji do samodoskonalenia się i umiejęt-
ności pracowania nad własnymi słabo-
ściami. Przekazujemy wyrazy uznania 
i  serdeczne gratulacje dla Zawodników 
oraz Organizatorów. Poszerzanie ofer-
ty sportowej skierowanej do zróżnico-
wanych grup jest podstawą budowania 
społeczeństwa zintegrowanego. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy wszystkim 
zawodnikom i wygranym!

Integracyjne Zawody Lekkoatletyczne

Impreza odbyła się 10.09.2021 r. na Sta-
dionie Lekkoatletycznym MOSIR przy 
ul. Dąbrowskiego 56/78. Udział wzięło  
31 placówek z  Częstochowy i  okolic,  
co dało łączną liczbę 750 uczestników  
(rekordowa ilość). Zawodnicy rywalizo-
wali w następujących konkurencjach:

1. Sztafeta 4x50m
2. Bieg wózkowiczów na 60m
3. Tor przeszkód
4. Bieg na dystansie 100m
5. Rzut piłeczką palantową
6. Skok w dal chłopców
7. Skok w dal dziewcząt
8. Boccia
9. Wyścigi żółwi
10. Rzut piłeczką do celu
11. Kręgle
12. Slalom rodzinny

Ogólnopolskie Integracyjne Zawody 
Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu 
(III runda Grand Prix Polski)

Zawody odbyły się w  terminie  
10-12.09.2021 na pływalni krytej „Sien-
kiewicz” przy Al. NMP 56. W  imprezie 
uczestniczyło 101 zawodników z  18 klu-
bów z całej Polski:
Sponsorem nagród w kategorii OPEN był 
Powiat Częstochowski.

Ogólnopolski Integracyjny Turniej 
Szachowy Olimpiada  RAZEM

Organizatorem turnieju był LKS GOL 
START w  Częstochowie i  Powiat Czę-

stochowski. Szachiści rywalizowali 
11-12 września   2021 r. w  sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie. Po rozegraniu VII 
rund systemem szwajcarskim sklasyfi-
kowano 14 zawodników.

    MDz

29 
sierpnia o  godz.16:00  
nastąpił oficjalny start 
biegu głównego na dy-
stansie półmaratonu. Bieg 

ten został zorganizowany w ramach I Mi-
strzostw Powiatu w  Półmaratonie. Trasa 
była bardzo atrakcyjna, prowadziła uli-
cami oraz leśnymi ścieżkami przez Alek-
sandrię, Pietrzyki i  Herby. Na linii startu 
stawiło się 60 biegaczy i  biegaczek z  kil-
kunastu gmin i  powiatów województw: 
śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego. 

W  klasyfikacji generalnej OPEN trzy  
pierwsze miejsca wśród mężczyzn zajęli:

I- Roberto Dimiccoli (Racibórz)
II - Zbigniew Kalinowski (Korwinów)
III - Tomasz Juszczak (Tarnowskie Góry)

Wśród kobiet na podium OPEN  
uplasowały się:

I - Ewa Brych-Pająk (Częstochowa)
II - Aleksandra Wielechowska (Lubliniec)
III - Karina Korus (Piekary Śląskie)

Poza kategoriami OPEN Organizator wy-
znaczył również kategorie wiekowe wśród 
kobiet i  mężczyzn oraz kategorie dla naj-
szybszych mieszkańców (Open Mężczyzn 
oraz Open Kobiet) gminy Konopiska oraz 
dla najszybszych kobiet i mężczyzn z po-
wiatu częstochowskiego.
Ogłoszenie wyników dzieci i  młodzieży 
oraz wręczenie nagród nastąpiło o godz. 
17:30. Po dekoracji najszybszych dziew-
cząt i  chłopców nastąpiło losowanie na-
gród wśród wszystkich biorących udział 
w  zawodach. W  klasyfikacji generalnej 
OPEN trzech pierwszych mężczyzn oraz 
trzy pierwsze panie otrzymali nagrody 
finansowe w wysokości: I miejsce-400 zł,  
II miejsce-200 zł, III miejsce-100 zł.
Imprezę poprowadził olimpijczyk z  Rio 
de Janeiro i Pekinu w chodzie sportowym  
- Jakub Jelonek, co było dodatkową war-
tością dodatnią całego wydarzenia. 
W  wydarzeniu partycypowali: Gminne 
Centrum Kultury i  Sportu w  Konopi-
skach, Gmina Konopiska, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny im. J.Kochanowskiego 
w  Aleksandrii oraz Patron Honorowy- 
Powiat Częstochowski. 

PJ

I Mistrzostwa Powiatu 
w Półmaratonie

Wspólne obsypanie się kolorowymi proszkami 
rozpoczęło Bieg Kolorów dla dzieci w ramach I Półmaratonu  

Aleksandryjskiego.

WYNIKI  BIEGU NA 21 KM

Nr Nazwisko i imię Kraj Miejscowość Klub

1 17 Dimiccoli Roberto ITA Racibórz Eko Okna Runners

2 23 Kalinowski Zbigniew POL Korwinów Jkla Jawor Jaworzno

3 22 Juszczak Tomasz POL Tarnowskie Góry Huta Cynku Miasteczko Śląskie

4 4 Bik Miłosz POL Częstochowa erowery.pl

5 73 Kowal Marcin POL Działoszyn Klub Biegacza Warta

6 5 Bodanka Piotr POL Nieznanice Apama Acoustic Project

7 49 Skworc Grzegorz POL Siemianowice Śląskie

8 46 Patyk Sławomir POL Częstochowa

9 48 Proksa Robert POL Mysłowice UKS Chromik Mysłowice

10 38 Masłoń Błażej POL Rudnik Mały

Olimpiada Razem

Wyniki końcowe:

1.Bogdan Żminda - Start  Wrocław  
- 5,0 pkt

2.Krzysztof  Gmaj - Zagłębie Dąbrowa G 
 - 5,0 pkt

3.Władysław Pojedziniec - Start  Wrocław  
- 4,5 pkt

4.Marek Urban - Start  Wrocław - 4,5 pkt
5.Gwidon Zajączkowski - Start  Wrocław  

- 4,5 pkt
6.Andrzej Wasylkiewicz - Start  Wrocław  

- 4,5 pkt
7.Marek  Pociejowski - Start  Wrocław  

- 3,5 pkt
8.Adam  Świder - Start  Wrocław - 3,5 pkt

9.Zbigniew Przeniosło - Częstochowa  
- 3,5 pkt

10.Maciej  Benduch - Gol Start   
Częstochowa - 2,5 pkt

11.Józef  Kopij - Start  Wrocław - 2,5 pkt
12.Damian  Małek - Gol Start  

 Częstochowa - 2,5 pkt
13.Seweryn  Staroń - Gol Start   

Częstochowa - 1,0 pkt
14.Urszula  Otręba - Gol  Start    

Częstochowa - 0 pkt
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Na terenie Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Spale w dniach 

27-28 sierpnia odbyły się 
XXIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS.

W  bloku rekreacyjnym mogli startować 
zawodnicy z rocznika 2003 i starsi. Klasy-
fikację punktową wygrało woj. lubelskie, 
drugie miejsce zajęli gospodarze — woj. 
łódzkie, trzecie woj. śląskie.  Znaczący 
wkład w dorobek punktowy naszego wo-
jewództwa wnieśli zawodnicy z  powiatu 
częstochowskiego. 
W  piłce siatkowej kobiet drużyn trzy-
osobowych bezkonkurencyjne okazały 
się: Klaudia Worwąg, Aleksandra Deska, 
Zuzanna Cichoń i  Wiktoria Kozik, które 
w  całym turnieju straciły tylko jednego 
seta! W tej samej konkurencji bardzo do-
brze zaprezentowali się również Panowie 

w  składzie: Dawid Nabiał-
czyk, Jakub Urbański, 
Bartosz Gołębiowski, 
Mikołaj Ściebura, 
którzy wywalczyli  
II miejsce, przegry-
wając po zaciętym 
meczu finałowym 
z  drużyną woje-
wództwa mazo-
wieckiego. 
Dwa srebrne meda-
le wywalczyli również 
reprezentanci wojewódz-
twa śląskiego w przeciąganiu 
liny. Panowie rywalizowali w skła-
dzie: Łukasz Worwąg, Szymon Wyrwa, 
Patryk Sobalkowski, Łukasz Wiewióra 
i Jarosław Kubat, natomiast drużynę dam-
ską reprezentowały: Patrycja Kiedrzyn, 
Mirosława Góral, Małgorzata Zając, 

Agnieszka Supierz i  Beata 
Wodyńska. 

Nie mogło zabraknąć 
również naszych 

r e p r e z e n t a n t ó w 
w  Trójboju dla 
władz. Starosta 
C z ę s t o c h o w s k i 
Krzysztof Smela, 
Prezes Powiato-

wego Zrzeszenia 
LZS  w  Częstocho-

wie Zdzisław Gęb-
ski  i Prezes Powiatowego 

Zrzeszenia LZS w  Kłobucku 
Grzegorz Garbaciak rywalizowa-

li w  rzucie lotką do tarczy, strzałach na 
bramkę i strzelaniu z wiatrówki. 

PJ

IGRZYSKA LZS Z SUKCESAMI

Na duże oklaski zasługuje występ Oskara Gwoździow-
skiego, który zdobył 3 złote medale.

I miejsce - Oskar Gwoździowski 
- gra pojedyncza chłopców U-13
I miejsce - Oskar Gwoździowski/Oliwia Jagoda 
- gra mieszana U-13
I miejsce - Oskar Gwoździowski/Mateusz Michalik 
- gra podwójna chłopców U-13
II miejsce - Mateusz Michalik 
- gra pojedyncza chłopców U-13
II miejsce - Mateusz Michalik/Agnieszka Kopka 
- gra mieszana U-13

W  zawodach wzięli udział: Martyna Wieczorek, Maja 
Pruszyńska, Paweł Nocuń, Oskar Gwoździowski, Oliwia 
Jagoda, Mateusz Michalik, Klara Siadlak, Marysia Jędru-
sik, Karolina Wieczorek, Mateusz Czajkowski, Marcel 
Dzięgielewski, Kamil Gomoluch, Grzegorz Sepioło. PJ

MEDALOWA 
LOTKA

Badmintoniści Lotki Olsztyn zdobyli  
5 medali na Krajowym Turnieju Juniorów  

Młodszych (U17), Młodzików (U15),  
Młodzików Młodszych (U13), Żaków (U11) 

 i Żaków Młodszych (U9), który odbył się  
od 11 do 12 września w Szczucinie.

Do zawodów zgłoszonych zostało 13 za-
wodników - na starcie ostatecznie stawiło 
się 12 chłopców z 3 drużyn: MKMŻ Rybki 
Rybnik, SSSM Stal Toruń oraz UKS Spe-
edway Rędziny w roli gospodarza. Zawody 
na trudnym, rędzińskim torze dostarczyły 

wielu emocji, jednakże obyło się bez po-
ważniejszych upadków i  urazów. Po za-
kończeniu zawodów i  wręczeniu nagród 
zawodnikom, którego dokonali Wójt Gmi-
ny Rędziny Paweł Militowski oraz Radny 
Powiatu Częstochowskiego Adam Jaruga, 

okolicznościowym pucharem za reprezen-
towanie gminy na arenie międzynarodowej, 
podczas zawodów w mini żużlu w miejsco-
wości Riwne na Ukrainie, został uhonoro-
wany Wiktor Andryszczak.  

PJ

Zwycięstwo UKS  
Speedway Rędziny

WYNIKI:

I miejsce - 50 pkt.  
- UKS Speedway Rędziny
1. Miłosz Kowalski (3,1,2,3,-) - 9 pkt.
2. Krystian Gręda (3,3,3,3,2) - 14 pkt.
3. Wiktor Andryszczak (3,3,3,2,3)  

- 14 pkt.
4. Oskar Kręgiicki (3,W,-,3,3) - 9 pkt.
5. Maksym Zientara (2,2) - 4 pkt.

II miejsce - 38 pkt. - MKMŻ Rybki Rybnik
1. Paweł Wyczyszczok (2,2,2,2,2) - 10 pkt.
2. Marcel Kowolik (3,3,3,2,3) - 14 pkt.
3. Piotr Reszka (W,-,-,l-) - 1 pkt.
4. Krzysztof Harendarczyk (1,2,3,W,3) - 9 pkt.
5. Wiktor Klecha (2,U,2) - 4 pkt.

III miejsce - 15 pkt. - SSSM Stal Toruń
1. Ksawery Słomski (1,3,2,1,D) - 7 pkt.
2. Mikołaj Duchiński (2,2,1,2,1) - 8 pkt.

Na zdj.: Dawid Nabiałczyk, Jakub Urbański, 
Bartosz Gołębiowski, Mikołaj Ściebura

Reprezentacja województwa śląskiego w przeciąganiu liny

FINAŁ CENTRALNY XXIV OGÓLNOPOLSKICH
IGRZYSK LZS - SPAŁA 26-28.08.2021

Punktacja województw - blok rekreacyjny

 

 

Finał Centralny XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS - Spała 26-28.08.2021 r. 
 

Punktacja województw – blok rekreacyjny 
 

M Województwo 

Konkurencje zespołowe Konkurencje Indywidualne 

Trójbój 
władz Dwubój Razem Piłka nożna „5” Siatkówka „3” Koszykówka „3” Przeciąganie liny Wyciskanie odważnika 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni K -70 kg K +70 kg M -85 kg M +85 

1 lubelskie 40,0  28,0  35,0  18,0  28,0  28,0  40,0  40,0  4,0  9,0  9,0  7,0  35,0  22,0  343,0  

2 łódzkie 30,0  20,0  26,0  28,0  40,0  40,0  28,0  30,0  3,0  6,0  1,0  0,0  26,0  40,0  318,0  

3 śląskie 35,0  20,0  40,0  35,0  26,0  22,0  35,0  35,0  2,0  3,0  0,0  3,0  16,0  24,0  296,0  

4 mazowieckie 28,0  40,0  0,0  40,0  0,0  26,0  25,0  21,0  7,0  7,0  5,0  0,0  40,0  0,0  239,0  

5 pomorskie 0,0  25,0  24,0  0,0  24,0  24,0  30,0  21,0  5,0  5,0  3,0  9,0  8,0  35,0  213,0  

6 dolnośląskie 20,0  14,0  0,0  22,0  30,0  35,0  18,0  28,0  6,0  2,0  2,0  5,0  30,0  0,0  212,0  

7 wielkopolskie 0,0  25,0  0,0  24,0  35,0  30,0  21,0  17,0  0,0  0,0  0,0  4,0  18,0  28,0  202,0  

8 świętokrzyskie 24,0  30,0  30,0  20,0  0,0  20,0  0,0  25,0  0,0  0,0  4,0  0,0  28,0  0,0  181,0  

9 zachodniopomorskie 0,0  14,0  22,0  14,0  0,0  0,0  25,0  25,0  9,0  4,0  7,0  2,0  20,0  26,0  168,0  

10 opolskie 26,0  35,0  0,0  0,0  0,0  0,0  21,0  17,0  0,0  0,0  6,0  1,0  0,0  30,0  136,0  

11 małopolskie 22,0  20,0  28,0  16,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0  0,0  96,0  

12 warmińsko-mazurskie 0,0  0,0  0,0  30,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  24,0  0,0  54,0  

13 podlaskie 0,0  14,0  0,0  26,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6,0  0,0  0,0  46,0  

14 lubuskie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22,0  0,0  22,0  

15 kujawsko-pomorskie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14,0  0,0  14,0  

16 podkarpackie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  12,0  0,0  12,0  
 

 

 

 

Finał Centralny XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS - Spała 26-28.08.2021 r. 
 

Punktacja województw – blok rekreacyjny 
 

M Województwo 

Konkurencje zespołowe Konkurencje Indywidualne 

Trójbój 
władz Dwubój Razem Piłka nożna „5” Siatkówka „3” Koszykówka „3” Przeciąganie liny Wyciskanie odważnika 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni K -70 kg K +70 kg M -85 kg M +85 

1 lubelskie 40,0  28,0  35,0  18,0  28,0  28,0  40,0  40,0  4,0  9,0  9,0  7,0  35,0  22,0  343,0  

2 łódzkie 30,0  20,0  26,0  28,0  40,0  40,0  28,0  30,0  3,0  6,0  1,0  0,0  26,0  40,0  318,0  

3 śląskie 35,0  20,0  40,0  35,0  26,0  22,0  35,0  35,0  2,0  3,0  0,0  3,0  16,0  24,0  296,0  

4 mazowieckie 28,0  40,0  0,0  40,0  0,0  26,0  25,0  21,0  7,0  7,0  5,0  0,0  40,0  0,0  239,0  

5 pomorskie 0,0  25,0  24,0  0,0  24,0  24,0  30,0  21,0  5,0  5,0  3,0  9,0  8,0  35,0  213,0  

6 dolnośląskie 20,0  14,0  0,0  22,0  30,0  35,0  18,0  28,0  6,0  2,0  2,0  5,0  30,0  0,0  212,0  

7 wielkopolskie 0,0  25,0  0,0  24,0  35,0  30,0  21,0  17,0  0,0  0,0  0,0  4,0  18,0  28,0  202,0  

8 świętokrzyskie 24,0  30,0  30,0  20,0  0,0  20,0  0,0  25,0  0,0  0,0  4,0  0,0  28,0  0,0  181,0  

9 zachodniopomorskie 0,0  14,0  22,0  14,0  0,0  0,0  25,0  25,0  9,0  4,0  7,0  2,0  20,0  26,0  168,0  

10 opolskie 26,0  35,0  0,0  0,0  0,0  0,0  21,0  17,0  0,0  0,0  6,0  1,0  0,0  30,0  136,0  

11 małopolskie 22,0  20,0  28,0  16,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,0  0,0  96,0  

12 warmińsko-mazurskie 0,0  0,0  0,0  30,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  24,0  0,0  54,0  

13 podlaskie 0,0  14,0  0,0  26,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6,0  0,0  0,0  46,0  

14 lubuskie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  22,0  0,0  22,0  

15 kujawsko-pomorskie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  14,0  0,0  14,0  

16 podkarpackie 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  12,0  0,0  12,0  
 

 

21 sierpnia na torze mini-żużlowym w Kamieniołomie Lipówka w Rudnikach odbyła się IV Runda eliminacji
 do Mistrzostw Polski w klasie 85-125cc w mini żużlu.



Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Szkoła Podstawowa w Kamienicy Polskiej

więcej informacji:

www.czestochowa.powiat.pl
tel. 34 322 91 23 lub 34 327 33 04


