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PO CO NAM
WSPÓŁPRACA

ZAGRANICZNA?

Jakie są podstawy  
naszych działań?

Prowadzenie polityki zagranicznej 
państwa należy do kompetencji rzą-
du, przy czym minister właściwy do 
spraw zagranicznych koordynuje m.in. 
współpracę zagraniczną jednostek 
samorządu terytorialnego, sprawując 
tym samym kontrolę nad realizacją za-
dań z zakresu polityki zagranicznej po-
wierzonej władzom samorządowym. 
Zgodnie z  art. 172 ust. 2 Konstytucji 
RP, jednostki samorządu terytorialne-
go mają prawo przystępowania do mię-
dzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i  regionalnych oraz współ-
pracy ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw.

Co daje współpraca na poziomie 
samorządów?

Dyplomacja samorządowa ma zna-
czenie dla budowania trwałych relacji 

Właśnie zakończyła się wizyta władz powiatu bodeńskiego w regionie częstochowskim. 
Podczas konferencji i rozmów z dziennikarzami często pojawiało się pytanie,  

jakie korzyści mamy ze współpracy z powiatem bodeńskim w Niemczech  
i regionem kołomyjskim na Ukrainie.

gospodarczych, naukowych i  kultural-
nych między społecznościami regional-
nymi i lokalnymi Polski i innych krajów, 
a także dla skutecznej promocji Polski 
za granicą. Samorządy skutecznie wy-
korzystują współpracę zagraniczną dla 
wspierania rozwoju regionu, szczegól-
nie w  celu podniesienia atrakcyjności 
i  konkurencyjności gospodarczej, roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości oraz 
pozyskiwania zagranicznych inwesto-
rów. Działania samorządów pozwalają 
także na zbliżenie społeczności lokal-
nych i ich wzajemne poznanie. Ze swej 
strony staramy się wykorzystać efekt 
synergii w promocji, kulturze, pomocy 
społecznej, edukacji, funkcjonowaniu 
administracji i drogownictwie. Dążymy 
także do nawiązania kontaktów gospo-
darczych.

Co z wolnością na świecie?
Wolność nie jest czymś, co spada 

z nieba i trwa wiecznie. Dlatego o wol-

ność trzeba ciągle zabiegać. A  warun-
kiem wolności jest to, że ludzie mogą 
żyć w  pokoju. Poprzez atak Rosji na 
Ukrainę doświadczamy z  bliska, co 
to znaczy, gdy przestaje istnieć pokój 
i  wolność. Dlatego jesteśmy wezwani 
do wsparcia ofiar tego ataku. Dzięki 
naszej współpracy Powiat Bodeński 
ma bieżące informacje z  wydarzeń na 
Ukrainie i wsparł pomoc finansową dla 
Rejonu Kołomyjskiego. Władze nie-
mieckie zapewniają nas,  że pomoc nie 
była jednorazowa. 

Jeden z  ojców założycieli Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Benjamin 
Franklin, powiedział kiedyś: „Nigdy 
nie było dobrej wojny ani złego poko-
ju”. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy 
Ukrainy wkrótce znów będą mogli żyć 
w  pokoju. Bo pokój jest niedoceniany, 
dopóki nie zostanie stracony. 

    Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski
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W KONIECPOLU
Ponad 300 muzyków wzięło udział w V Powiatowym 

Przeglądzie Orkiestr Dętych, którego organizatorami 
byli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela  

i Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga.

10 września do Koniecpola przybyło 7 orkiestr dętych z terenu powiatu czę-
stochowskiego. Pogoda w sobotnie popołudnie okazała się łaskawa dla muzy-
ków i sympatyków muzyki orkiestrowej. Publiczność mogła oklaskiwać trady-
cyjny przemarsz, gdzie królowały barwne stroje mażoretek i  ciekawe układy 
choreograficzne. Oficjalnego powitania gości i  otwarcia festiwalu dokonali 

włodarze powiatu częstochowskiego 
oraz miasta i gminy Koniecpol.
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- Dziękuję burmistrzowi, za otwartość 
i  dobrą atmosferę. Z  Koniecpolem zawsze do-
brze się współpracuje i  z  przyjemnością tutaj za 
każdym razem przyjeżdżam – zaznaczył starosta 
Smela. – Warto się realizować muzycznie. Uczy to 
samodyscypliny, pracy w grupie i pozwala nabyć nowe 
umiejętności. Jest to niezwykle ważne w  szybko zmie-
niającej się rzeczywistości – dodał starosta.

W  2022 r. swoje 20-lecie świętuje jeden ze współor-
ganizatorów festiwalu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ko-
niecpol.

- Bardzo serdecznie dziękuje za zorganizowanie przeglą-
du, zbiegło się to z jubileuszem naszej orkiestry w Koniec-
polu. Co prawda przegląd z przemarszem miał się odbyć na 
dworze, ale ze względu na prognozy pogody postanowili-
śmy przenieść koncerty do hali sportowej, aby orkiestry nie 
musiały się martwić o  warunki atmosferyczne – wyjaśnił 
burmistrz Suliga. 

Kolejnym etapem przeglądu były występy sceniczne. 
Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać za-
równo muzyki klasycznej, jak i największych światowych 
hitów. Swoje umiejętności zaprezentowały również ma-
żoretki, wzbudzając żywiołowe reakcje publiczności. 

Każda z  orkiestr otrzymała pamiątkową statuetkę, 
dyplom oraz nagrodę finansową na dalszy rozwój. Ideą 
przeglądu jest to, by orkiestry naszego powiatu ze sobą 
nie rywalizowały, lecz aby zaprezentowały własny do-
robek artystyczny, wymieniły zdobyte doświadcze-
nie, a  tym samym nadal prężnie się rozwijały. 
Wszyscy, którzy przybyli do Koniecpola 
mogli się przekonać, że ta intencja, która 
przyświecała władzom powiatu przy 
reaktywacji festiwalu, jest słuszna 
i spełnia swoją misję.

W przeglądzie wystąpiły:

 ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Mykanów, dyr. Krzysztof  
Witczak, instruktorka mażore-
tek PRESTO Ewelina Stolarska,

 ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Poczesna, dyr. Wojciech 
Grela,

 ● Orkiestra Dęta OSP Nakło,  
dyr. Grzegorz Matyja, 

 ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Dąbrowa Zielona, dyr. Dariusz Pi-
kor, instruktorka mażoretek VIVAT 
Karolina Pyrzyna,

 ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP 
Kłomnice, dyr. Łukasz Stanisz, instruk-
torka mażoretek FANABERIA Anna 
Kościuch,

 ● Orkiestra Dęta MDK Blachownia,  
dyr. Piotr Janik,

 ● Młodzieżowa Orkiestra Dęta Koniecpol, dyr. 
Maciej Piątek-Czarnecki.
 
Władze powiatu składają serdeczne podziękowania 

gminie Koniecpol oraz Domowi Kultury w Koniecpolu za 
współorganizację przeglądu.

PJ

Orkiestra Dęta OSP Nakło

Orkiestra Dęta 
Gminy Poczesna
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20 LAT  
WSPÓŁPRACY
Współpraca zagraniczna ma zasadnicze znaczenie zarówno 

dla tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni, jak i dla inte-
gracji europejskiej. Dzięki niej granice przestają być bariera-

mi, a Europejczycy zbliżają się do siebie i tym samym łatwiej 
jest rozwiązywać wspólne problemy, wymieniać się pomysła-

mi i realizować wspólne cele strategiczne.

Powiat Częstochowski i  Po-
wiat Bodeński świętują 20 lat 
współpracy. Nasze kontakty 
wyprzedzają wstąpienie Pol-

ski do UE i cały czas się rozwijają. Od 6 
do 10 września mieliśmy przyjemność 
gościć17-osobową delegację niemiec-
ką, na czele ze Starostą Bodeńskim 
Lotharem Wöfle. Goście znad Jeziora 
Bodeńskiego wzięli udział w  konfe-
rencji „20-lecie partnerstwa Powiatu 
Częstochowskiego i  Bodeńskiego”, 
która odbyła się w  Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II. 

- Z  wielką satysfakcją możemy 
stwierdzić, że współpraca powiatów 
częstochowskiego i  bodeńskiego nie 
tylko przetrwała próbę czasu, ale 
przyniosła obu stronom wiele korzy-
ści i  nadal dynamicznie się rozwija. 
Dzieje się tak pomimo znacznej od-
ległości dzielącej oba powiaty (1200 
km), pomimo ich odmiennej specyfiki, 
historii, tradycji i  uwarunkowań spo-
łeczno-politycznych i  gospodarczych 
– zaznaczył starosta Smela. - Pragnę 
wyrazić słowa wielkiego szacunku 
i  uznania dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do nawiązania współpracy 
obu powiatów i przez wszystkie te lata 
ją wspierali i  rozwijali. Jestem prze-
konany, że nasze partnerstwo nadal 
będzie przynosić dobre owoce i wielo-
rakie korzyści oraz że nadal będzie ce-
chowała je dotychczasowa szczerość 
i otwartość – dodał starosta.

Przez 20 lat w  Polsce zachodziły 
szybkie zmiany. Chociaż sami, często 
już nie zwracamy na to uwagi, to nasz 
rozwój jest dostrzegalny w Europie.

- Na początku ideą było wniesienie 
doświadczeń niemieckich do budowa-
nia struktur w  powiecie częstochow-
skim. Jednak to już dawno minęło. 
Dzisiaj wymieniamy się na tym samym 
poziomie. Osobiście za każdym razem 
podczas moich wizyt jestem zaskoczo-
ny, jak pragmatycznie rozwiązuje się 
w  Polsce problemy. Życzyłbym sobie, 
abyśmy od czasu do czasu mogli tak 
samo działać u  nas – mówił starosta 
Wölfle.

W  dalszej części konferencji, 20 lat 
współpracy podsumował Wicestaro-
sta Częstochowski Jan Miarzyński. Ka-
tarzyna Buchajczuk i Katarzyna Zlotos 
omówiły funkcjonowanie kół przyjaźni 
polsko-niemieckich. Na zakończe-
nie Członek Zarządu Powiatu Adam 
Morzyk zaprezentował perspektywy 
rozwoju współpracy w zakresie przed-
siębiorczości i  innych ważnych dla sa-
morządu dziedzin.

Delegacja niemiecka w  czasie swo-
jego pobytu zwiedziała Muzeum 
Górnictwa Rud Żelaza, wzięła udział 
w koncercie Zespołu Folklorystyczne-
go „Wrzosowianie” i Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z  Mykanowa, zapoznała 
się z  funkcjonowaniem Zespołu Szkół 
w  Złotym Potoku, a  także zwiedziła 
zamek w  Olsztynie. Polską przedsię-
biorczość reprezentowała firma Press 
Glass. Grupa polsko-niemiecka zwie-
działa Budynek w  Konopiskach, który 
został nagrodzony w  konkursie Iconic 
Awards 2021 w  kategorii Innovative 
Architecture. Co istotne, powstała 
na podstawie projektu Konior Studio 
siedziba firmy zdobyła też dodatkowe 
wyróżnienie Best of Best.

PJ
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Obchody dożynkowe rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą Świętą, 
po której nastąpiło powitanie 
wszystkich zgromadzonych 

przez gospodarzy dożynek, Starostę Czę-
stochowskiego Krzysztofa Smelę i  Wójta 
Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza. Zaszczyt-
ne miano starostów dożynek sprawowali 
Ewelina Kaleta z Brzyszowa i Czesław Ma-
kowski z Małus Wielkich, którzy przekazali 
samorządowcom chleb dożynkowy.

- Rolnicy zawsze stali w pierwszym rzę-
dzie prawych i  najbardziej pracowitych 
obywateli naszego państwa. Dziękuję 
Wam, polscy rolnicy, za chleb, którym dzie-
limy się hojnie z naszymi rodzinami. Życzę 
wszystkim rolnikom, aby Waszej ciężkiej 
pracy towarzyszyła satysfakcja i  radość, 
a  codzienność tworzyła warunki do god-
nego życia oraz rozwoju - mówił Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela. 

Dla świata, Europy i  Polski nastały bar-
dzo trudne czasy. Niemal każda polska 
rodzina doświadczyła skutków pandemii. 
Wzrosły ceny za gaz, energię i paliwo. Sta-
le rosną ceny żywności. Rosyjska napaść 
na Ukrainę potęguje niepokój i niesie wiele 
niewyobrażalnych wcześniej zagrożeń. 

- Dzisiaj największym wyzwaniem dla 
Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego, energetycznego, ekono-
micznego i  militarnego – zaznaczył staro-
sta. 

Powiat, nie ma bezpośredniego wpływu 
na rolnictwo, ale może tworzyć dla jego 
rozwoju sprzyjające warunki. Władze Po-
wiatu Częstochowskiego podejmują wiele 

działań służących jego równomiernemu 
rozwojowi poprzez budowę sieci drogo-
wej, realizację licznych inwestycji, ochronę 
środowiska, łagodzenie skutków bezro-
bocia, poprawę struktury obszarowej go-
spodarstw rolnych, klasyfikację i  scalenia 
gruntów oraz tworzenie i  prowadzenie 
bazy danych geodezyjnych stanowiącej 
podstawę do obrotu ziemią. Powiat wspie-
ra pomoc społeczną, oświatę, kulturę, 
sport i rekreację, a także organizacje poza-
rządowe i instytucje pracujące na rzecz wsi 
i rolnictwa. Wiele z tych przedsięwzięć po-
wiat realizuje w  porozumieniu z  samorzą-
dami gmin, co przynosi bardzo dobre efek-
ty. W ostatnich miesiącach czołówki gazet 
wypełniają doniesienia o  niespotykanych 
brakach wody w  Europie Zachodniej. Ten 
problem dotknął także Polskę. Instytut 
Uprawy Nawożenia i  Gleboznawstwa 
stwierdził, że w okresie  od 11 czerwca do 
10 sierpnia 2022 roku niedobór wody wy-
stępował już w całym kraju. Susza rolnicza 
występowała na terenie wszystkich woje-
wództw kraju i  we wszystkich monitoro-
wanych uprawach. Znacząco wpłynęło to 
na obniżenie plonów.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
w  2021 r. ze środków Budżetu Powiatu 
Częstochowskiego zrealizowano inwe-
stycję dostawy i  montażu trzech automa-
tycznych stacji monitoringu suszy rolni-
czej według specyfikacji Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 
w  następujących lokalizacjach: Borowno 
- gmina Mykanów, Przymiłowice - gmina 
Olsztyn, Biała Wielka - gmina Lelów – za-
znaczył starosta Smela. 

- System ma za zadanie wskazać obszary, 
na których potencjalnie wystąpiły straty 
spowodowane warunkami suszy dla upraw 
uwzględnionych w ustawie o dopłatach do 
ubezpieczeń upraw rolnych i  zwierząt go-
spodarskich w Polsce – dodał starosta.

Jeśli Dożynki, to koniecznie wieńce, 
które przygotowały i zaprezentowały: 
 ● KGW z Blachowni 
 ● KGW „Dąbrowianki” (Dąbrowa Zielona)
 ● Zespół Dożynkowy z  Gminy Kamienicy 
Polskiej 

 ● KGW „Czepurzanki” (Janów)
 ● KJGW ze Zdrowej (Kłomnice) 
 ● Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Radoszewnica (Koniecpol) 

 ● Koła Gospodyń Wiejskich z  Gminy Ko-
nopiska 

 ● KGW „Widzowianki” (Gmina Kruszyna)
 ● Koło Gospodyń Wiejskich „Podlesianki” 
(Gmina Lelów)

 ● Koło Gospodyń Wiejskich Mstowianki 
 ● KGW „Grabowianki” (Gmina Mykanów)
 ● KGW z Zawodzia (Gmina Poczesna)
 ● KGW z Wiercicy (Gmina Przyrów)
 ● Zespół  Kościelanki z  Kościelca (Gmina 
Rędziny)

 ● Koło Gospodyń Wiejskich Starczanki
 ● Gminny Zespół KGW z Olsztyna 
Wieńce były przepiękne i  z  pewnością 

wymagały ogromu pracy i talentu od swo-
ich twórczyń. 

W  najstarszym konkursie dożynkowym 
„Przodujący producent rolny” wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich gmin z  terenu 
powiatu. 

Nagrody na scenie odebrali:
1. Andrzej Wypchlak z Blachowni
 2. Monika i Konrad Mysłek z Ulesia, gmi-

na Dąbrowa Zielona
3. Ewa i Adam Ucieklak z Ponika, gmina 

Janów
4. Joanna Kubara z Kamienicy Polskiej
5. Grzegorz Ciupa z Konar, gmina Kłom-

nice
6. Czesław  Olak z Oblasów, gmina Ko-

niecpol
7. Piotr Polak z Rększowic, gmina Kono-

piska
8. Tomasz Bogacz z Widzowa, gmina 

Kruszyna
9. Michał Napora z Turzyna, gmina Lelów 
10. Czesław Makowski z Małus Wielkich, 

gmina Mstów
11. Bartosz Gonera z Borowna Kolonii, 

gmina Mykanów
12. Kamila Ulrich ze Zrębic, gmina Olsztyn
13. Tadeusz Wójcik z Wrzosowej, gmina 

Poczesna
14. Kacper Michalik z Przyrowa
15. Michał Rozenberg z Marianki Rędziń-

skiej, gmina Rędziny
16. Barbara i Wojciech Zych z Klepaczki, 

gmina Starcza
Podsumowano także Powiatowy Kon-

kurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA  2022”. 
Konkurs ma szeroki zakres, gdyż obejmuje 
wszystkie domostwa na terenach wiej-
skich naszego powiatu, nie tylko zagrody, 
w  których odbywa się towarowa produk-
cja rolnicza. Ważna jest nie tylko estetyka 
zagród, ocenie podlegały również takie 
kwestie jak: gospodarowanie odpadami, 
w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie 

wodą, ograniczanie niskiej emisji, termo-
modernizacja budynków, wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych, utrzy-
mywanie przydomowych warzywników, 
jagodników, pasiek, sadów  i  innych form 
wytwarzania żywności na samozaopatrze-
nie własnej rodziny, szczególnie metodami 
rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny 
zagród w  konkursie „Ekologiczna Zagro-
da” ukierunkowane są na propagowanie 
proekologicznych praktyk 
zawartych  w  „Kodeksie 
dobrej praktyki rolniczej” 
-  (Ministerstwo  Rolnic-
twa  i   Rozwoju  Wsi  oraz  
Ministerstwo  Środowiska  
– Warszawa, 2002 r.). Ko-
deks ten jest zbiorem przy-
jaznych środowisku prak-
tyk, których stosowanie 
zapewnia zrównoważony 
rozwój w  sferze produkcji 
rolniczej. Najważniejszym 
celem KDPR jest podnie-
sienie poziomu podsta-
wowej wiedzy o  ochronie 
wody - głównego zasobu 
środowiska oraz gleby, po-
wietrza i krajobrazu.

Przestrzeganie tych za-
sad obowiązuje aktualnie 
wszystkich rolników otrzymujących dopła-
ty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich 
nieprzestrzeganie. Zarząd Powiatu Czę-
stochowskiego patronuje inicjatywie Kon-
kursu „Ekologiczna Zagroda 2022”, tym sa-
mym wspierając wdrażanie prawidłowych 
zachowań na terenie naszego powiatu. 

Etap gminny konkursu przeprowadzono 
w  części gmin. Pozostałe zgłosiły do kon-
kursu po 1 zagrodzie. Każda zgłoszona za-
groda została poddana ocenie w czasie wi-
zytacji zagród przez komisję konkursową. 
Nie przyznano pierwszej nagrody, przy-
znano za to trzy równorzędne II nagrody, 
trzy III nagrody oraz pięć wyróżnień. Dzię-
ki przyznaniu dofinansowania puli nagród 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Katowicach zakupiono atrakcyjne  
nagrody. Etap gminny również został sfi-
nansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 

XXII Dożynki Powiatu Częstochowskiego już  za nami
Mieszkańcy powiatu częstochowskiego spotkali się w niedzielę 21 sierpnia na   stadionie LKS Warty Mstów, by wspólnie podziękować za tegoroczne plony.

→
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G łówne uroczystości na Placu Pamięci Naro-
dowej rozpoczęła modlitwa ekumeniczna, 
po której wręczono medale pamiątkowe 
„Zwycięska Nike” - najwyższe odznaczenie 

Związku Inwalidów Wojennych RP. Medalem zosta-
ła uhonorowana Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatel-
skich Anetta Ujma.

Kwiaty pod Pomnikiem Poległym w Obronie Oj-
czyzny złożyli Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela, naczelnik Anetta Ujma i Jacek Zasępa z Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego.

PJ

83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Oficjalnie oddano do użytku 
skrzyżowanie w obrębie dróg 
1028 S i 1024 S znajdujące się 

w miejscowości Skrzydlów, 
 gmina Kłomnice. 

Zrealizowana inwestycja była szcze-
gólnie ważna ze względu na bliskość 
szkoły podstawowej. Takie okoli-
ce stanowią bardzo newralgiczne 

odcinki pod względem bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym. Do czynienia mamy tu 
z dziećmi, które wymagają szczególnej uwagi 
w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa. 
Nowe skrzyżowanie posiada system aktyw-
nej informacji dla pieszych, w którego skład 
działania wchodzą pulsujące światła ostrze-
gawcze oraz głośniki załączane przez kurty-
nowy detektor ruchu pieszych PIR wykrywa-
jący obecność pieszego w  strefie przejścia. 
Również w  nocy przejście jest doskonale 
widoczne. Nowy rok szkolny w  Skrzydlowie 
będzie znacznie bezpieczniejszy. W  przy-
padku zbliżania się pieszego do przejścia, 
system detekcji wykrywa ruch i  tym samym 
w  odpowiednim czasie uruchamia sygnał 
dźwiękowy oraz świetlny, które w  połącze-
niu ostrzegają pieszego, jak i  zbliżających 
się kierowców o  konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności.

Jak podkreślali obecni na oddaniu Staro-
sta Częstochowski Krzysztof Smela i  wi-
cestarosta Jan Miarzyński-bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszego powiatu jest 
priorytetem, a tym bardziej najmłodszych 
pokoleń, za które szczególnie czujemy się 
odpowiedzialni.

- Nie można pozostawiać przypadkowi 
bezpieczeństwa dzieci. Edukowanie kie-
rowców, informowanie o  ograniczeniach 
prędkości i wyższe kary nie przynoszą ocze-
kiwanych skutków, dlatego wdrażamy roz-

wiązania wspierające pieszych w  zachowa-
niu rozwagi na przejściach - mówi starosta 
Smela.

- Technologia przychodzi nam z  pomo-
cą. Mamy nadzieję, że dodatkowe sygnały 
przypominające o  konieczności zadbania 
o  własne bezpieczeństwo pozwolą unik-
nąć kolejnych zdarzeń. Rodzice od no-
wego roku szkolnego mogą być bardziej 
spokojni, bo oprócz opiekunów, nad bez-
pieczeństwem dzieci będzie czuwał też 
system. Pamiętajmy, że nic jednak nie za-
stąpi edukacji i  przestrzegania zasad-do-
daje wicestarosta Miarzyński.

SYSTEM AKTYWNEJ  INFORMACJI  
DLA PIESZYCH W SKRZYDLOWIE

Symboliczne zapalenie zniczyna mogiłach Żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule
rozpoczęło 1 września częstochowskie obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

W   konkursie „Ekologiczna Zagroda 
2022” nagrodzono następujące zagrody:

ZA UDZIAŁ:
1. Małgorzata Brodek z Wiercicy, gmina 

Przyrów
2. Adam Palarz ze Mstowa
3. Justyna Kowalczyk z Rędzin
4. Tamara Zielińska z Kamienicy Polskiej
5. Robert Mika z Blachowni

WYRÓŻNIENIA:
1. Tomasz Wypych z Nowej Wsi, gmina 

Poczesna
2. Elżbieta i Stanisław Trąbscy ze Zrębic, 

gmina Olsztyn
3. Justyna Tuora z Bystrzanowic, gmina 

Janów
4. Liliana Kucharska i Bogumiła Matusiak 

z Bab, gmina Kruszyna
5. Agnieszka Politańska z Karczewic, 

gmina Kłomnice
III MIEJSCA:

1. Ewelina Konik z Rudnik Kolonii, gmina 
Koniecpol

2. Dariusz Owczarek z Wąsosza, gmina 
Konopiska

3. Jolanta, Sebastian Marta i Filip Ja-
strząbek  z Raczkowic, gmina Dąbrowa 
Zielona

II MIEJSCA:
1. Elżbieta i Grzegorz Mucha z Łochyni, 

gmina Mykanów
2. Elżbieta i Janusz Trenda ze Ślęzan, 

gmina Lelów
3. Barbara i Wojciech Zych z Klepaczki, 

gmina Starcza
Po części oficjalnej przyszedł czas na 

występy artystyczne w  wykonaniu lokal-
nych zespołów. W  trakcie uroczystości 
popis gry na akordeonie dali Marcelina 
i  Miłosz Caban. W  finałowym koncercie 
dla publiczności zaprezentowała się Ka-
pela „Góralska Hora” i  Kapela „Złocze-
wianie”. W  trakcie wydarzenia można 
było skorzystać z  szerokiej oferty ga-
stronomicznej, a także odwiedzić stoiska 
reprezentujące wszystkie 16 gmin na-
szego powiatu.  PJ

Przeprowadzone prace objęły roboty 
drogowe i organizacyjne związane z popra-
wą bezpieczeństwa pieszych na 4 przej-
ściach tj.: likwidacja istniejącego przejścia 
dla pieszych po północnej stronie na wprost 
wyjścia ze Szkoły Podstawowej, w  tym: 
obustronne podniesienie krawężnika ogra-
niczającego jezdnię do wys. 12 cm, - na dł.  
6 m, obustronne przebrukowanie zaniżone-
go na przejściu chodnika do poziomu nowe-
go krawężnika, wykonanie przejścia dla pie-
szych w nowej lokalizacji, w tym: obustronne 
obniżenie krawężnika do uzyskania światła 
2 cm na długości 4 m (plus po 1,0 m skos), 

przebrukowanie kostki bet. na chodniku do 
poziomu nowego krawężnika, wykonanie 
nowego chodnika w  rejonie opracowania 
szer. 2,00 m, wykonanie organizacji ruchu 
w  rejonie całego skrzyżowania z  elementa-
mi poprawiającymi bezpieczeństwo.

Nowe skrzyżowanie z  pewnością zwróci 
uwagę podróżnych. Łączna kwota zreali-
zowanego zadania wyniosła 901 705,29 zł 
brutto. Udział Powiatu Częstochowskiego 
wyniósł 38,45%, Gminy Kłomnice 8,32%, 
a  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
53,23%.
    MDz
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9 sierpnia 2022 r. odbyło się przekazanie 
terenu robót budowlanych obejmujących 
przebudowę, wydzielanych w ramach po-
stępowania scaleniowego, dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych i leśnych, wraz z 
odwodnieniem oraz przepustów na obiek-
cie Lubojna, Lubojenka (gmina Mykanów). 
Wykonawcą tych prac będzie firma BI-
TUM Sp. z o.o., a nadzór inwestorski objął 
Konrad Zymek. 

Podczas przekazania terenu robót obecni 
byli: Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydzia-
łu Gospodarowania Nieruchomościami 
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  
w Częstochowie, Joanna Drobina – Inspek-
tor w Wydziale GN prowadząca merytorycz-
nie sprawy z zakresu scaleń gruntów, Anna 
Wojtasik – Wydział GN, Andrzej Przybylski 
– Konsultant projektu scalenia, Andrzej Bz-

don – przedstawiciel wykonawcy robót dro-
gowych, Konrad Zymek – Inspektor nadzoru 
nad robotami drogowymi, Dariusz Pomada –  
Wójt Gminy Mykanów oraz przedstawiciele 
urzędu gminy i radni Gminy Mykanów. 

Przedmiotowe prace prowadzone są 
w zakresie operacji typu „Scalanie grun-
tów” realizowanej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z roz-
wojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. PJ

Nowa pani dyrektor jest absolwent-
ką Wydziału Psychologii i  Pedago-
giki Uniwersytetu Śląskiego. Na-
uczycielem psychologiem z  ponad 

21-letnim stażem pracy, dotychczas pracu-
jącym w dwóch Poradniach Psychologiczno–
Pedagogicznych   Powiatu Częstochowskie-
go. Ponadto ukończyła   Studium biegłych 
psychologów sądowych, Pedagogikę Spe-
cjalną (surdopedagogikę) na Uniwersyte-

cie Pedagogicznym w  Krakowie oraz studia 
podyplomowe-Zarządzanie placówkami 
Oświatowymi w  Akademii WSB w  Dąbro-
wie Górniczej. Pełniła funkcje społecznego 
zastępcy dyrektora poradni. W swojej pracy 
zawodowej zajmuje się głównie diagnozą 
psychologiczną i terapią małych dzieci z nie-
pełnosprawnościami i  nieprawidłowościami 
rozwojowymi, prowadzi wczesne wspoma-
ganie rozwoju. Bliska jej sercu jest tematyka 

związana z pracą z dziećmi do trzeciego roku 
życia i z  ich rodzicami, wczesna interwencja 
terapeutyczna i  zapobieganie zaburzeniom 
rozowjowym. Od 2015 r. we współpracy 
z  Wydziałem Edukacji, Zdrowia, Kultury. 
Sportu i Promocji Powiatu realizuje w porad-
ni zadania z powiatowego programu zdrowia 
psychicznego.

Przez 22 lata jednostką kierowała Urszu-
la Podsiad-Jeziorska, która nie kończy jed-
nak swojej kariery i będzie pracowała w po-
radni jako psycholog i socjoterapeuta.

Podziękowania za dotychczasową pracę 
złożyli członkowie Zarządu Powiatu: sta-
rosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan 
Miarzyński, Gwidon Jelonek oraz sekre-
tarz powiatu Henryk Sobel, skarbnik Agata 
Osadnik-Trzepizur i  Naczelnik Wydziału 
Edukacji Leonard Smolarski.

PJ

ZMIANA NA STANOWISKU  
DYREKTORA

DROGI  
SCALENIOWE 
W LUBOJNIE 
I LUBOJENCE

Nowy rok szkolny to nowe wy-
zwania oraz szanse, przed jakimi 
stają 1 września młodzi ludzie. 
Pierwszy dzwonek zabrzmiał 

w  czterech szkołach prowadzonych 
przez Powiat Częstochowski w:  Kamie-
nicy Polskiej, Złotym Potoku, Bogumiłku 
oraz Koniecpolu. Uczniów i  nauczycieli 
Liceum Ogólnokształcącego w Kamieni-
cy Polskiej odwiedzili Przewodniczący 
Rady Powiatu Częstochowskiego  An-
drzej Kubat  oraz Członek Zarządu Po-
wiatu Częstochowskiego Adam Morzyk. 
Przekazali zgromadzonym serdeczne 
życzenia wielu sił i wytrwałości w nauce, 
którą zwieńczy świetnie zdana matu-
ra, otwierająca drzwi najlepszych szkół 
wyższych w kraju i za granicą.

Nawiązując do szczególnego momen-
tu spotkania –   83. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej, Adam Morzyk  pod-
kreślał, jak ważne jest, by młodzi ludzie 
znali swoją historię, czerpali z niej dumę, 
ale przede wszystkim wyciągali wnioski 
służące budowaniu przyszłości. Zwró-
cił się również do uczniów przybyłych 
z  Ukrainy, podkreślając bohaterskość 
narodu ukraińskiego w  obronie cywili-
zacji zachodu.

– Nie mam   wątpliwości, że Liceum 
w  Kamienicy Polskiej to szkoła, która 
przykłada ogromną wagę do wychowa-
nia młodzieży i stwarza świetne warunki 
do nauki, dając uczniom ogromne szan-
se na osiągnięcie sukcesu w  dorosłym 
życiu–mówił dziękując kadrze pedago-
gicznej przewodniczący Andrzej Kubat.

W  szkołach prowadzonych przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

NOWY ROK SZKOLNY
ROZPOCZĘTY

Powiat Częstochowski w  roku szkol-
nym 2022/2023 uczyć będzie się  578 
uczniów. 

Edukacja jest ważnym tłem pomyśl-
nego rozwoju regionu. Nakłady pono-
szone na naukę to nie wydatek, a  inwe-
stycja. Należy mieć świadomość, że nie 
da się rozgraniczyć rozwoju czegokol-
wiek od edukacji.   Poziom wykształce-
nia i  kompetencje mieszkańców mają 
ogromny wpływ na atrakcyjność regio-
nu w oczach potencjalnych inwestorów, 
wykształcony mieszkaniec dużo chęt-
niej angażować będzie się w  lokalne 
inicjatywy i  życie samorządu budując 
atmosferę dla rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Inwestycję w  oświatę 
od lat stanowią priorytet władz Powiatu 
Częstochowskiego.
    MDz

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie 
ma nowego dyrektora. Od 1 września funkcję pełni Barbara Kidawa.
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Polska wieś na przestrzeni ostat-
nich trzech dekad przeszła 
ogromną transformację zarówno 
pod względem infrastruktural-

nym, rozwojowym, jak i w zakresie profilu 
zatrudnienia. Deruralizacja, dezagrary-
zacja i  kształtowanie się nowego modelu 
rolnictwa przeobraziły rolę wsi w  cało-
ściowym systemie społecznym Polski. 

Zarówno sami mieszkańcy wsi, jak 
i  miast dostrzegają modernizację ob-
szarów wiejskich. Zmiany te dotyczą 
wielu aspektów, rozwój technologii oraz 
postęp w  zakresie modernizacji sieci 
komunikacyjnych zarówno w  zakresie 
transportu publicznego, jak i jakości dróg 
przybliżył mieszkańców wsi do nowych 
możliwości rozwojowych. Działa to rów-
nież w  drugą stronę przybliżając miastu 
wieś. Taki stan rzeczy powoduje wyłą-
czenia z  działalności rolniczej. Wynika 
to zarówno z poszukiwania pracy w sek-
torach pozarolniczych przez mieszkań-
ców wsi, jak i migracji z miast osób nigdy 
niezwiązanych z  rolnictwem. Oczywiste 
są kwestie związane  z  różnorodnością 
biologiczną czy bezpieczeństwem żyw-
nościowym, jednak należy zwrócić uwagę 
na przełożenie się takiego stanu również 
w sferze społecznej. Generuje to zmiany 
w  aktywności mieszkańców, przy czym 
w zależności od regionu spotkać możemy 

się ze zmniejszeniem inicjatyw obywatel-
skich i  zaangażowania w  życie miejsco-
wości lub też ze zmianą profilu aktywno-
ści obywatelskiej. Istnieje jednak ryzyko 
zatracenia pewnych tradycji i  wartości 
charakterystycznych dla polskiej wsi. 
Dalszy rozwój obszarów wiejskich musi 
odbywać się w sposób zrównoważony. 

Europejski Parlament Wiejski to dłu-
gofalowa kampania powstała z  myślą 
o  społecznościach wiejskich i  małomia-
steczkowych, stanowiących jedną trzecią 
populacji całej Europy. Kampania EPW 
ma na celu m.in. promowanie wartości 
społeczności wiejskich oraz wymianę 
współpracy i  dobrych praktyk między 
społecznościami wiejskimi w  całej Euro-
pie- wyjaśnia Adam Morzyk Członek Za-
rządu Powiatu Częstochowskiego, który 
z końcem sierpnia osobiście wziął udział 
w  spotkaniu przygotowującym polskie 
stanowisko na spotkanie Europejskiego 
Parlamentu Wiejskiego. 

- Pamiętać należy, że Parlament Wiej-
ski nie jest organem ustawodawczym czy 
też decyzyjnym. Ważna jest także jego 
apolityczność. To oddolny proces skupio-
ny na osiąganiu praktycznych rozwiązań 
odpowiadających wyzwaniom i możliwo-
ściom mieszkańców wsi - dodaje Morzyk. 

MDz

EUROPEJSKI 
PARLAMENT WIEJSKI

W Polsce blisko 40% populacji zamieszkuje obszary wiejskie, 
jest to znacząca reprezentacja wszystkich grup zawodowych

 i społecznych. 

Komisje
Rady Powiatu 

obradują w terenie 
Po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 

Covid-19 Komisje Rady ruszyły w teren. W ramach  
posiedzeń wyjazdowych Komisje odwiedziły: Dom Pomocy 

Społecznej w Turowie, Muzeum Regionalne w Złotym  
Potoku, Zespół Szkół w Złotym Potoku, Szpital im. R. We-

igla w Blachowni,  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Częstochowie, Dom dla Dzieci „Promyk”, obiekt 

scaleniowy Zawada – Zberezka- Śliwaków, Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie, Stację Monitoringu Suszy w Borownie, 

Obwód Drogowo-Mostowy w Koniecpolu i w Poczesnej.

Komisja Rewizyjna w okresie wa-
kacyjnym odbyła 2 posiedzenia 
wyjazdowe. W  czerwcu wizy-
towała Obwód Drogowo-Mo-

stowy w Koniecpolu, gdzie skontrolowała 
stan poboczy, chodników i rowów w tere-
nie koniecpolskim. Komisja zapoznała się 
z  funkcjonowaniem Obwodu, zakresem 
robót utrzymaniowych, stanem bazy i wy-
posażeniem, a także realizacją inwestycji 
drogowych.  W sierpniu Komisja przeby-
wała w  Domu Pomocy Społecznej w  Tu-
rowie. Podczas obrad omówiono: infor-
mację nt. funkcjonowania jednostki wraz 
z  kosztami utrzymania, w  tym problemy 
związane z podwyżkami cen, sytuację epi-
demiologiczną i  działania podejmowane 
w związku z pandemią Covid-19, a także  
rozpoczęcie budowy biologicznej oczysz-
czalni ścieków. 

Czerwcowe posiedzenie Komisji 
Zdrowia i  Polityki Społecznej odbyło się 
w  szpitalu im. R. Weigla w  Blachowni, 
gdzie Komisja zapoznała się z funkcjono-
waniem szpitala, szczególnie w  okresie 
pandemii covid-19, planowanymi i  po-
czynionymi inwestycjami oraz wynikami 
finansowymi za ubiegły rok. 

W  lipcu w  Domu dla Dzieci „Promyk” 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komi-
sji Edukacji, Kultury, Promocji i  Sportu. 
Członkowie Komisji zapoznali się z  wa-
runkami bytowymi podopiecznych wraz 
z  informacją nt. funkcjonowania pla-
cówki. Wychowankowie domów dziecka 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
prawa muszą przebywać w  małych gru-
pach (max 14 wychowanków).  Z  tego 
powodu 2 lata temu część wychowanków 

przeniesiono z Domu Dziecka z Chorze-
nic do tutejszego budynku otrzymanego 
od Skarbu Państwa.

Sierpniowe posiedzenie Komisji Eduka-
cji, Kultury, Promocji i  Sportu odbyło się 
na terenie gminy Janów. Komisja zwie-
dziła Muzeum Regionalne w  Złotym Po-
toku. W  Zespole Szkół w  Złotym Potoku  

zapoznała się z  informacją dotyczącą 
naboru w bieżącym roku szkolnym oraz 
pobytu uchodźców z Ukrainy w interna-
cie szkolnym. 

Komisja Samorządności i  Bezpieczeń-
stwa w  okresie letnim odbyła 2 posie-
dzenia wyjazdowe. W czerwcu br. gościła 
w  siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Konopiskach, gdzie zapoznała się ze 
stanem bezpieczeństwa pożarowego 
w gm. Konopiska. Jednostka OSP już od 2 
dnia wojny aktywnie włączyła się w akcję 

niesienia  pomocy dla Ukrainy. Obecnie 
na terenie strażnicy mieszkają uchodźcy, 
głównie matki z dziećmi, dla których stwo-
rzono bardzo dobre warunki bytowe. 

W  lipcu Komisja gościła w  siedzibie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Częstochowie, gdzie zapoznała 
się z informacją nt. zabezpieczenia miejsc 
letniego wypoczynku. Na terenie powia-
tu funkcjonuje 11 obiektów letniego wy-
poczynku dla dzieci i  młodzieży, w  tym  
2 sezonowe.  

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa 
i  Ochrony Środowiska w  okresie let-
nim odbyła 3 posiedzenia wyjazdowe. 
W  czerwcu gościła w  Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Olsztynie, w  którym za-
poznała się z  informacją nt. działalności 
Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda” 
oraz Związku Gmin Jurajskich. Komisja 
zwiedziła zamek w  Olsztynie, w  którym 
aktualnie trwają prace budowalne mają-
ce przywrócić do dawnej świetności nie-
dawno odkrytą komnatę. 

W  lipcu Komisja wizytowała obiekt 
scaleniowy Zawada – Zberezka- Śliwa-
ków zapoznając się z zakresem i etapami 
prac scaleniowych oraz zagospodaro-
wania poscaleniowego. W  tym samym 
dniu Komisja obejrzała Stację Monito-
ringu Suszy w  Borownie nadzorowaną 
przez IMiGW. Podstawowe dane o suszy 
można odczytywać poprzez aplikację. 
W  sierpniu posiedzenie Komisji odbyło 
się w  Obwodzie Drogowo-Mostowym 
w  Poczesnej, gdzie radni zapoznali się 
z  informacją nt. funkcjonowania Obwo-
du, stanem bazy i  wyposażeniem oraz 
problemami wynikającymi z  podwyżek 
cen, tudzież koncepcją budowy magazy-
nu oraz planem przejęcia od Skarbu Pań-
stwa budynku garażowo-warsztatowego 
wraz z nieruchomością gminną.    
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Krzysztof Nabiałczyk to niezwy-
kle ciekawa postać. W młodości 
odsłużył 3 lata na okręcie Ma-
rynarki Wojennej w  Świnouj-

ściu, był trzykrotnym delegatem do Izby 
Rolniczej, pełnił funkcję Sołtysa w latach 
1988-2011. Radny Gminy Mykanów 
w  latach 1990-2014, Radny Rady Powia-
tu Częstochowskiego 2014-2018, od-
znaczony brązowym Krzyżem Zasługi dla 
Rzeczpospolitej Polskiej, strażak ochotnik, 
a  przede wszystkim miłośnik polskiej wsi 
i rolnictwa, zasłużony działacz ludowy. Ho-
dowca Koni Śląskich, kolekcjoner zabyt-
kowego sprzętu rolniczego, który ratuje 
chroniąc go przed zapomnieniem. O Panu 
Krzysztofie można śmiało napisać książkę, 
jednak nasza gazeta dysponuje ograniczo-
ną ilością stron, dlatego w  sposób synte-
tyczny postaramy się Państwu przybliżyć 
jego osobę.

Michał Dzwonnik: Skąd wziął się po-
mysł na festiwal, czy była to pana au-
torska inicjatywa, czy było to dużym 
wyzwaniem?
Krzysztof Nabiałczyk: Kiedy pełniłem 
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy 
Mykanów, w  rozmowie zaproponowa-
łem ówczesnemu Wójtowi Krzysztofowi 
Smeli, a obecnie Staroście Częstochow-
skiemu organizację Festiwalu Żniwnego. 
Pierwszy odbył się pod patronatem wła-
śnie Wójta Gminy Mykanów i Przewod-
niczącego Rady Gminy. Natomiast już 
wcześniej organizowałem wydarzenia 
o zbliżonym charakterze, jak uprawiałem 
jeszcze tulipany, to po zakończeniu se-
zonu tulipanowego sadziliśmy ziemniaki 
i razem z sąsiadami i tymi, którzy mi po-
magali, robiliśmy grilla i  była ta wspólna 
integracja. Potem oczywiście były wy-
kopki. Natomiast żniwa, festiwal żniwny 
wymaga dużo większego nakładu pracy. 
Faktem jest, że im bardziej festiwal się 
rozwijał, tym większe działania były po-
trzebne. To jest impreza pod chmurką, 
zależna od pogody, zresztą, jak i  same 
żniwa. To już V edycja i  on się mocno 
sprofesjonalizował i myślę, że tak bogata 
oferta programu powinna sprostać każ-
dym wymaganiom.

MDz: Co daje Panu motywację do po-
dejmowania się współpracy przy kolej-
nych edycjach?
KN: Radość ludzi, dostałem bardzo dużo 
telefonów po festiwalu z  różnych stron, 
z  Katowic, Zawiercia, Myszkowa, Krze-
pic od obcych ludzi z  podziękowaniami. 
Podkreślali, że ich dzieci nie miały wcze-
śniej możliwości zobaczyć z  bliska, jak 
wyglądają żniwa i  skąd bierze się chleb. 
Wszystkie maszyny. To jest bardzo bu-
dujące, że ludzie doceniają wartość tej 
imprezy, a przede wszystkim, że dobrze 

się bawią. Festiwal traktuje też, jako mi-
sję odkrywania tajemnic rolnictwa przed 
ludźmi z  nim niezwiązanymi, dopóki się 
tej pracy nie zobaczy, to się jej nie rozu-
mie i nie docenia.

MDz: Jak widzi Pan Festiwal w per-
spektywie czasu, jak widzi Pan jego 
rozwój?
KN: W  pierwszej kolejności chciałbym 
poszerzyć bazę sprzętową do pokazów, 
pokaz koszenia z  udziałem koni, nie tyl-
ko samą erę mechanizacji chciałbym po-
kazać. Chciałbym też, żeby więcej było 
kosiarzy. Z  dobrych wieści w  wyniku 
działań po scaleniowych zostaną zago-
spodarowane drogi i z pewnością dojazd 
będzie łatwiejszy, bo mam świadomość, 
że w tym roku dojazd sprawił niektórym 
problem.
Na pewno w przyszłym roku chciałbym 
wprowadzić jeszcze więcej humoru, żeby 
się ludzie pośmiali, bo śmiech to zdrowie. 
I tak myślę, że może uda nam się na po-
trzeby festiwalu stworzyć mały kabaret. 
Jestem bardzo zadowolony z piątej edy-

cji, niczego nie brakło. Myślę, że każdy 
wyszedł najedzony i zadowolony.

MDz: Jest Pan rolnikiem, chciałbym 
usłyszeć Pana opinię na temat bieżą-
cej sytuacji w rolnictwie, myślę, że nasi 
czytelnicy również z chęcią poznają 
zdanie praktyka.
KN:  Szczerze mówiąc, w  tym roku je-
stem zadowolony z  plonów. Było uro-
dzajnie. Jest jednak kwestia cen środ-
ków produkcji, paliwo, nawozy, materiał 
siewny. Nigdy do tej pory nie było tak, że 
nie wiadomo, co robić, nie wiadomo, jaka 
będzie przyszłość. Do tej pory pewne 
rzeczy były mniej lub bardziej przewidy-
walne. Na ten moment nie wiemy, co nas 
będzie czekać.

MDz: Jak widzi Pan działania rządu 
w zakresie wsparcia rolnictwa i polskiej 
wsi?
KN: To jest tylko propaganda, chyba już 
gorsza niż za komuny. Nie mówię już na-
wet o telewizji publicznej, bo to jest po-
rażka. Mam kontakt z  ludźmi starszymi, 

wiek produkcja to system naczyń połą-
czonych. Jeśli będą rosły tak ceny paliw, 
nawozów, energii elektrycznej to istnieje 
ryzyko ograniczania produkcji, skutek 
może być wiadomy.

MDz: Pan rolnictwo widzi też chyba 
jako misję, nie tylko pracę...
KN: Myślę, że tak. Jak wyjdę ze szklar-
ni czy folii, siądę sobie na trakto,r to ja 
się relaksuje. Sprzęt dzisiaj jest bardzo 
zaawansowany. Bardzo to lubię, jak so-
bie zapnę agregat, jadę siać, to daje mi 
dużo energii i  radości. Później patrzeć 
jak wzrasta, oczekiwać to jest to. Jest 
ta świadomość, że mimo wszystko rol-
nik musi trwać, ta produkcja musi iść, 
bo to rolnik i  jego praca jest podstawą 
gwarancji bezpieczeństwa żywnościo-
wego i wiem, że jakimś tam trybem tego 
systemu jestem. Czuje też tę odpowie-
dzialność. Cieszy mnie też fakt, że moje 
dzieci poszły w  rolnictwo, wiem, że to 
bardzo ciężki kawałek chleba, ale ktoś 
musi wziąć tę odpowiedzialność. Jak 
widzę, mojego wnuczka, którego już in-
teresuje traktor i inne maszyny to serce 
rośnie. Ta przyroda, kontakt z nią bardzo 
mnie cieszy.

MDz: Czyli widzi Pan tą zastępowal-
ność pokoleniową w rolnictwie?
KN: Tak, nie tylko na przykładzie mojej 
rodziny, ale spotykam młodych rolników, 
którzy podejmują ryzyko i  rozwijają 
gospodarstwa, nowe maszyny, nowe 
metody to są wielomilionowe sprawy. 
Czasy są nieciekawe, ale oni są odważ-
ni i  jak ja to mówię, do młodzieży świat 
należy. To jest branża, która musi trwać, 
bo bez niej przy takim stopniu zaludnie-
nia starego kontynentu grozi nam ryzy-
ko napięć społecznych. Z drugiej strony 

są absurdy, żywność jest coraz droż-
sza, jednak ludzie wciąż bardzo dużo jej 
marnują, a  są miejsca na świecie, gdzie 
panuje głód, są też ludzie, którzy często 
niedojadają w Polsce. To są absurdy dzi-
siejszego rynku. Jedni wyrzucają, a dru-
dzy nie mają, co jeść. Czasy są pełne 
sprzeczności. 

MDz: To bardzo trafna uwaga w kwe-
stii marnowania żywności, proszę po-
wiedzieć, jak zaczęła się Pańska przy-
goda z działalnością społeczną.
KN: Jak wróciłem z wojska, pojechałem 
do Warszawy kupić nowy traktor, oj-
ciec dostał przydział na trzydziestkę, ja 
sprzedałem na giełdzie, dołożyłem i ku-
piłem Fergusona. Przyprowadziłem go 
w niedzielę do domu. 19 stycznia w imie-
niny Henryka dzwoni do mnie dzwonek, 
otwieram drzwi, a  tam z  30 osób, py-
tam się, o co chodzi, mówią, że przyszli 
zobaczyć traktor. Poszliśmy zobaczyć 
ten traktor, a tu zaczęli stawiać butelki 
na traktorze i zaczęliśmy go opijać. Na-
tomiast finał sprawy był taki, że powie-
dzieli, po co faktycznie przyszli. Zapro-
ponowali, żebym objął funkcję Sołtysa, 
zgodziłem się. I tak w 1988 roku obją-

łem funkcję Sołtysa. Funkcję tą pełniłem 
do 2011 roku. W całym moim życiu i mo-
jej działalności zawsze najważniejsi byli 
ludzie. Bez rodziny, przyjaciół, sąsiadów 
nie byłbym tu, gdzie jestem. Miałem to 
ogromne szczęście, że zawsze trafiałem 
na dobrych i  życzliwych ludzi. Ważna 
w tym wszystkim była też ogromna wy-
rozumiałość dla mojego ciągłego braku 
czasu ze strony żony i dzieci, dziękuję im 
ogromnie za ich wsparcie.

MDz: Dziękuję Panu bardzo za rozmo-
wę.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Krzysztofem Nabiałczykiem,
pomysłodawcą Powiatowego Festialu Żniwnego, 

 który w tym roku miał już swoją piątą edycję.

ROLNIK 
MIMO WSZYSTKO 

MUSI TRWAĆ
seniorami. Wiele lat byłem radnym i soł-
tysem i  Ci ludzie się do mnie zwracają 
z prośbą, co mają zrobić, nie stać ich na 
opał nawet z tej 13 i 14 emerytury. Jest 
w  kraju wykluczenie cyfrowe, ludzie 
pytają, co robić jak się mają zalogować, 
żeby ten tańszy węgiel kupić. Spotkałem 
się już z  bardzo przykrymi stwierdze-
niami od seniorów, których ta sytuacja 
na rynku najbardziej dotyka, że kłaść się 
i  umierać. Często całoroczne świadcze-
nie emerytalno-rentowe nie wystarczy 
im na zakup wystarczającej ilości opału. 
Nikt nie wie też, jak ostra może być zima. 
Mam kwiaty, ale dzisiaj tak jak mówiłem 
koszty produkcji, nawet 2000 złotych 
za tonę miału do ogrzania uprawy, cena 
sadzonki nawet 60 groszy, może być, tak 
że dzisiaj Holendrzy sprzedadzą sadzon-
kę za 60 groszy, a  potem na nasz rynek 
wprowadzą na Wielkanoc kwiatka cięte-
go za 50 groszy. Niestety u nas Państwo 
tak funkcjonuje, że tu do nas do kraju 
wjedzie wszystko, a nasz kwiatek już do 
Holandii nie wjedzie. Wiadomo, nasi rzą-
dzący ze wszystkimi się boksują, bo oni 
mają rację.

MDz: Jak widzi Pan z perspektywy go-
spodarza jak szykuje się przyszłość wsi, 
polskiego rolnika w najbliższym czasie? 
KN: Zima pokaże. Niejeden powie, że 
jest dobrobyt, ale są miejsca, gdzie led-
wo wiążą ludzie koniec z końcem. Zboża 
tanieją, dajmy na ten przykład rzepak 
w  zeszłym roku, rzepak wywindował 
się do 5000 zł, a dzisiaj jest po 2300 zł. 
Natomiast cena oleju w  sklepach jest 
po tej wyższej cenie rzepaku, to daje do 
myślenia. Rolnictwo i  w  ogóle jakakol-
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Zakończyły się ostatnie staże uczniowskie realizo-
wane w  ramach dwuletniego projektu pod nazwą 
„Moja pasja – mój zawód”. 

W Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku 
oraz Zespole Szkół w Koniecpolu dzięki środkom pozyska-
nym przez Powiat Częstochowski w ramach wspomniane-
go projektu doposażone zostały sale lekcyjne, natomiast 
uczniowie wzięli udział w  kursach oraz zajęciach zawo-
dowo-specjalistycznych. Młodzież objęta została także 
doradztwem zawodowym, a  przede wszystkim otrzymała 
możliwość odbycia staży uczniowskich w realnych warun-
kach pracy u  lokalnych przedsiębiorców. Był to bardzo 
ważny element pozwalający młodym ludziom na zaznajo-
mienie się z daną branżą w praktyce. 

Tematyka kursów była bardzo zróżnicowana, w  zależ-
ności od kierunku kształcenia, dawała możliwość zdobycia 
uprawnień prawa jazdy i na wózek widłowy. Odbyły się tak-
że kursy z  obróbki cyfrowej zdjęć, obsługi kas fiskalnych, 
zgłębiono zagadnienia kuchni molekularnej, sugarcravtin-
gu, carvingu czy social media. 

Grupa 80 uczniów uczęszczających do technikum o kie-
runku kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicz-
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Olsztyn świętował nadanie praw miejskich
Obchody odzyskania praw miejskich to ca-
łodniowe spotkanie wszystkich osób które 
współpracowały we wcześniejszych latach 
z gminą oraz tych, które są wciąż zaanga-
żowane w rozwój Miasta i Gminy Olsztyn. 

10 września o  godzinie 13.00 w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Olsztynie odbyła się sesja na-
ukowa dotycząca gminy Olsztyn. O  historii Olsz-
tyna opowiedzieli, dr Czesław Hadamik – polski 
archeolog, doktor nauk humanistycznych, dr Karol 
Nabiałek, wykładowca w  Instytucie Historii na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Marek 
Romański, nauczyciel historii i  Radny Rady Miej-
skiej w Olsztynie, Członek Komitetu Honorowego 
ds. Odzyskania Praw Miejskich. W  sobotni wie-
czór przyszedł czas na podziękowanie dla osób 
szczególnie zaangażowanych w  rozwój Olsztyna. 
W finałowym koncercie Chór Filharmonii Często-
chowskiej “Collegium Cantorum” pod dyrekcją Ja-
nusza Siadlaka wykonał porywające dzieło „Latin 
Jazz Mass” Martina Völlingera. Widowisko uatrak-
cyjniły pokazy laserowe oraz tańce latynoamery-
kańskie prezentowane przez tancerzy ze Studio 
Tańca ZORBA. Wydarzenie było wspomnieniem 
dawnych dziejów Olsztyna oraz przywołaniem 
dynamicznego rozwoju gminy na przestrzeni lat, 
aż do dnia dzisiejszego. Z  tej okazji po raz pierw-
szy w historii wciągnięto na maszt Flagę Olsztyna 
przyjętą uchwałą Rady Gminy.

Najlepsze życzenia władzom miasta i mieszkań-
com złożyli Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela i Członek Zarządu Adam Morzyk.

PJ

11 
września odbyły się uroczystości z  okazji jubileuszu OSP 
Pacierzów połączone z  przekazaniem nowego wozu bojo-
wego dla jednostki. To bardzo ważne dla lokalnej społecz-
ności święto zgromadziło wielu uczestników. Wszystkim 

przybyłym towarzyszyła radość i duma z mijającego wieku działalności 
Druhów na rzecz mieszkańców. Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania 
Druhom przekazali osobiście Starosta Częstochowski i  Prezes Zarzą-
du Powiatowego ZOSP RP Krzysztof Smela oraz Wicestarosta Często-
chowski Jan Miarzyński. 

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią bardzo ważny element szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Jak podkreślał starosta 
Smela aktywność strażaków ochotników wpisana jest już na zawsze 
w tradycję obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. To ludzie oddani 
swoim małym ojczyznom, gotowi ruszyć tam skąd inni uciekają, niosąc 
pomoc potrzebującym. 

Z  okazji 100-lecia istnienia OSP Pacierzów całej społeczności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie życzymy wiele pomyślno-
ści, dalszego rozwoju, osiągania założonych celów, a przede wszystkim 
szczęścia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

MDz

100-lecie Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Pacierzowie

Powiat Częstochowski dba o przyszłość młodzieży
Najważniejszą myślą, która powinna towarzyszyć procesowi edukacji w szkołach technicznych i bran-

żowych, jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności oczekiwane przez pracodawców, a tym 
samym umożliwiającą bezproblemowe wejście na rynek pracy. Ponadto bardzo istotna jest tutaj 
współpraca z przedsiębiorcami zmierzająca do tzw. kształcenia dualnego, tzn. włączanie samych 

przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego. 

nych, technik logistyk, technik reklamy, technik han-
dlowiec oraz do szkoły branżowej I  stopnia (zawód: 
kierowca-mechanik) w okresie wakacyjnym odbyła sta-
że w firmach i zakładach zlokalizowanych w Koniecpo-
lu, Częstochowie, Żytnie i  Radomsku. Uczniowie mieli 
zapewnioną odzież ochronną zakupioną w  ramach 
projektu, a  za przepracowane 150 godzin otrzymali 
stypendium stażowe i  zwrot kosztów dojazdu. Mło-
dzież uczęszczająca do technikum gastronomicznego 
nabywała doświadczenie pod nadzorem szefów kuch-
ni oraz menadżerów w  renomowanych hotelach i  re-
stauracjach. Osoby uczęszczające do szkoły branżowej 
wybrały jako miejsce realizowania stażu renomowane 
warsztaty oraz operatora logistycznego, natomiast 
przyszli absolwenci kierunku technik reklamy doskona-
lili umiejętności w drukarni i agencji reklamowej. Przed-
siębiorcy przyjmujący uczniów na staże w  wielu przy-
padkach byli bardzo zadowoleni z  pracy uczniów oraz 
podkreślali chęć zatrudnienia młodych osób w swoich 
firmach. Projekt o wartości ok. 1,2 mln zł został zreali-
zowany ze wsparciem środków europejskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Konrad Kokoszka
COO Moja Pasja Mój Zawód
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20 sierpnia na boisku w Garnku pierwsi do 
rywalizacji przystąpili orlicy (dzieci z rocz-
nika 2013 i młodsi). Podczas rozgrywanych 
meczów, kibice oklaskiwali świetne poje-
dynki 1x1, wiele niesamowitych bramek 
i parad bramkarskich.  

Klasyfikacja turnieju:
1. Pogoń Kłomnice
2. Orkan Rzerzęczyce
3. „VIS” Gidle
4. Akademia Sportu Garnek
Wyłoniono również najlepszego bram-

karza turnieju, którym został Mikołaj 
Witkowski (Pogoń Kłomnice) oraz naj-
lepszego strzelca - Szymon Rems (Pogoń 
Kłomnice). Wyróżnienia otrzymali najlep-
si zawodnicy z  poszczególnych drużyn: 
Kacper Stępień (Akademia Sport Garnek), 
Igor Derda (Orkan Rzerzęczyce), Antoni 
Dąbrowski (VIS Gidle), Maksymilian Pa-
lacz (Pogoń Kłomnice).

 - Warto uprawiać sport już od najmłod-
szych lat, w przypadku maluchów będzie to 
tylko forma zabawy, a dopiero u starszych 
dzieci początki wspaniałej przygody, która 
może zakończyć się na Igrzyskach Olim-
pijskich – podkreśla Wicestarosta Czę-
stochowski Jan Miarzyński. – Na terenie 
powiatu częstochowskiego wspieramy kil-
kadziesiąt imprez sportowych z  udziałem 
dzieci i  młodzieży, wśród których, dzięki 
znakomitej organizacji, na stałe wpisał się 
już turniej MRÓWKA CAP – dodaje wice-
starosta Miarzyński.

W  popołudniowej części turnieju do 
zmagań na boiskach ruszyli młodzicy. Za-
cięta rywalizacja sprawiła, że po rozegraniu 
wszystkich spotkań, to karne zdecydowały 
o  miejscach II-IV. Najlepszą w  tym piłkar-
skim zmaganiu okazała się drużyna VIS 
Gidle. 

Klasyfikacja turnieju:
1. Beniaminek Częstochowa
2. „VIS” Gidle 
3. Akademia Sportu Garnek
4. Pogoń Kłomnice
Najlepszym bramkarzem został Nikodem 

Przepióra (Beniaminek Częstochowa), naj-
skuteczniejszym strzelcem Filip Majewski 
(Beniaminek Częstochowa). Wśród wyróż-
nionych zawodników znaleźli się: Nikola  
Sulińska (Beniaminek Częstochowa),  
Mateusz Ciupa (Akademia Sportu Garnek), 
Dawid Hałat (VIS Gidle), Wiktor Małek (Po-
goń Kłomnice).

Dzięki licznemu wsparciu sponsorów, na 
czele z tytularnym PSB Mrówka Garnek, każ-
dy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, 
a wyróżnione osoby  nagrody rzeczowe.

Turniej został wsparty przez Starostwo 
Powiatowe w  Częstochowie, a  nagrody za-
wodnikom wręczył Wicestarosta Często-
chowski Jan Miarzyński.

PJ

MRÓWKA 
CAP 2022

Pogoń Kłomnice w kategorii orlików i Beniaminek 
Częstochowa w kategorii młodzików triumfowały 

w drugiej edycji MRÓWKA CAP 2022.

Gdy chodziłam do szkoły, szcze-
gólnie podstawowej, powrót do 
szkoły był także bardzo trudny. 
Było jednak coś, co wszystkich 

uczniów bardzo cieszyło. Po dwóch mie-
siącach mogliśmy się wreszcie spotkać 
z  koleżankami, kolegami, opowiedzieć 
o wakacyjnych przygodach. Było wesoło. 
Potem zaczynała się nauka i było jeszcze 
ciekawiej. A to koledzy zrobili dowcip na-
uczycielce od fizyki i zamknęli ją na prze-
rwie w kantorku, a to ktoś schował dzien-
nik lekcyjny (taki papierowy oczywiście), 
a  to koleżance do kanapki ktoś dosypał 
pieprzu i papryki. Tak, w szkole może być 
wesoło. Ale szkoła to przede wszystkim 
nauka i obowiązki.
Skoro zaczynamy nowy rok szkolny, to 
chciałam nam wszystkim, ale przede 
wszystkim dzieciom-uczniom, ale i  stu-
dentom podać stare i  chyba znane (ale 
warto przypomnieć) zasady przetrwa-
nia początku roku szkolnego. A  więc co 
zrobić, żeby po wakacjach „lądowanie” 
w  szkole było spokojniejsze? Oto kilka 
zasad dla was drodzy uczniowie.

Nie oczekuj od siebie, że jeśli będziesz 
kładł się spać o  północy, to dasz radę 
wstać o 6:00.

Zrób listę wszystkiego, co trzeba kupić 
i  zrobić. Poczujesz satysfakcję ze speł-
nionego zadania i  pokonasz swojego 
największego wroga, czyli „zrobię to  
później”

Wybierz w  co się chcesz ubrać i  spakuj 
plecak dzień wcześniej. Możesz sobie 
wtedy nawet dłużej poleżeć w łóżku.

Jedz śniadanie! Obowiązkowo, każdego 
dnia. Dostarczy Ci to potrzebnej energii 
do zrobienia tego, co masz zaplanowane.

Jedziesz autobusem, rowerem, a  może 
pociągiem? Upewnij się, że wszystko 
dobrze zaplanowałeś i  jesteś pewien, że 
zdążysz do szkoły. Sprawdź, czy masz ze 
sobą naładowany telefon, ale używaj 
go tylko zgodnie z zasadami panują-
cymi w szkole!

Sprawdź swój grafik zajęć 
i postaraj się przewidzieć ile 
czasu zajmie Ci przejście 
z  jednej klasy do drugiej. 
Jeśli masz taką możliwość, 
przejdź się wcześniej do 
szkoły i  sprawdź dokład-
nie, ile Ci to zajmie. Jest 
to szczególnie ważne, jeśli 
chodzisz do dużej szkoły.

Nie chodzi mi o  lizusostwo. Dobre wra-
żenie to obecność na zajęciach, robie-
nie wszystkich prac domowych na czas 
i  punktualność. W  ten sposób nauczy-
ciele będą Cię szanować, chętniej wytłu-
maczą Ci trudniejsze zadania i  dadzą Ci 
więcej czasu na napisanie wypracowania. 
Nauczyciel to autorytet. Nawet jeśli dziś 
nie zgadzasz się z  jego zdaniem, pamię-
taj, że On chce Twojego dobra! I  jeszcze 
jedno nauka to Wasza praca na Waszą 
przyszłość! Życzę Wam wiary w  siebie, 
zdolności i  wytrwałości, a  wtedy poczu-
jecie, jak smakuje sukces wypracowany 
własnym wysiłkiem. Powodzenia!

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

Krótka rzecz o szkole,  
czyli jak przetrwać  
powrót do szkoły

Wrzesień kojarzy nam się niestety z końcem wakacji. Zawsze przychodzi za 
szybko. Kończy się laba, zaczyna praca. I to nie tylko dla nas dorosłych, ale 
szczególnie dla naszych dzieci. Czy ten „bolesny” czas powrotu do nauki 

i obowiązków zawsze musi być taki trudny? Oczywiście, że nie. A więc jak 
przetrwać powrót do szkoły? Poniżej kilka rad…ale dzisiaj dla naszych dzieci.

Sen

Przygotuj listę rzeczy  
do zrobienia

Relacje  
Uczeń - Nauczyciel

Przygotuj wszystko  
wieczór wcześniej

Śniadanie

Zaplanuj dojazd
do szkoły

Zaplanuj swój grafik

Mam nadzieję, że to drobne wskazówki 
przydadzą się naszym dzieciom, uczniom  

i pomogą przetrwać trudy powrotu  
do nauki.
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Słubice, w województwie lubuskim, 
gościły od 25 do 27 sierpnia uczestników 

XXV Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

W  bloku rekreacyjnym mogli startować 
zawodnicy z  rocznika 2003 i  starsi. Kla-
syfikację punktową wygrało woj. łódzkie, 

drugie miejsce zajęło woj. śląskie, a trzecie 
woj. dolnośląskie. Znaczący wkład w doro-
bek punktowy naszego województwa wnie-
śli zawodnicy z powiatu częstochowskiego. 

W  piłce nożnej 5-osobowej wystąpiła 
reprezentacja w składzie: Gęsiarz Tomasz, 
Kutak Tomasz, Gębski Mariusz, Kniejski 

Przemysław, Kiwacz Michał, Kiwacz Mar-
cin, Siuda Łukasz, Nowak Grzegorz

W  piłce siatkowej kobiet drużyn trzy-
osobowych rywalizowały: Zuzanna Ci-
choń i  Wiktoria Kozak, Aneta Grabińska 
i Martyna Knysak. W tej samej konkurencji 
bardzo dobrze zaprezentowali się również 

Panowie w  składzie: Patryk Myszkowski, 
Jakub Urbański, Bartosz Gołębiowski, 
Michał Mikołajczyk, którzy wywalczyli V 
miejsce. 

Srebrny medal wywalczyła reprezenta-
cja województwa śląskiego w przeciąganiu 
liny Pań. Drużynę damską reprezentowa-
ły: Patrycja Kiedrzyn, Teresa Kubat, Mał-

gorzata Zając, Kalina Cynkowska i  Beata 
Wodyńska. Miejsca na podium nie udało 
obronić się Panom, którzy w  składzie: Łu-
kasz Worwąg, Szymon Wyrwa, Radosław 
Bladziak, Piotr Kosela, Łukasz Porębiński, 
zajęli IV miejsce.

Nie mogło zabraknąć również naszych 
reprezentantów w  Trójboju dla władz. 

IGRZYSKA LZS Z SUKCESAMI

14 sierpnia LKS Grom Cykarzew 
świętował 70-lecie istnienia  
klubu. Z tej okazji odbył się  

Piknik Rodzinny.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym 
patronatem Starosty Częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli. 

- Nie jestem tu przypadkowo, ileś lat do 
tyłu byłem zawodnikiem tego klubu i  do-
skonale pamiętam, jak to wyglądało. Były to 
czasy ciężkie i  nieporównywalne. O  takim 
festynie nawet nikt nie myślał. Świadomość 
młodych ludzi jest zupełnie inna. Potrafią 
się organizować, stworzyć coś dla innych. 
Nie boją się tego robić. Chce podziękować 
wszystkim, którzy przez 70 lat zajmowali się 
klubem i  tą miejscowością – podkreślił sta-
rosta Smela.

- Awans do ligi okręgowej to wielki wy-
czyn. Miejscowość Cykarzew Północny nie 
jest dużą miejscowością, ale potrafi skupiać 
ludność z  różnych stron. Klub jest tą orga-
nizacją, która cementuje tę społeczność 
i  dzięki swoim wynikom sportowym mocno 
zaznacza się na mapie powiatu częstochow-
skiego – dodał starosta.

Podczas tak ważnej uroczystości nie mo-
gło zabraknąć życzeń od władz samorządo-
wych, wojewódzkiego zrzeszenia LZS, a tak-
że byłych działaczy.

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 
Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Zdzi-
sław Gębski i  Mariusz Kowalik rywalizo-
wali w  rzucie lotką do tarczy, strzałach na 
bramkę i  strzelaniu z  wiatrówki. Panowie 
po zaciętej rywalizacji zostali sklasyfikowa-
ni na IV miejscu, tracac tylko 2 punkty do 
podium. PJ

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO
W CYKARZEWIE  - Musimy wspomnieć o wszystkich, którzy tworzyli ten 

klub. Części już z  nami nie ma. Chylimy przed nimi czoła. 
Przez lata uczyliśmy się wspólnie, jak klub powinien funk-
cjonować. Młodzi ludzie mają nowe pomysły i  cieszę się, 
że nowe pokolenie przejęło zarządzanie klubem. Dziękuje 
wszystkim i życzę dużo wytrwałości w działaniu – podsu-
mował Zdzisław Gębski, piastujący do niedawna stanowi-
sko prezesa klubu.

Po oficjalnym rozpoczęciu można było korzystać 
z  wielu atrakcji. Były tańce, śpiewy, występy, animacje 
dla dzieci, pokazy i  wspólna zabawa. Na boisko przy ul. 
Rumiankowej zawitał także Puchar Polski zdobyty przez 
drużynę Rakowa Częstochowa. 

Klubowi LKS Grom Cykarzew gratulujemy jubileuszu 
i życzymy samych sukcesów!

PJ
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Koniecpol

Orkiestra Dęta MDK Blachownia

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mykanów


