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Przez słabą jakość funkcjonowania regionalnej komunikacji pu-
blicznej, mieszkańcy powiatu kłobuckiego mają spore problemy 
z codziennym dojazdem do pracy. Naprawę sytuacji obiecują 
kandydaci Koalicji Obywatelskiej, którzy w centrum Kłobucka 
zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie.

Politycy, którzy spotkali się z dziennikarzami w miniony piątek 
przypomnieli obietnice, jakie Beata Szydło składała mieszkańcom 
Kłobucka podczas swojej wizyty cztery lata temu. Jak podkreślali, 
z zapowiedzi, iż miejscowy dworzec PKP znów będzie tętnił ży-
ciem nic nie zostało, a ówczesna kandydatka na urząd premiera 
po prostu nie dotrzymała słowa.

- Zlikwidowano perony, nie ma żadnych pociągów. Przez pry-
zmat tego dworca pokazywano Kłobuck w niekorzystnym świetle 
w mediach, co jest oczywiście niesprawiedliwością. Nie godzi-
my się na takie zakłamywanie Polski, oszukiwanie mieszkańców, 
a zwłaszcza na brak pomocy dla takich miast i powiatów jak Kło-
buck - mówił Andrzej Szewiński, wiceprzewodniczący śląskich 
struktur Platformy Obywatelskiej i jednocześnie kandydat z ra-
mienia tego ugrupowania do Sejmu.

Jak podkreślał Szewiński, komunikacja publiczna jest krwiobie-
giem każdego samorządu i jeśli źle działa to mieszkańców dotyka 
szereg problemów związanych z codziennym życiem.

Ciąg dalszy na stronie 2
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Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu miał 27-letni 
mieszkaniec Kłobucka, który chciał dotrzeć i poimprezować na 
imprezie dożynkowej w Pankach. Nie znając drogi, o wskazów-
ki dojazdu poprosił zabezpieczających wydarzenie policjantów. 
I wpadł...

- Do policyjnych motocyklistów, czuwających nad bezpiecznym 
przebiegiem uroczystości podjechał opel astra. Jego kierowca 
spytał mundurowych o drogę na piknik. Policjanci oczywiście po-
mogli mężczyźnie wskazując mu drogę, ale przy okazji sprawdzili 
jego trzeźwość. Jak się okazało, prowadził mając promil alkoholu 
w organizmie. Mundurowi uniemożliwili mu dalszą jazdę oraz za-
trzymali jego prawo jazdy – relacjonują funkcjonariusze.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grożą grzywna, 
orzeczenie zakazu kierowania pojazdami, a nawet kara 2 lat wię-
zienia.

Piotr Biernacki

     NA DOŻYNKI NA OSTREJ BANI

Z początkiem października kłobucka policja startuje z pierw-
szym kursem samoobrony dla kobiet. Zajęcia „Bezpieczna Kło-
bucczanka” będą się odbywały w każdy poniedziałek miesiąca.

- W trakcie kursu, prowadzący będą przekazywać wiedzę z za-
kresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, umiejętności rozpo-
znawania sytuacji niebezpiecznych i zachowania się w takich 
sytuacjach oraz stosowania podstawowych technik samoobrony 
– informują mundurowi.

Zajęcia obejmą nie tylko szkolenie stricte obronne, które po-
prowadzi trener współorganizatora kursu z klubu KS Wojownik 
Kłobuck, ale również z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz 
zagadnień natury prawnej i psychologicznej.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay

     POLICJA ZAPRASZA KOBIETY 
NA KURS SAMOOBRONY

- Przez fatalnie funkcjonujący częstochowski PKS, jak i niezre-
alizowanie przedwyborczych obietnic, mieszkańcy mają spore 
problemy z codziennym dojazdem do pracy, lekarza, z dojazdem 
dzieci do szkół czy też w komunikacji z największym miastem 
subregionu - dodawał. 

Zarzucał też rządzącej ekipie, że ta nie nie wywiązała się z obiet-
nicy poprawy modelu działania tego przewoźnika. 

– Dzisiaj dopłata do wozokilometra to zaledwie złotówka przy 

Ciąg dalszy ze strony 1

realnych 6 zł. Dlaczego w rozkładach jazdy, choć mamy wpisane 
kursy autobusów, to jednak bardzo wiele z nich nie pojawia się 
na przystankach? – pytał, zapewniając jednocześnie w obecno-
ści Izabeli Leszczyny i Haliny Rozpondek, parlamentarzystek ze 
swojego ugrupowania oraz innych działaczy PO, że w przeciwień-
stwie do polityków PiS-u nie będą składać obietnic bez pokrycia. 
– Sprawna komunikacja publiczna dla mieszkańców to oczywista 
rzecz, którą po wygranych wyborach po prostu zapewnimy – de-
klarował.

LESZCZYNA I JEJ DRUŻYNA.
KTO Z RAMIENIA KOALICJI OBYWATELSKIEJ
ZAWALCZY W WYBORACH O MIEJSCA W SEJMIE?

Listę Platformy Obywatelskiej poszerzonej o przedstawicieli 
Partii Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej otwiera Izabela Lesz-
czyna, wieloletnia posłanka i była wiceminister finansów. Jest 
także kilku przedsiębiorców, samorządowców i wykładowców 
akademickich.

- Kiedy Platforma Obywatelska obiecała Polakom, że zainwestuje-
my w infrastrukturę, że zbudujemy autostrady, schetynówki, mo-
sty, przedszkola i boiska, to zrobiliśmy to. Dzisiaj mówimy, że za-
inwestujemy w człowieka, bo nasz program w zakresie wyższych 
płac i niższych podatków stawia na pracę, która musi się opłacać. 
Obowiązkiem państwa jest przede wszystkim dbać o tych, którzy 
pracują i płacą podatki - mówiła podczas prezentacji kandydatów 
Koalicji Obywatelskiej poseł Izabela Leszczyna. 

To właśnie ona w jesiennych wyborach będzie liderem wspo-
mnianej listy. Leszczyna w Sejmie zasiada już trzecią kadencję. 
W poprzedniej pełniła również funkcję sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów. Na drugim miejscu znalazło się nazwisko An-
drzeja Szewińskiego. Ten znany sportowiec był senatorem przez 
dwie kadencje, od kilku lat natomiast jest wiceprezydentem Czę-
stochowy. O mandat poselski będzie walczyć także Marta Salwie-
rak, radna sejmiku wojewódzkiego.

Z pozycji czwartej o reelekcję ubiegać się będzie Halina Rozpon-
dek. Była prezydent Częstochowy w parlamencie zasiada od 2001 

Adrian Biel, fot. Łukasz Pabiś
roku. Pierwotnie, w tegorocznych wyborach, zamierzała starto-
wać do izby wyższej parlamentu. Jednak w wyniku ustaleń, ja-
kie poczynili liderzy ugrupowań będących w opozycji do obecnej 
ekipy rządzącej, do senatu z Częstochowy wybiera się Wojciech 
Konieczny. To dyrektor miejskiego szpitala i radny sejmiku wo-
jewództwa śląskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Kolejny na liście jest Daniel Podbioł, samorządowiec z Lublińca 
i przewodniczący tamtejszej rady miasta. Na miejscu szóstym ulo-
kowała się z kolei Jolanta Urbańska, znana częstochowska radna 
i wiceprzewodnicząca rady miasta. Urbańska jest doktorem nauk 
humanistycznych, wykłada na Politechnice Częstochowskiej. 
Doktorat, ale tym razem z nauk ekonomicznych, ma również jej 
sąsiad z listy Dominik Kabus. To były doradca prezydenta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Z „ósemki” o miejsce w sej-
mowej ławie starać się będzie Marzena Maliszewska, były członek 
zarządu powiatu częstochowskiego.

Na miejscu dziewiątym znalazł się Marek Pinkas, przedsiębiorca 
i przedstawiciel Partii Zieloni. Tuż za nim, Marcin Biernat. To były 
wiceprezydent Częstochowy, niegdyś także radny, a do niedawna 
wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Re-
nata Stasiak-Betlejewska, która ma miejsce jedenaste, to kolejny 
wykładowca rodzimej politechniki. Tuż za nią na liście o mandat 
poselski będzie zabiegał Marcin Świtała, urzędnik samorządowy 
oraz Edyta Ciura, przedsiębiorca z Blachowni i działaczka spo-
łeczna. Ostatni na liście jest Jarosław Lasecki, znany z odbudowy 
zamku w Bobolicach biznesmen, niegdyś senator.
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KOMU LISTA PIS-U DA POSELSKI
MANDAT? OKAŻE SIĘ NA JESIENI

PSL ZAPREZENTOWAŁ
KANDYDATÓW DO SEJMU.
DOMINUJĄ SAMORZĄDOWCY

REKLAMA

Czwórka dotychczasowych parlamentarzystów powalczy 
o reelekcję w wyborach do Sejmu. Tuż za nimi o miejsce na 
Wiejskiej zabiegać będzie spore grono samorządowców i na-
uczycielek. 

Listę PiS-u w regionie otwiera Szymon Giżyński (na zdjęciu). To 
wieloletni poseł tej partii, od lipca ubiegłego roku wiceminister 
rolnictwa, a także pełnomocnik rządu ds. działań związanych 
z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń. Na drugim miejscu 
znalazła się Lidia Burzyńska. Nim zasiadła w parlamentarnej ławie 
realizowała się jako nauczycielka. Trzecia lokata przypadła Ma-
riuszowi Trepce, który objął mandat poselski w spadku po Kon-
radzie Głębockim, gdy ten na krótko został ambasadorem w Rzy-
mie. „Czwórka” to z kolei Andrzej Gawron, poseł i przedsiębiorca 
z powiatu lublinieckiego.

Miejsce piąte to natomiast Monika Fajer, specjalistka od finan-
sów związana od lat z Solidarną Polską. Tuż za nią uplasował się 
Piotr Derejczyk, od dwóch kadencji wójt gminy Miedźno. Kolej-
na osoba na liście to Anna Kaptacz, szefowa częstochowskiego 

Starosta kłobucki będzie liderem listy PSL-Koalicji Polskiej 
w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu częstochow-
skim. To było pewne od dawna. Na zaprezentowanie pełnego 
zestawienia czternastu kandydatów ludowcy czekali jednak do 
końca sierpnia. Pod listami poparcia zebrali ponad 10 tys. pod-
pisów. 

Na drugiej pozycji o głosy wyborców powalczy starosta często-
chowski Krzysztof Smela, a trójkę zarezerwowano dla radnego 
obecnego sejmiku wojewódzkiego Stanisława Gmitruka. 

Henryk Kiepura ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Od 
2014 roku pełni funkcję starosty kłobuckiego. Jest także wicepre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego oraz członkiem Zarządu Główne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Od szeregu lat 
jest także aktywnym politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. W maju był kandydatem Koalicji Europejskiej w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. W całym okręgu wskazało go ponad 
10 tys. wyborców, z czego na obszarze którym na co dzień za-
rządza – 4091. To był najlepszy wynik spośród kandydatów KE na 
tym terenie.

Krzysztof Smela to kolejny doświadczony samorządowiec. Przez 
kilkanaście lat piastował funkcję wójta Mykanowa. Od kilku pra-
cuje jako członek zarządu powiatu częstochowskiego, a od lutego 
2017 roku pełni funkcję starosty. W ostatnich wyborach samorzą-
dowych uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów 
do rady powiatu. W samym okręgu obejmującym tylko Mykanów 
otrzymał prawie 2100 głosów.

Stanisław Gmitruk to ekonomista i wieloletni urzędnik. Przez 
szereg lat kierował częstochowskim oddziałem Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W poprzedniej kadencji sa-
morządu przez dwa lata przewodniczył pracom sejmiku śląskie-
go. Na jesieni ubiegłego roku wywalczył po raz kolejny mandat 
radnego tegoż gremium, otrzymując w regionie częstochowskim 
11803 głosy.

Z ramienia koalicyjnej formacji Kukiz’15 na czwartym miejscu 
znajdzie się częstochowski przedsiębiorca Bartłomiej Dobrzy-
niewicz. Jego kandydatura została uzgodniona i zaakceptowana 
przez posła Grzegorza Długiego, a podczas niedawnej wizyty 
Pawła Kukiza we Wręczycy Wielkiej także przez jego osobę. Piąta 
pozycja przypadła Andrzejowi Kubatowi, lekarzowi, a jednocze-
śnie wieloletniemu przewodniczącemu Rady Powiatu Często-
chowskiego. 

Kolejne cztery lokaty dzierżą kobiety. Pierwszą z nich jest Anna 
Socha-Korendo, radna powiatowa w Myszkowie. Tuż za nią 
Anna Grus, pediatra z Lublińca. Na ósemce ulokowano kolejne-
go przedstawiciela Kukiz’15. To prawniczka Monika Kumor, która 
w majowych wyborach ubiegała się o mandat europosłanki z listy 
tego ugrupowania. Z dziewiątki o głosy wyborców zawalczy Edyta 
Młyńska, nauczycielka z Koniecpola. 

Dziesiątkę zamyka Krystian Kotynia, burmistrz Krzepic. W ostat-
nich wyborach samorządowych zdobył w swojej gminie prawie 
2,5 tys. głosów a urząd włodarza sprawuje nieprzerwanie od 
osiemnastu lat. Na miejscu jedenastym wylądował kolejny samo-
rządowiec z lublinieckiego. To Jerzy Cyrulik z Herb. 

Dwunasta pozycja przypadła Iwonie Lisek, zastępcy wójta Kono-
pisk. Na przedostatnim miejscu znalazła się Anna Nowicka, pe-
dagog z Kłobucka. Na ostatnim natomiast pojawiło się nazwisko 
Michała Dzwonnika, przewodniczącego Zarządu Powiatowego 
Związku Młodzieży Wiejskiej.

– To jest bardzo mocny skład kandydatów, dla których będzie 
mandat poselski. Ludzi zaangażowanych, doświadczonych, peł-
nych energii i gotowych do ciężkiej pracy – komentuje lider PSL-
-Koalicji Polskiej.

Adrian Biel, fot. Adrian Biel

Piotr Biernacki, fot. Fotolia

hospicjum. Następny jest Tomasz Maj, pracownik Regionalnego 
Funduszu Gospodarczego, spółki skarbu państwa, którą kieruje 
Mirosław Matyszczak, mąż szefowej biura poselskiego Szymona 
Giżyńskiego. Będący tuż za nim Łukasz Lange to osoba szerzej 
nieznana w regionie, obecnie związana z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Ostatnią piątkę na liście otwiera Paweł Ruksza, częstochowski 
radny obecnej kadencji, wieloletni urzędnik. Przed laty uchodził 
za jednego z najbliższych współpracowników Tadeusza Wrony, 
byłego prezydenta Częstochowy. Na miejscu jedenastym zna-
lazła się Magdalena Pietrulewicz, prawniczka, która w ubiegłym 
roku bez sukcesu startowała w wyścigu o fotel wójta Wręczycy 
Wielkiej. Nauczycielce Danucie Służałek, jej sąsiadce na liście, nie 
udało się to z kolei w Poraju. Startujący z trzynastym numerem 
Andrzej Sowa to następny częstochowski radny PiS-u. Listę tej 
formacji zamyka natomiast Urszula Zaleska, polonistka.  

Kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego do Senatu z okręgu 
obejmującego około częstochowskie powiaty jest obecny senator 
Ryszard Majer.
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TO BYŁA TRZECIA TAKA
KONFERENCJA HISTORYCZNA

Starostwo powiatowe, we współpracy z samorządem Kłobucka, 
zorganizowało konferencję naukową mającą przybliżyć okolicz-
ności wybuchu II wojny światowej oraz przebiegu pierwszych 
jej dni w regionie, w szczególności bitwy pod Mokrą. Osiem-
dziesiątą rocznicę wydarzeń upamiętniono również specjalnym 
albumem.

Celem, który już po raz trzeci przyświecał inicjatorom była popu-
laryzacja wiedzy historycznej o tym tragicznym konflikcie zbroj-
nym. A tę przybliżali Juliusz Tyma, pracownik naukowy z Akade-
mii Sztuki Wojennej, Adama Kurus z Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz Jakub Krupop, lokalny miłośnik historii i członek grupy 
rekonstrukcyjnej. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie 
szkół ponadpodstawowych z Kłobucka oraz Krzepic. Wystąpił 
również wokalista Michał Kiepura z działającego przy Filharmonii 
Częstochowskiej zespołu Collegium Cantorum. Tłumnie wypeł-
niona 6 września sala kłobuckiego Miejskiego Ośrodka Kultury 
potwierdziła jak żywa jest wśród samorządowców, kombatantów, 
młodzieży szkolnej i samych mieszkańców pamięć tamtych chwil. 

W trakcie wydarzenia uhonorowano także pułkownika Józe-
fa Sowę ze Związku Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 
Niemiecką oraz kapitana Zygmunta Grzybowskiego reprezen-
tującego lokalne środowisko Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, a także honorowego prezesa kłobuckiego 
koła tej organizacji. Jego wojenne losy zobrazowano na filmie za-
prezentowanym podczas konferencji.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ul. Częstochowska 49a
42-140 Panki
tel. 507 351 253
ekomednatura.pl

. normobaria tlenowa
  wspomagająca terapie zdrowotne
. terapia biorezonansowa
. terapia antynikotynowa
. terapia lampą Bioptron
. magnetoterapia
. badanie żywej kropli krwi
. masaż relaksacyjny

GABINET TERAPII NATURALNEJ
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ODEBRALI CZEKI NA DROGI.
PRAWIE SIEDEM MILIONÓW DLA MIEDŹNA

Samorządowcy z terenu powiatu kłobuckiego odebrali z rąk 
przedstawicieli wojewody śląskiego symboliczne czeki, które 
unaoczniają kwotę przyznanego dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych na budowę i przebudowę infrastruktury 
komunikacyjnej. Rekordowe pieniądze trafią do Miedźna. Wójt 
Piotr Derejczyk pozyskał w tegorocznym rozdaniu prawie 7 mi-
lionów złotych.

Na opublikowanych 10 września podstawowych listach zadań za-
kwalifikowanych do dofinansowania w skali całego województwa, 
znalazło się czterdzieści sześć z powiatów oraz dziewięćdziesiąt 
osiem zgłoszonych przez gminy. W powiecie pieniądze pozyskało 
starostwo, na dwa projekty gmina Krzepice, a także Opatów oraz 
Miedźno.

Szczególnie imponująco wygląda kwestia przyznanej dotacji 
w ostatnim ze wspomnianych samorządów. Prawie 7 mln zł z pro-
gramu rządowego przysłuży się modernizacji czterech szlaków, 
pokrywając jednocześnie 70 proc. prognozowanych kosztów in-
westycji. Zgłoszony projekt przewiduje rozbudowę ulic Dębowej, 

Piotr Biernacki, fot. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Sosnowej, Ogrodowej oraz Polnej w Miedźnie. Łącznie to niemal 
5,5 kilometra dróg, które mają być finalnie wykonane do czerwca 
2022 roku.

Starostwu udało się zdobyć pieniądze na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 2002S w relacji Krzepice - Zajączki Pierwsze - Zbro-
jewsko. Półkilometrowy odcinek w Zajączkach Pierwszych ma 
kosztować około 920 tys. zł. Czek, który odebrał starosta Henryk 
Kiepura pokryje 80 proc. tej wartości, ponad 733 tys. zł.

Krzepice zdobyły natomiast 603 tys. zł. Przebudują ulicę Ander-
sa, a poza samym miastem – ulicę główną w Zajączkach Drugich. 
Z własnego budżetu dorzucą do tej sumy tylko 25 proc. wydat-
ków. W Opatowie z kolei wsparcie w wysokości 175 tys. zł posłuży 
na remont ulicy Miodowej w Iwanowicach Małych.

Nie wszystkie wnioski samorządów z powiatu kłobuckiego za-
kwalifikowały się do dofinansowania z puli podstawowej. Na liście 
rezerwowej sklasyfikowano wniosek Wręczycy Wielkiej na prze-
budowę ulicy Cmentarnej w Truskolasach. Także Panki, które 
ubiegały się o pieniądze na ulicę Głębockiego oraz dwa projekty 
zgłoszone przez gminę Kłobuck znalazły się w tym zestawieniu.



     POWSTAJE OSA
W ŁOBODNIE

     STWORZYLI PRZESTRZEŃ PAMIĘCI O WYBITNYM POECIE

Na terenach rekreacyjnych w Łobodnie powstaje Otwarta Strefa 
Aktywności. Miejscówka kosztująca 160 tys. zł ma być gotowa 
z końcem września.

- W ramach projektu powstanie część sportowa, edukacyjna 
i rekreacyjno-zabawowa wraz z elementami małej architektury. 
Zamontowane zostaną nowe urządzenia siłowni zewnętrznej, 
między innymi wioślarz, orbitrek czy twister. W strefie edukacyj-
no-rekreacyjnej znajdzie się stół do pin-ponga i do gry w szachy. 
Pojawi się też plac sprawnościowy dla dzieci – informują kłobuc-
cy urzędnicy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

W KŁOBUCKU
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„Ocalić od zapomnienia” to motto przewodnie, towarzyszące 
inicjatorom utworzenia Izby Pamięci Władysława Sebyły, uro-
dzonego w Kłobucku poety. Jej otwarcie nastąpiło 2 września 
w Miejskim Ośrodku Kultury, a stało się możliwe dzięki pozy-
skaniu dofinansowania z resortu kultury.

Wśród zgromadzonych eksponatów nie brakuje fotografii i doku-
mentów związanych z poetą. Są wśród nich między innymi ręko-
pisy, recenzje, artykuły z prasy, jak również współczesne opraco-
wania książkowe czy wydane tomiki poezji.

- „Ocalić od zapomnienia” to projekt edukacyjno-kulturalny 
wspomagający naszą lokalną społeczność w działaniach twór-

Piotr Biernacki, fot. Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku czych, mający na celu upamiętnienie postaci i twórczości Wła-
dysława Sebyły. W dniu otwarcia wysłuchaliśmy wykładu Kin-
gi Raczyńskiej, która ciekawie przedstawiła sylwetkę poety na 
podstawie wspomnień jego żony. Dostaliśmy dodatkową dawkę 
wiedzy i ciekawostek. Wrześniowa pogoda nie pozwoliła nam wy-
ruszyć na spacer śladami Władysława Sebyły w Kłobucku. Z ko-
lei dzięki barwnym opowieściom Stefana Sitkiewicza, mogliśmy 
przenieść się na uliczki naszego miasta, pozostając w ciepłej 
i przytulnej Izbie Pamięci – relacjonuje Olga Skwara, dyrektor in-
stytucji.

Autorką opracowania przestrzeni jest Anna Szczepanik, instruk-
tor MOK-u, a w pracy nad nią pomagali jej również inni pracow-
nicy, między innymi Renata Włóka, Izabela Gęsiarz-Cieplik oraz 
Zuzanna Rataj.
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OBCHODY BITWY POD MOKRĄ.
CZEŚĆ BOHATEROM ODDAŁO KILKA TYSIĘCY OSÓB

PONAD PÓŁ TYSIĄCA UCZESTNIKÓW PIERWSZEGO BIEGU PAMIĘCI

Pierwszy w historii „Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą” zapocząt-
kował obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W go-
rące przedpołudnie 1 września w zmaganiach upamiętniających 
bohaterstwo polskich żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
wzięło udział ponad czterystu biegaczy oraz prawie sto czter-
dzieścioro dzieci. Trasa biegu liczyła dziesięć kilometrów.

Pomimo ponad trzydziestostopniowego upału czasy osiągnięte 
przez zawodników były naprawdę imponujące. Pośród mężczyzn 
zwyciężył Mateusz Pawełczak ze Złochowic, osiągając wynik 
34.58 min. Drugi na mecie zameldował się Robert Pieprzycki z Za-
lesic, a tuż za nim Piotr Magiera z Myszkowa. W klasyfikacji kobiet 
najlepszą okazała się być częstochowianka Sylwia Ślęzak, która 
trasę pokonała w czasie 40.02 min. Na drugim stopniu podium 
sklasyfikowano Barbarę Noga z Wilkowiecka, a na najniższym 

Piotr Biernacki
szczeblu -  Agnieszkę Czyżewską z Częstochowy.

- Dzieci do pokonania miały trasę pięciuset metrów. W biegu tym 
nie liczyło się, kto pierwszy przekroczy metę. Liczyła się zaba-
wa, uśmiech i rozbudzenie zamiłowania do aktywnego spędzania 
czasu. Każde dziecko, które wzięło udział w biegu otrzymało złoty 
medal – informują organizatorzy.

W przygotowanie wydarzenia aktywnie włączyli się także miesz-
kańcy gminy. Nad bezpieczeństwem i logistyką zawodów czu-
wali strażacy z gminnych jednostek OSP, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Władysławowa przygotowały regeneracyjne posił-
ki dla zawodników, a te ze Stowarzyszenia Kreatywnych Kobiet 
w Ostrowach nad Okszą częstowały dzieci ciasteczkami w kształ-
cie pamiątkowych medali. Wypieczono je specjalnie na okazję 
upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy pod Mokrą.

23 sierpnia do Miedźna przyjechał Mateusz Morawiecki. Odwie-
dził gospodarstwo Urszuli i Andrzeja Chudaszków, tegorocz-
nych laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
organizowanego każdego roku przez KRUS.

Małżeństwo prowadzi działalność rolniczą na ponad stu hekta-
rach, hoduje ponadto bydło oraz trzodę chlewną. Jednym z tema-
tów, które poruszono podczas spotkania był problem suszy. Szef 
rządu przedstawił plan swojego gabinetu, który ma zniwelować 
straty w uprawach nią wywołanych. Podzielił się także informacją 
o utworzeniu sięgającym kwoty 2 mld zł funduszu rekompensat, 
a także omówił kwestię nowego programu budowy zbiorników 
retencyjnych. W założeniu mają one zapobiegać takim negatyw-
nym zjawiskom.

Z Miedźna premier pojechał do Mokrej. Tam pod pomnikiem 
Bohaterów Bitwy pod Mokrą zapalił znicz, upamiętniając jedną 
z pierwszych bitew II wojny światowej na polskich ziemiach.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

     MORAWIECKI W POWIECIE.
PREMIER ZAWITAŁ Z WIZYTĄ
GOSPODARCZĄ

W niedzielę 1 września w Mokrej odbyły się uroczystości upa-
miętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jed-
nocześnie rocznica bitwy pod Mokrą, będącej jedną z naj-
ważniejszych batalii stoczonych w pierwszych dniach wojny 
z niemieckimi wojskami.

Wspomnienie postawy żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, 
dowodzonej przez pułkownika Juliana Filipowicza, pielęgnowane 
jest na terenie gminy Miedźno każdego roku. Oddział, jako jeden 
z nielicznych podczas wojny obronnej 1939 roku, odniósł zwycię-
stwo nad znacznie liczniejszymi pancernymi siłami niemieckiego 
najeźdźcy. Kawaleria skutecznie odparła kilkukrotne natarcie 4. 
Dywizji Pancernej, w całodziennych walkach niszcząc lub mocno 
uszkadzając blisko setkę czołgów i pojazdów wroga. Ich boha-
terstwo na kilka dni opóźniło marsz Wehrmachtu na Warszawę. 
Zwycięzcy w walce sami ponieśli ogromną ofiarę. Zginęło i zosta-
ło rannych około pół tysiąca polskich żołnierzy.

Tegoroczne obchody rozpoczął „Bieg Pamięci Bitwy pod Mokrą”. 
Dziesięciokilometrowa trasa prowadziła drogami miejscowości, 
pośród terenów wojennego starcia. Część oficjalna miała w tym 
roku szczególną oprawę. Poza tradycyjnym oddaniem hołdu, sal-
wy honorowej i złożeniem przez delegacje kwiatów pod pomni-
kiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą, apel poległych poprowadzili 
komandosi z Lublińca. Odbyła się także przysięga żołnierzy 13. 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podczas przemówienia skierowanego do uczestników uroczysto-
ści wójt gminy Piotr Derejczyk podkreślił, że samorząd i miesz-
kańcy dbają o to, by pamięć o bitwie pod Mokrą i bohaterach 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii trwała oraz została przekazana na-
stępnym pokoleniom.

Wczesnym popołudniem natomiast, osiemdziesięciu rekonstruk-
torów ze Szwadronu Kawalerii z Kielc przystąpiło do inscenizacji 
walk. Równolegle trwał piknik militarny, pokazy sprzętu wojsko-
wego i wyszkolenia jednostek, między innymi z 13. Śląskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej, Jednostki Wojskowej Komandosów 
z Lublińca, Jednostki Wojskowej AGAT z Gliwic, Placówki Straży 
Granicznej Katowice-Pyrzowice czy Centralnej Szkoły Państwo-
wej Straży Pożarnej z Częstochowy.

Odbył się także pokaz samochodów zabytkowych i militarnych, 
konnego wyszkolenia kawaleryjskiego oraz musztry paradnej. 
Zespół Forteca przybliży zgromadzonej publiczności dźwięki pa-
triotycznego rocka, a swoje umiejętności zaprezentowały ponad-
to orkiestra dęta z Miedźna i zespół ludowy „Łęgowianki”.

To szczególne wydarzenie, nad którym patronat honorowy spra-
wował prezydent Andrzej Duda, cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem nie tylko mieszkańców gminy. Organizatorzy osza-
cowali, że przybyło na nie ponad 6 tys. osób.
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W ostatnią niedzielę sierpnia powiat kłobucki celebrował świę-
to plonów. W tym roku gospodarzem wydarzenia były Panki.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której uformowany 
korowód prowadzony przez orkiestrę dętą z Zajączków Pierw-
szych przeszedł na plac przy miejscowej hali sportowej. Wśród 
uczestników wydarzenia nie zabrakło parlamentarzystów, włoda-
rzy gmin, samorządowców, przedstawicieli organizacji i instytucji 
rolniczych czy delegacji pań kół gospodyń wiejskich.

To właśnie one przygotowały barwne wieńce dożynkowe. Za swój 
trud zostały nagrodzone drobnymi gratyfikacjami finansowymi 
i okolicznościowymi dyplomami. Podziękowano również przed-
siębiorcom oraz rolnikom za ich trud i pracę na roli, a tym szcze-
gólnie wyróżniającym się wręczono statuetki.

Za wzorowe prowadzone gospodarstwo rolne uhonorowani zo-
stali Alina i Bogdan Chudaszkowie, Marzena i Jerzy Parkitni, Olga 
i Arkadiusz Gruca, Arkadiusz Parkitny oraz Edyta i Rafał Wąsińscy. 

W sobotę 7 września na Górze Opatowskiej odbyła się siódma 
już edycja widowiska historycznego z cyklu „A więc wojna…”. 
Tegoroczne uczciło bohaterstwo polskich żołnierzy z II Korpu-
su Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem generała Władysła-
wa Andersa, walczących w bitwie pod Monte Casino. „Jak za-
wsze szaleni, zażarci” było mottem tego dnia.

Nadrzędnym celem widowiska było przybliżenie trudnej, wojen-
nej historii. Jak podkreślał wójt Bogdan Sośniak, jeden z pomysło-
dawców cyklu, odtwarzane epizody działań wojennych mają być 
prawdziwą lekcją żywej historii tak dla starszego, jak i młodego 
pokolenia. W rolę narratora wcielił się Jacek Kawalec, znany kon-
feransjer telewizyjny i aktor.

- Pamięć o tych wszystkich, którzy walcząc z okupantem i płacąc 
najwyższą cenę zapewnili nam życie w pokoju, jest naszym wiel-
kim obowiązkiem – podkreślał wójt.

Uczestnicy pleneru mieli możliwość podziwiać około siedem-
dziesięciu grup rekonstruktorów z całego kraju. Ponadto sprzęt 
militarny, zawody strzeleckie, wystawy, pokazy pirotechniczne. 
Inscenizacji towarzyszył piknik historyczny. Można było zoba-
czyć jak przed laty wybijano monety, odbyły się warsztaty kowal-
stwa czy skosztować żołnierskiej kuchni.

Piotr Biernacki, fot. Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Opatów

W kategorii przetwórstwa rolno-spożywczego nagrodzeni zostali 
Małgorzata i Eugeniusz Jędrycha oraz Agata i Mariusz Mstowscy.

Za działalność na rzecz społeczności wiejskiej wyróżnieni zostali 
Halina Gmyrek, Tadeusz Żyta oraz Edward Chamela, a medalami 
„Zasłużony dla Rolnictwa” - przyznawanymi na wniosek Rady Po-
wiatowej Śląskiej Izby Rolniczej przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi - Marta Kmieć-Wawrzyniak i Damian Wawrzyniak z Bie-
żenia oraz Zdzisław Świtała z Rozalina.

Niedzielne popołudnie umiliły wstępy zespołów folklorystycz-
nych i ludowych z terenu powiatu, między innymi Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Panek, Zespołu Śpiewaczego „Koniczynki” z Kuź-
nicy-Antonowa, Zespołu Śpiewaczego „Lawenda” z Przystajni, 
Dziecięcego Zespołu Teatralno-Wokalnego „Stokrotka”, Jagody 
Wypych i jej ojca Sebastiana z Kłobucka, Chóru Gminy Wręczy-
ca Wielka „Con Amore” oraz zespołu muzycznego „Prohibicja” 
z Częstochowy. Na deser wystąpił Michał Gasz i Kwar4teT Bojowy 
w programie „Kings of rock”, a całość imprezy dopełniły pokazy 
laserów i pirotechnika.

           POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW. 
PODZIĘKOWANO ZA ZBIORY I NAGRODZONO
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ ROLNIKÓW

PANKI               NA GÓRZE
OPATOWSKIEJ WSPOMINALI 
HISTORIĘ

OPATÓW
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