Nr

80

listopad/grudzień 2016
ISSN 1689-5533

Radosnych, pełnych ciepła, miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2017 Roku
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Częstochowskiego
życzą
Przewodniczący Rady Powiatu

Starosta Częstochowski

Andrzej Kubat

Andrzej Kwapisz

2
3
4-5
5
6
7
7
8
9
9
10 - 11
11

Podsumowanie roku
Na sesji o współpracy powiatu z województwem
Szpital w Blachowni - osiągnięcia i wyzwania
Komisja Rewizyjna z mikołajkową wizytą w Chorzenicach
Jubileusz 20-lecia WTZ
Ochrona zdrowia psychicznego mieszkańców
Dzień Pracownika Socjalnego
VII KONKURS FOTOGRAFICZNY „Piękno Ziemi Częstochowskiej”
O sporcie w powiecie częstochowskim
Andrzejki z Maximą
SYNERGIA MŁODYCH
Gala Wolontariatu w Starostwie Powiatowym

12 - 13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20

I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”
Park w Złotym Potoku pod troskliwą opieką
Szkolenie dla kadr pomocy społecznej
ANDRZEJKI WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA
20-lecie Chóru im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
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Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
Od Paryża do Rio de Janerio XX KONKURS „NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ PRZYRÓW 2016 „O Puchar Starosty Częstochowskiego”
Władysław Biegański patronem roku 2017

Drodzy Czytelnicy
Zbliżamy się do końca 2016
roku. To już osiemnasty
rok
funkcjonowania
powiatu. Obecnie jesteśmy
na półmetku V kadencji
samorządu powiatowego.
Przed nami Święta Bożego
Narodzenia no i oczywiście
nadchodzący Nowy Rok,
który sprzyja wszelkiego
rodzaju podsumowaniom,
refleksjom i rozliczeniom.
Pozwólcie więc Państwo,
że w dużym skrócie
zaprezentuję
działania
Rady i Zarządu Powiatu w mijającym roku oraz ich efekty. Co
prawda na łamach naszego miesięcznika „Częstochowskie Wieści
Powiatowe” staraliśmy się na bieżąco informować Państwa
o realizowanych przez nas zadaniach własnych powiatu, zadaniach
zleconych przez administrację rządową oraz o wydarzeniach,
które miały miejsce w 2016 roku, niemniej jednak jako osoba
z upoważnienia Starosty Częstochowskiego kierująca pracami
Zarządu Powiatu, czuję się w obowiązku dokonać pewnych
podsumowań.
Przede wszystkim pragnę zapewnić, że z dużą troską i rozwagą
podeszliśmy w tym roku do realizacji zadań w poszczególnych
gminach powiatu, mając na celu ich zrównoważony rozwój.
Pomimo powszechnie znanych trudności finansowych i różnego
rodzaju ograniczeń odnieśliśmy w tym roku wiele sukcesów, które
były możliwe dzięki zgodnej współpracy wszystkich radnych oraz
wsparciu wielu osób i środowisk. Najbardziej cieszy nas duży
postęp dokonujący się na naszych drogach powiatowych. Choć
początek tego roku w zakresie przebudowy dróg nie zapowiadał
się dobrze, to jego końcówka przyniosła nadzwyczaj dobre efekty.
Wykonaliśmy 30 zadań drogowych o ogólnej wartości prawie
30 mln zł. Środki na przebudowę tych dróg pochodziły z budżetu
powiatu, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego
i Ministerstwa Infrastruktury. Inwestycje drogowe realizowaliśmy
prawie we wszystkich gminach naszego powiatu. Ponadto
w ostatnim czasie oddaliśmy do użytku nowy most na Warcie
w miejscowości Skrzydlów gm. Kłomnice oraz zakończyliśmy
dwa zadania w ramach programu „Przebudowa dróg lokalnych
i powiatowych” w miejscowościach Łochynia (gm. Mykanów)
i Rudniki (gm. Rędziny). Pozostałe 28 zadań (gł. nakładki
bitumiczne) realizowaliśmy w ramach środków własnych oraz
środków na usuwanie skutków powodzi z lat 2010 i 2013, a także
z funduszu ochrony gruntów rolnych. Wszystkie te inwestycje
i modernizacje sprawiły, że drogi powiatowe z roku na rok stają się
nie tylko bardziej komfortowe w użytkowaniu, ale przede wszystkim
zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo. Generalnie 2016
rok w zakresie przebudowy dróg powiatowych zaliczyć należy do
bardzo udanych, nie tylko pod względem nakładów finansowych,
ale również ilości przebudowanych dróg.
Poza zadaniami na drogach, w 2016 roku realizowaliśmy
inwestycje w jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym
przede wszystkim rozpoczęliśmy budowę długo oczekiwanej sali
gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Bogumiłku. Koszt budowy sali to prawie 2,5 mln zł, z czego 80
proc. stanowią środki zewnętrzne. Zakończenie i oddanie sali do
użytku planowane jest na wrzesień 2017 roku. Wiele inwestycji
i remontów udało nam się przeprowadzić w domach pomocy
społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, jednostkach
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oświatowych czy obwodach drogowych. Przykładem może być tutaj
m.in. położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do Domu
Dziecka w Chorzenicach, termomodernizacja domu dla dzieci przy
ul. Przejazdowej w Częstochowie oraz budowa magazynów i wiat
na terenie obwodu drogowego w Koniecpolu.
Mijający rok był także dobry dla szpitala w Blachowni, w którym
zwiększono zakres świadczonych usług medycznych, zakupiono
nowy sprzęt i dokonano wielu inwestycji. Szczególnie ważne było
utworzenie w szpitalu jedynego w powiecie Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, który umożliwia ratowanie życia ciężko
chorym mieszkańcom powiatu. Tylko w tym roku szpital na prace
remontowe, budowlane i modernizacyjne oraz na zakup sprzętu
medycznego wydał ponad 5, 5 mln zł.
Szanowni Państwo!
Bardzo pozytywnym i niezwykle ważnym zjawiskiem
zaobserwowanym w mijającym roku jest niewątpliwie niska stopa
bezrobocia, która w naszym powiecie zmniejszyła się o połowę
w stosunku do roku 2015. Niemniej jednak wiele osób nadal
bezskutecznie szuka pracy, a ich rodziny żyją w niedostatku. Miejmy
nadzieję, że w przyszłym roku skutki bezrobocia będą jeszcze mniej
dotkliwe.
Dobrym rozwiązaniem w 2016 r. było uruchomienie prawie
we wszystkich gminach powiatu częstochowskiego punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad adwokatów i radców
prawnych skorzystało wielu mieszkańców.
Zapewne wielu problemów nie udało się rozwiązać tak, jak
byśmy sobie tego życzyli. Mam jednak nadzieję, że dzięki dobrej
współpracy z wieloma środowiskami i instytucjami, uda nam się
je pokonać w 2017 roku. Wierzę, że powiat nasz dzięki wspólnym,
zgodnym działaniom będzie skutecznie rozwiązywać nawet
najtrudniejsze problemy, a zaangażowanie tak licznych środowisk
przyczyni się do dalszych jego sukcesów. Dobra współpraca będzie
szczególnie istotna biorąc pod uwagę fakt, że powiat częstochowski
w przyszłym roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 –
Regionalne Inwestycje Terytorialne może pozyskać ponad 11 mln
zł środków unijnych na termomodernizację jednostek powiatowych
i poprawę jakości kształcenia zawodowego w szkołach. Liczymy
na to, że poprawa jakości kształcenia w szkołach powiatowych
pozwoli nam zminimalizować odczuwalne w całym kraju skutki
niżu demograficznego, który sprawia, że z roku na rok zmniejsza się
liczba uczniów w naszych szkołach.
Drodzy Państwo
Tym wszystkim, którzy w mijającym roku swoja pracą
i zaangażowaniem służyli powiatowi częstochowskiemu i jego
mieszkańcom serdecznie dziękuję.
Dziękuję radnym powiatu i swoim najbliższym współpracownikom:
członkom Zarządu, naczelnikom i pracownikom Starostwa
Powiatowego,
dyrektorom
i
pracownikom
jednostek
organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, straży i inspekcji.
Dziękuję za współpracę włodarzom miast i gmin naszego powiatu,
organizacjom pozarządowym, przedstawicielom życia społeczno–
gospodarczego, a także władzom administracyjnym szczebla
wojewódzkiego, z którymi realizujemy wiele dobrych projektów
inwestycyjnych.
Na zakończenie pragnę Państwu – mieszkańcom naszego powiatu
i czytelnikom „Częstochowskich Wieści Powiatowych” – życzyć
zdrowych, radosnych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Do siego roku!
Henryk Kasiura
Wicestarosta Częstochowski
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Na sesji o współpracy powiatu z województwem
- Jako mieszkaniec naszego subregionu widzę potrzeby powiatu
częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego… Widzę je
i naprawdę chcę poprawić jakość życia mieszkańców. Chcę, by
mogli jeździć dobrymi, bezpiecznymi drogami, by mieli czystą wodę
w kranach…. – mówił do radnych powiatowych wicewojewoda
śląski Mariusz Trepka, obecny podczas XIX sesji Rady Powiatu (24
listopada br.)
O znajomości potrzeb i problemów powiatu częstochowskiego
mówiła także zaproszona na sesję poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska
- radna powiatu częstochowskiego III i IV kadencji. – Tylko dobra
współpraca, wzajemny szacunek i miłość do swoich małych ojczyzn
da możliwość rozwoju i polepszenia naszego życia – podkreśliła pani
poseł.
Zarówno wojewoda Trepka jak i poseł Burzyńska uczestniczyli w XIX
sesji Rady Powiatu na zaproszenie Rady i Zarządu Powiatu. Zaproszeni
zostali także przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego:
wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa,
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Szczeponek i dyrektor
Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
Jerzy Motłoch, lecz niestety, ważne sprawy służbowe uniemożliwiły
im przyjazd do Częstochowy.
Zaproszenie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu
Marszałkowskiego miało związek m.in. z punktem porządku obrad
poświęconym omówieniu współpracy powiatu częstochowskiego
z władzami województwa śląskiego. Oceny tej współpracy dokonał
wicestarosta częstochowski Henryk Kasirura.
- Wiele z naszych działań nie zostałoby zrealizowanych bez dobrej
współpracy z naszymi partnerami szczebla wojewódzkiego: bez
wsparcia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego - mówił wicestarosta. - Kierujący pracami tych
urzędów ludzie od lat okazują nam wiele życzliwości i zrozumienia.
W najtrudniejszych chwilach zawsze mogliśmy liczyć na ich pomoc
i wsparcie.

km poboczy, wybudował blisko 26 km chodników i ciągów pieszorowerowych oraz przebudował 4 mosty. Wicestarosta przypomniał
także o wsparciu finansowym projektu E-Powiat Częstochowski,
projektów termomodernizacyjnych oraz o 100-procentowym
sfinansowaniu scaleń gruntów, realizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na które powiat nasz w latach 2005
– 2015 otrzymał ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 33
mln 54 tys. zł.
Henryk Kasiura podziękował także poseł Lidii Burzyńskiej, dzięki
której staraniom kilka tygodni temu powiat nasz otrzymał
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę
na kwotę 4,6 mln zł na odbudowę zniszczonych przez powódź
dwóch dróg powiatowych na odcinkach: Witkowice – Rzerzęczyce
w gminie Kłomnice oraz Kłobukowice – Skrzydlów w gminach
Mstów i Kłomnice o łącznej długości 7,7 km.
Zaproszeni goście w ramach podziękowania otrzymali od władz
naszego powiatu wiązanki kwiatów i pamiątkowe grawertony.
Po zakończeniu części uroczystej radni przystąpili do głosowania nad
projektami uchwał przewidzianych w porządku obrad. Ponieważ
każda z nich została wyczerpująco omówiona podczas posiedzeń
komisji Rady Powiatu, wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.
Tradycyjnie już większość wnoszonych przez radnych interpelacji
dotyczyła dróg. Niemniej jednak radni, wykorzystując obecność
gości, podnieśli też kwestie związane z oświatą, utrudnieniami
wynikającymi z prac związanych z budowa autostrady, a nawet
z kwestią utworzenia województwa częstochowskiego.
Wicewojewoda poinformował, iż obecnie rząd nie pracuje nad
żadnymi zmianami związanymi z podziałem administracyjnym
kraju, zaś poseł Burzyńska, która, jak zapewniła, jest zwolennikiem
utworzenia województwa częstochowskiego, zaproponowała
zwrócenie się w tej sprawie do ojca tej idei, czyli do posła Szymona
Giżyńskiego.
GF

Wicestarosta
przypomniał
zaangażowanie
władz wojewódzkich w usuwanie skutków
klęsk żywiołowych (trąby powietrzne z lat 2007
i 2008 oraz powodzie w latach 2010 i 2013),
które nawiedziły nasz powiat. Poinformował,
że tylko na odbudowę dróg zniszczonych przez
wspomniane wyżej powodzie powiat nasz
otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego ponad 83
mln zł, dzięki którym odbudowano 113 km dróg.
Ponadto, dzięki będącym w dyspozycji wojewody
środkom z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych i obecnego Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,
powiat wspólnie z gminami przebudował prawie
41 km dróg, na które otrzymał dofinansowanie
w wysokości 21 mln zł.
Równie znacząca była pomoc otrzymana z Urzędu
Marszałkowskiego. Tylko w latach 2007 – 2015
powiat częstochowski korzystając ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie blisko
34,5 mln zł przebudował prawie 50 km dróg, utwardził ponad 51

Od lewej stoją: Lidia Burzyńska, Henryk Kasiura, Mariusz Trepka, Andrzej Kubat
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Szpital w Blachowni - osiągnięcia i wyzwania
Rozmowa z dyrektorem Szpitala w Blachowni Tomaszem Kołodziejskim
W sierpniu ubiegłego roku
objął Pan funkcję dyrektora
szpitala w Blachowni.
W tym okresie w szpitalu
zrealizowano
wiele
inwestycji,
remontów
oraz zakupiono nowy
sprzęt. Proszę nam o tym
opowiedzieć.
Przez 16 miesięcy mojej pracy
w Szpitalu w Blachowni
udało się zrealizować kilka
bardzo znaczących inwestycji.
Zakupiono również nowy
Tomasz Kołodziejski
sprzęt
medyczny,
który
pozwolił na zwiększenie możliwości medycznych i bezpieczeństwa
pacjentów.
Od 2016 r. właścicielem Polskiej Grupy Medycznej Sp. z o.o. jest
firma Scanmed S.A., dzięki której zrealizowaliśmy szeroki proces
inwestycyjny polegający między innymi na:
- remoncie części pomieszczeń na terenie Izby Przyjęć
i przeznaczeniu ich na nowoczesną pracownię RTG spełniającą
wszystkie wymagania Ministerstwa Zdrowia,
- wyremontowaniu i wyposażeniu 8-łóżkowego Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w najnowocześniejszą aparaturę
służącą ratowaniu życia pacjenta. Po remoncie oddział ten jest
wyposażony w system wentylacyjny z filtrami HEPA, ma pełny
dostęp do centralnego zasilania w gazy medyczne, stanowiska
nadzoru nad pacjentem, przyłóżkowe RTG, USG,
- kupnie najnowocześniejszej wieży laparoskopowej Aesculap
FULL - HD do zabiegów laparoskopowych z pełnym wyposażeniem
narzędziowym,
- kupnie nowego USG, KTG, organizacji stanowiska do

resuscytacji noworodka, diatermii chirurgicznej dla oddziału
położniczo-ginekologicznego,
- doposażeniu w sprzęt endoskopowy Pracowni Endoskopii.
Jakie są plany inwestycyjne Polskiej Grupy Medycznej
Sp z o.o. czyli dzierżawcy szpitala w Blachowni na rok 2017
i lata kolejne?
Jako priorytet traktujemy realizację programu dostosowawczego
ministerstwa zdrowia, (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą), którego wykonanie będzie wymagać
jednak kolejnych nakładów inwestycyjnych o znacznej wartości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na dostosowanie
pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych upływa z końcem
przyszłego roku. Trudno jednak powiedzieć, czy jest to termin
ostateczny, biorąc pod uwagę, że był on w przeszłości wielokrotnie
odsuwany w czasie. Problem dostosowania do nowych wymagań
dotyczy dużej części szpitali w całej Polsce.
Jak wygląda sytuacja z zaległościami finansowymi
Narodowego Funduszu Zdrowia wobec szpitala w Blachowni
za tzw. nadwykonania, czyli wykonane świadczenia
medyczne ponad limit ustalony w kontrakcie?
Umowy z NFZ są rozliczane przez szpital na bieżąco, współpraca
z Funduszem przebiega prawidłowo. Aktywnie staramy się
o pozyskanie nowych kontraktów oraz o zwiększenie wartości
już zawartych umów, co pozwoliłoby na zapewnienie pacjentom
bardziej kompleksowej opieki medycznej oraz skrócenie czasu
oczekiwania na udzielenie świadczenia.
W połowie tego roku w szpitalu został otwarty nowoczesny Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który do czasu ogłoszenia
konkursu przez NFZ przyjmuje pacjentów w stanie zagrożenia życia
i zdrowia bez pobierania od nich opłat za udzielone świadczenia.
Oddział stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego, co
mamy nadzieję, zostanie w niedalekiej przyszłości uwzględnione
przez NFZ.

W związku z planowaną reformą systemu finansowania służby
zdrowia w Polsce zmienią się zasady kontraktowania usług
medycznych. Czy szpital w Blachowni jest przygotowany na
te zmiany? Jak Pan ocenia szanse szpitala na to, by znaleźć
się w tzw. „sieci szpitali” i co to da placówce?
Szpital w Blachowni zgodnie z projektem ministerstwa zdrowia
posiada oddziały, które pozwalają na włączenie do „ sieci szpitali”.
Jednak dopiero po ogłoszeniu przez ministerstwo końcowych
założeń będziemy mogli wypowiadać się autorytatywnie na ten
temat.
Oczywiście przygotowujemy się do reformy zdrowia i będziemy
gotowi do jej realizacji.
Pacjenci szpitala w Blachowni często pytają o przychodnie
przyszpitalne, w których przez lata się leczyli. Czy jest szansa
na ich ponowne uruchomienie?
4
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Przychodnie działają aktualnie w trybie komercyjnym. Jesteśmy więc
cały czas do dyspozycji pacjentów. Jeżeli uzyskamy finansowanie
w ramach „sieci szpitali” będziemy realizowali leczenie pacjentów
poprzez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną finansowaną ze
środków publicznych.
Szpital w Blachowni ma bardzo dobrą kadrę medyczną
i podejmuje wyzwania związane z nowoczesnymi metodami
leczenia. Rozpoczęliście współpracę m.in. z prof. dr hab.
n.med. Józefem Dzielickim w zakresie leczenia refluksu
z wykorzystaniem laparoskopii, o czym wspominał Pan na
łamach „Wieści” w ubiegłym roku, a także z prof. dr hab. n.med.
Stanisławem Czudkiem, jednym z najlepszych na świecie
specjalistów w zakresie chirurgii małoinwazyjnej i laparoskopii
onkologicznej. Jak obecnie wygląda ta współpraca?

Jak widzi Pan przyszłość placówki w Blachowni? Jak szpital
powinien się rozwijać, jakie są priorytety i zamierzenia
na przyszłość? Czy planowane jest uruchomienie nowych
oddziałów lub zmiany w strukturze szpitala?
Dla mnie priorytetem jest utworzenie mocnego ośrodka chirurgii
małoinwazyjnej. To przyszłość dla dobrej i skutecznej medycyny.
Chciałbym również, by szpital stał się „szczęśliwym miejscem dla
mamy i noworodka”.
Dziękujemy za rozmowę
Janusz Krakowian
i Tomasz Świtycz

Oczywiście cały czas realizujemy współpracę z prof. Józefem
Dzielickim i prof. Stanisławem Czudkiem. Profesorowie wykonali
w naszym szpitalu już kilkadziesiąt operacji. Niektóre z nich są
zabiegami nowatorskimi na terenie częstochowskim. Są to również
zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej wymagające ogromnej
finezji operacyjnej. Uważam, że nadal będziemy dbać o to, aby osoby
z tak dużą wiedzą kliniczną i doświadczeniem operacyjnym mogły
przynosić ulgę chorym w szpitalu powiatowym. Chcielibyśmy, aby
nasz szpital wyznaczał w tym zakresie nowy trend polegający na
stworzeniu ośrodka chirurgii małoinwazyjnej. Liczę tutaj na pomoc
profesorów, ale również na wsparcie ze strony władz powiatu.
Ponadto prowadzimy obecnie rozmowy dotyczące organizacji
I Konferencji na rzecz budowy nowego standardu w szpitalu
powiatowym w Blachowni z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności
samodzielnych pracowników nauki.

Komisja Rewizyjna z mikołajkową wizytą w Chorzenicach
7 grudnia br. Komisja Rewizyjna wraz z wicestarostą częstochowskim
Henrykiem Kasiurą, członkiem Zarządu Powiatu Janem Miarzyńskim
oraz dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyną
Buchajczuk w ramach posiedzenia wyjazdowego odwiedziła Dom
Dziecka w Chorzenicach. W obecności gości Św. Mikołaj uroczyście
wręczył wychowankom świąteczne paczki. Z kolei goście zostali
obdarowani przez wychowanków własnoręcznie przez nich
upieczonymi i pięknie przyozdobionymi piernikami.

gm. Kłomnice na cele rekreacyjne zlokalizowanej w pobliżu działki
wraz ze zbiornikiem wodnym. W ramach spraw interwencyjnych
poruszono kwestię przebudowy drogi na odcinku Witkowice Rzerzęczyce realizowanej w ramach środków powodziowych,
w tym projektowanych wjazdów oraz stanu rowów w gm. Kłomnice
na odcinku Skrzydlów – Rzeki. Komisja Rewizyjna podziękowała
dyrektorowi Wojciechowi Główczyńskiemu za pełną zaangażowania
i serca pracę na rzecz wychowanków DD w Chorzenicach.

Dyrektor Domu Dziecka Wojciech Główczyński przedstawił
radnym informację nt. funkcjonowania placówki i uregulowań
prawnych związanych z sytuacją
życiową wychowanków. W trakcie
posiedzenia dyskutowano o malejącej
ilości wychowanków, co powoduje
wyższe koszty utrzymania placówki,
przewidywanych problemach związanych
z wypełnieniem zapisów ustawy
o pieczy zastępczej ograniczających
od 2021 roku ilość wychowanków do
maksymalnie 14 w jednym budynku,
a także o braku w gminach mieszkań
usamodzielniających dla wychowanków
opuszczających placówkę. Wicestarosta
poinformował o zamierzeniach powiatu
odnośnie sprzedaży wytyczonych działek
budowalnych położonych w sąsiedztwie
Domu Dziecka w Chorzenicach oraz
o zamierzeniach dotyczących użyczenia

IC

Do Chorzenic przyjechali nie tylko radni, ale także Św. Mikołaj
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Jubileusz 20-lecia WTZ
i zawodowej. Zajęcia rehabilitacyjne
prowadzone
są
w
pracowniach:
kroju i szycia, ceramicznej, stolarskomodelarskiej, gospodarstwa domowego,
plastycznej, rehabilitacji i muzykoterapii.
Uczestnicy objęci są również opieką
psychologiczną i pielęgniarską. Prowadzone
są także działania integracyjne – uczestnicy
wyjeżdżają
na
imprezy
sportowe
i rekreacyjne, biorą udział w pokazach
artystycznych oraz wystawach plastycznych
w kraju i poza jego granicami, spotykają się
z uczestnikami innych warsztatów, a także
z uczniami, przedszkolakami i uczestnikami
Centrum Integracji Społecznej.

Wystep uczestników Warsztatu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu 15 listopada br.
obchodził swoje 20 „urodziny”. W jubileuszowych uroczystościach
zorganizowanych 17 listopada uczestniczyło około 120 osób:
przedstawicieli władz powiatu częstochowskiego, władz miasta
i gminy Koniecpol, jednostek organizacyjnych naszego powiatu
oraz powiatów ościennych, reprezentantów szeroko pojętej
pomocy społecznej, byłych i obecnych pracowników Warsztatu,
no i przede wszystkim podopieczni placówki i ich najbliżsi. Były
okolicznościowe przemówienia, życzenia, prezenty oraz występy
artystyczne uczestników Warsztatów. Dla najbliższych przyjaciół
i osób wspierających przygotowano piękne białe anioły, a dla
wszystkich – ozdobne deseczki, w które można pukać, by odgonić
zły los. Było bardzo wesoło i rodzinnie, w niejednym oku pojawiła
się łza wzruszenia, gdy niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu
mówili o placówce jak o swoim domu, a do opiekunów zwracali się
jak do najbliższych sobie osób.
Warsztat w Starym Koniecpolu (mieszczący się obecnie w budynku
po zlikwidowanej szkole podstawowej, który władze Koniecpola
za przysłowiową złotówkę wydzierżawiły na potrzeby osób
niepełnosprawnych), jest placówką dziennego pobytu dla 30
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego,
prowadzącą działalność w zakresie rehabilitacji społecznej

- Po 20 latach istnienia Warsztatu nasi
uczestnicy stali się zupełnie innymi ludźmi
– mówił kierownik WTZ Artur Sygit Dziś potrafią określić swoje potrzeby,
odnaleźć się w grupie innych ludzi, stali
się uczuciowi, wrażliwi na otaczający ich świat. Życzeniem nas
wszystkich jest, aby taka forma pomocy osobom niepełnosprawnym
była kontynuowana jak najdłużej z pożytkiem dla tych osób, ich
rodzin i całego społeczeństwa.
Uczestniczący w uroczystościach wicestarosta częstochowski
Henryk Kasiura zapewnił uczestników Warsztatu, ich rodziny
i pracowników, że władze powiatu doceniają niezwykle ważną
rolę tej placówki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zawsze,
w miarę możliwości budżetowych, będą wspierać jej działalność.
Podziękował pracownikom za zaangażowanie w działalność
na rzecz znoszenia barier społecznych oraz inicjowanie działań
służących aktywizacji osób niepełnosprawnych i życzył im wielu
kolejnych wspaniałych jubileuszy, satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W ciągu minionych 20 lat w zajęciach warsztatu uczestniczyło
łącznie 69 niepełnosprawnych osób. Działalność placówki
finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz dotacji Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, które m.in. w tym roku (2016) dofinansowało
zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
GF
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Życzenia złożyli także dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu

Ochrona zdrowia psychicznego mieszkańców
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie przystąpił
do opracowania Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2016 – 2020.
Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016
– 2020 jest wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim
jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych
w zdrowiu. Cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia, które
przypisane są również jednostkom samorządu terytorialnego i będą
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie, dotyczą:
poprawy sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa,
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi
oraz innymi zachowaniami ryzykownymi, profilaktyki problemów
zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego
społeczeństwa, ograniczenia ryzyka zdrowotnego wynikającego
z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku
zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
promocji zdrowego i aktywnego starzenia, a także poprawy
zdrowia prokreacyjnego.
Głównym celem opracowywanego obecnie Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 jest podjęcie
działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców
powiatu częstochowskiego. Zadania szczegółowe obejmować

będą upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla
zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, zapobieganie
zaburzeniom psychicznym, zwiększenie integracji społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi, upowszechnienie środowiskowego
modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym, jak również aktywizację
zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Adresatami
programu będą osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież - mieszkańcy
powiatu częstochowskiego.
Program określi najistotniejsze elementy polityki zdrowotnej
naszego powiatu i wyznaczy kierunki działania w zakresie poprawy
stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich
potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. Zawierać
będzie propozycję planowanych działań w obszarze zdrowia
psychicznego, diagnozę stanu zdrowia mieszkańców oraz cele
polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. Realizowany
będzie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, dla których
powiat częstochowski jest organem prowadzącym.
Małgorzata Krasoń
Starostwo Powiatowe

Dzień Pracownika Socjalnego
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni był miejscem, w którym w piątek
18 listopada br. świętowano Dzień Pracownika Socjalnego (polskie
święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy
społecznej).
Do udziału w uroczystościach zaproszono pracowników pomocy
społecznej z wszystkich gmin naszego powiatu i miasta Częstochowy,
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie powiatu częstochowskiego,
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,
przedstawicieli instytucji wspierających pomoc społeczną (Sąd Rejonowy
w Częstochowie, Akademia im. Jana Długosza, Ośrodek Kształcenia
Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV), a także parlamentarzystów
i przedstawicieli władz naszego powiatu.
W roli gospodarza wystąpił wicestarosta częstochowski Henryk
Kasiura, który podkreślił, że choć zawód pracownika socjalnego jest
zawodem stosunkowo młodym, to w dzisiejszych czasach stawia
bardzo wysokie wymagania osobom go wykonującym.
- Pracownicy socjalni jako grupa zawodowa bardziej rozpoznawalni
dla społeczeństwa stali się dopiero w latach 90-tych, kiedy to
właśnie służbom społecznym przypadła rola łagodzenia skutków
transformacji, a następnie tych najmniej pożądanych skutków szeroko
pojętej wolności (bezdomność, narkomania, wykluczenie społeczne,
demoralizacja, przestępczość itp.) – mówił wicestarosta. - Zmieniająca

się rzeczywistość stawia przed służbami społecznymi wciąż nowe
wyzwania. W najbliższej perspektywie trzeba będzie skupić się
na działaniach skierowanych do seniorów z uwagi na starzenie
się społeczeństwa, polityce prorodzinnej i pieczy zastępczej oraz
działaniach aktywizujących społeczności lokalne.
Przybyli do Blachowni goście zgodnie podkreślali, że zawód pracownika
socjalnego jest zawodem trudnym, stawiającym wykonującym go
osobom wysokie wymagania i zmuszającym do zmagania się ciągle
z nowymi wyzwaniami i zadaniami, takimi jak choćby ostatnio
realizowany program 500+. Podkreślono, że w naszym powiecie,
dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu pracowników pomocy
społecznej, nie odnotowano zakłóceń w funkcjonowaniu tego
programu.
W ramach podziękowań za trudną i odpowiedzialną pracę oraz
determinację w niesieniu pomocy innym wicestarosta Henryk Kasiura
i dyrektor PCPR Katarzyna Buchajczuk wręczyli pracownikom pomocy
społecznej listy gratulacyjne.
W obchody Dnia Pracownika Socjalnego włączyli się także
mieszkańcy blachowniańskiego DPS wchodzący w skład Grupy
Teatralnej „Amatorzy”, którzy przygotowali i przedstawili spektakl pt.
„Podarujmy Drugie Życie Filmowi”.
GF
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VII KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Piękno Ziemi Częstochowskiej”
OSOBY PEŁNOLETNIE
ZDJĘCIA INDYWIDUALNE
Wyróżnienia:
zdjęcie pt. „Ptaki”
wykonane w Rędzinach w 2016 r.
autor: Marcin Korgul z Częstochowy
zdjęcie pt. „Posłoda”
wykonane w gminie Lelów
autor: Wojciech Domagała z Kielc

Zwycięzcy w kategorii ZESTAW

29 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie odbyło sie ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród laureatom VII Konkursu Fotograficzny „Piękno Ziemi
Częstochowskiej” pod patronatem Starosty Częstochowskiego
Andrzeja Kwapisza. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były
słowa francuskiego reżysera Roberta Bressona: „Fotografując staraj
się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”.
Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 232 zdjęcia, z czego
zdyskwalifikowano 3, gdyż nie spełniały regulaminowych
wymogów.
Wszystkie fotografie zostały podzielone na trzy kategorie, tj.:
- zdjęcia indywidualne – 91 prac,
- zestaw – 109 prac,
- osoby niepełnoletnie – 32 prace.
29 października Jury w składzie:
- Sławomir Jodłowski - art. fotografik, główny instruktor ds.
fotografii i filmu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie,
członek Związku Polskich Artystów Fotografików – przewodniczący
Jury,
- Krzysztof Muskalski – art. fotografik, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczpospolitej PolskiejStowarzyszenia Twórców
- Małgorzata Kozakowska – art. fotografik, członek Związku
Polskich Artystów Fotografików, Fotograf Roku 2008, 2009 i 2011
Jurajskiego Oddziału Fotoklubu RP
postanowiło przyznać następujące nagrody:
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE:
Wyróżnienie:
zdjęcia pt. „Blask nad polaną”, „Ogniste niebo”
wykonane w Siedlcu i Brzezinach-Kolonii w 2016 r.
autor: Oskar Kosta z Częstochowy
III miejsce:
zdjęcie pt. „Sarenki”
wykonane w Siedlcu w 2010 r.
autor: Mateusz Nowak z Siedlca
II miejsce:
zdjęcie pt. „Koloryt tajemnicy”
wykonane w Olsztynie we wrześniu 2015 r.
autor: Anna Mateusiak z Wrocławia
I miejsce:
zdjęcie pt. „Zakręcony i odkręceni”
wykonane we Wrzosowej w 2016 r.
autor: Anna Bednarek z Wrzosowej
8

zdjęcie pt.„Owca”
wykonane w Olsztynie
autor: Piotr Kras z Częstochowy
zdjęcie pt.„Księżyc nad Huciskiem”, „Jurajskie zachody”
wykonane w Hucisku (gm. Janów) w 2016r.
autor: Paulina Preiss z Gdańska
zdjęcie pt.„Piękno i strach”, „Zboże”
wykonane w Pacierzowie (gm. Kłomnice)
autor: Rafał Cieślak z Pacierzowa
III miejsce:
zdjęcie pt. „Ostateczne starcie”
wykonane w Białej Wielkiej w 2016r..
autor: Anna Zając Włodarska z Lelowa
II miejsce:
zdjęcia pt. „Gra świateł” i „Leśny Świt”
wykonane w Krasawie w 2016 r. i 2013 r.
autor: Robert Amborski z Częstochowy
I miejsce
zdjęcia pt. „Wschód nad zamkiem”, „Źródło Zygmunta”,
„Warownia”
wykonane w Olsztynie
autor: Paweł Cyrulik z Wrocławia
ZESTAW
III miejsce:
zestaw pt. „Niewidzialni”
wykonane w Zalesicach w 2016r.
autor: Marcin Mirończuk
II miejsce:
zestaw pt. „Makropowiat”
wykonane w Mykanowie i Kamienicy Polskiej w latach 2015/2016r.
autor: Grzegorz Fica z Osin
I miejsce:
zestaw pt. „Solarigrafie”
wykonane w Olsztynie
autor: Piotr Kras z Częstochowy
Patryk Jeziak
Starostwo Powiatowe
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O sporcie w powiecie częstochowskim

Rozmowa z członkiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego i prezesem Powiatowego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Krzysztofem Smelą.
w tegorocznych Mistrzostwach Polski LZS nasze
Już po raz piąty powierzono Panu kierowanie
drużyny zdobyły aż 4 medale.
pracami PZ LZS. Czy nie odczuwa Pan zmęczenia
Opracowujemy również programy aktywności
dodatkowymi obowiązkami, które, o ile się
ruchowej i edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży
orientuję, wypełnia Pan społecznie?
i osób dorosłych, w których uwzględniamy
Lubię sport i zależy mi na tym, by także mieszkańcy
różnorodne wymagania związane z rozwojem
wsi mieli do niego jak najpełniejszy dostęp.
osobowości i i sprawności fizycznej. Zaś każdy rok
Wszystko, co robię w tym zakresie, daje mi dużo
kończymy podsumowaniem współzawodnictwa
zadowolenia i satysfakcji. Dlatego też trudno mówić
sportowego, na którym wręczamy trofea
o zmęczeniu, zwłaszcza, że robię to, co lubię. Tym
sportowe wyróżniającym się zawodnikom,
bardziej, że współpracuję z ludźmi, którzy sport
trenerom i działaczom. Nie wspomnę już
mają „we krwi”, którzy z wielkim zaangażowaniem
o sporządzaniu ofert, zatwierdzaniu sprawozdań
od lat realizują cele LZS. Mówię tu m.in. o członkach
i bilansów, opracowywaniu regulaminów itp.,
Powiatowego Zarządu LZS, w którym od kilku
itd.
kadencji zmiany personalne są tylko minimalne.
Te ostanie działania nie wymagają specjalnych
Wybory władz PZLZS, które odbyły się 24 listopada
nakładów finansowych, ale organizacja
br., potwierdziły tę regułę. Wiceprzewodniczącymi
Krzysztof Smela
imprez i zawodów sportowych już tak…
zostali ponownie Kryspin Błaszczyk i Wiesław
Państwa składki raczej nie zaspakajają wszystkich potrzeb?
Matyga (pełni także obowiązki skarbnika), zaś członkami Zarządu:
Nasze składki są symboliczne, więc zdecydowanie nie wystarczyłyby
Ryszard Rosiński, Wojciech Nowak, Jacek Wąchała, Stanisław
na wynajem obiektów, obsadę sędziowską, techniczną,
Stefański, Anna Dylczyk i Jan Szyma. Zmieniła się tylko osoba
administracyjna i medyczną, na zakup trofeów sportowych
sekretarza, którym został Zdzisław Gębski. Komisję Rewizyjną
i wyżywienie zawodników. Wspomagają nas gminy, na terenie
tworzą: Artur Rybaniec, Karol Dróżdż i Jacek Połacik.
których odbywają się nasze imprezy, ale tak naprawdę działalność
Chyba każdy słyszał o LZS, ale nie każdy wie, czym tak
możemy prowadzić dzięki dotacjom ze Starostwa Powiatowego
naprawdę to Zrzeszenie w naszym powiecie się zajmuje...
w Częstochowie. Nie jest ona wysoka, zaledwie 20 tys. zł plus 5
Głównym celem i zadaniem naszej organizacji jest organizacja
tys., które w tym roku otrzymaliśmy na organizację reaktywowanej
imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
po 9 latach Spartakiady Gmin Powiatu Częstochowskiego. Mamy
ze wszystkich gmin naszego powiatu. Średnio każdego roku
nadzieję, że w kolejnym roku naszej działalności nasza sytuacja
organizujemy około 15 tego typu imprez w różnych dyscyplinach:
finansowa ulegnie poprawie.
piłka siatkowa dla oldbojów i siatkówka plażowa dla kobiet, piłka
Czego Panu i całemu środowisku sportowemu w naszym
nożna w różnych kategoriach wiekowych, biegi przełajowe, tenis
powiecie życzę.
stołowy, szachy, aquathlon (bieg plus pływanie), a także zawody
Dziękuje bardzo za rozmowę
strzeleckie. W gronie naszych sportowców mamy Mistrzów Świata,
Grażyna Folaron
Europy, Polski, Śląska oraz medalistów Mistrzów Polski LZS. Tylko

Andrzejki z Maximą
W sobotę 26 listopada br. w Hotelu Scout w Częstochowie
odbył się Bal Andrzejkowy, którego współorganizatorem była
Fundacja Maxima Dzieciom. Na oficjalne otwarcie balu zostali
zaproszeni wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Blachowni. Dzieci zaprezentowały dwa układy taneczne, do
których przygotowywały się od dłuższego czasu. Było to ogromne
przeżycie dla naszych tancerzy, którzy pierwszy raz mieli możliwość
wystąpić w takim miejscu i dla tak wielu gości. Zaangażowanie

i emocjonalne podejście dzieci do tańca sprawiły, że występ był
udany. Dzieci otrzymały duże brawa od gości oraz poczęstunek.
W trakcie trwania balu odbyła się także licytacja na rzecz
podopiecznych Fundacji, którymi są także nasi wychowankowie.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji „Maxima Dzieciom” za
okazane nam serce, wsparcie i pomoc każdego dnia.
Renata Wojciechowska
Koordynator POW w Blachowni
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SYNERGIA MŁODYCH

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Chorzenicach

Zajęcia
wspinaczkowe,
fitness,
ciekawe
warsztaty
psychoterapeutyczne i inne atrakcje były udziałem dzieci z Domu
Dziecka w Chorzenicach i Domu dla Dzieci „Słoneczny”, przez
ostatnie pół roku. Przyszedł czas na krótkie podsumowanie
projektu realizowanego we współpracy z dwiema organizacjami
pożytku publicznego: Fundacją FIGIS i Fundacją Auchan.
Wiosną bieżącego roku informowaliśmy, że przedstawiciele Domu
Dziecka w Chorzenicach i Domu dla Dzieci „Słoneczny”, we
współpracy z Fundacją Innowacji Gospodarczych i Społecznych
FIGIS, opracowali projekt „Synergia młodych”, który zyskał uznanie
Fundacji AUCHAN. Udało się w ten sposób pozyskać 12,5 tys.
euro. Przekazanie symbolicznego czeku odbyło się w gabinecie
dyrektora Auchan Północ Roberta Paprockiego, z udziałem
wicestarosty częstochowskiego Henryka Kasiury, dyrektora
Wojciecha Główczyńskiego wraz ze swoimi współpracownikami,
przedstawicieli pracowników Auchan Północ i prezes Fundacji
FIGIS Żanety Pacud, która przedstawiła założenia projektu i cele
kierowanej przez siebie Fundacji.
W okresie od marca do października 2016, dzieci z chorzenickich
placówek opiekuńczo - wychowawczych miały dzięki temu okazję
uczestniczyć w ciekawych zajęciach, realizowanych w ramach
projektu. Program zakładał cykliczne zajęcia wspinaczkowe
i fitness, rozmowy na temat odpowiedzialności, podejmowania
i konsekwencji własnych decyzji, czy pokonywania trudności oraz
imprezy plenerowe i wyjazdowy obóz przygodowy.
Organizowane w każdym tygodniu zajęcia wspinaczkowe,
w założeniach adresowane były do chłopców. W rzeczywistości
odbywały się w grupach mieszanych. W zależności od pory
roku i warunków pogodowych, realizowane na profesjonalnych
ściankach wspinaczkowych, bądź w malowniczo położonych,
skałkach Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w okolicach Olsztyna.
W ramach tych zajęć odbył się między innymi nocy zjazd na linach,
w głąb Jaskini Olsztyńskiej, uznawanej niegdyś za najładniejszą
jaskinię w Polsce. Trzeba dodać, że wyjście z Jaskini to niewielki
otwór, przez który przeciśnięcie się wymagało odwagi i niemałej
sprawności fizycznej. Ostatnie ze spotkań odbyło się natomiast,
na jednej z największych i najstarszych ścian wspinaczkowych
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w Polsce, w katowickim Centrum Wspinaczkowym Transformator.
Zajęcia fitness, adresowane do dziewcząt, realizowane były
natomiast głównie na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach.
W ich ramach dziewczęta miały również możliwość, kilkukrotnie
ćwiczyć w profesjonalnie przygotowanej do tego celu sali,
w Częstochowie. W obydwóch formach zajęć uczestniczyło około
25 dzieciaków.
Późną wiosną odbyła się pierwsza z zaplanowanych imprez
plenerowych. Zrealizowana w całości w obrębie Góry Biakło,
położonej w okolicach Olsztyna. Główną atrakcją był tzw.
zjazd tyrolski. Uczestniczące w imprezie dzieci wspólnie
z organizatorami budowały stanowiska, pomagały naciągać liny
i były zaangażowane w dbałość o bezpieczeństwo zjeżdżających.
Każdy miał możliwość zjechania po kilkudziesięciometrowej linie, ze
szczytu góry, bezpośrednio na jej podnóże. Współorganizatorami
imprezy byli wolontariusze z Auchan Północ, którzy na terenie
Archidiecezjalnego Centrum Duchowości Święta Puszcza,
przygotowali ognisko i ciepły posiłek, kończący spotkanie.
W ostatnich dniach sierpnia odbył się obóz przygodowy. Miejscem
zakwaterowania było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu
w Gminie Janów. Program obozu obejmował między innymi:
wyjście do Jaskini Ostrężnik, wspinaczkę połączoną z nauką
asekuracji, budowę mostu linowego, podejście na linie i zjazd
połączony z autoasekuracją. Obozowicze mieli również możliwość
zwiedzenia Pałacu Raczyńskich z przyległym parkiem oraz odbycia
spaceru po Złotym Potoku. W trakcie obozu odbywały się także
warsztaty psychoedukacyjne. Program przewidywał również
ognisko, w którym uczestniczyli wolontariusze Auchan Północ,
oraz samodzielne przygotowywanie śniadań i kolacji. Dla chętnych
była również możliwość wyjścia do kościoła na Mszę Św. W obozie
uczestniczyło 10 dzieci.
Z końcem września odbyła się druga z zaplanowanych imprez
plenerowych. W jej programie znalazło się: sprzątanie świata,
kolejny tzw zjazd tyrolski, czas wolny i mecz piłki nożnej. Podobnie,
jak wiosną, współorganizatorami imprezy byli wolontariusze
z Auchan Północ, którzy na terenie Archidiecezjalnego Centrum
Duchowości Święta Puszcza, przygotowali grilla. Zarówno
wiosenna, jak i wrześniowa impreza plenerowa były kierowane do
wszystkich podopiecznych chorzenickich Domów.
Bogaty program nie byłby możliwy do zrealizowania bez
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zaangażowania znacznej grupy ludzi. Zajęcia wspinaczkowe
prowadził ksiądz Grzegorz Płaneta. Mediator rodzinny,
psychoterapeuta oraz instruktor wspinaczki sportowej i alpinista.
Stale wspierany przez Michała Jawora, ratownika GOPR oraz
grupę przyjaciół. Zajęcia fitness prowadziła Barbara Seweryn,
absolwentka AWF w Katowicach, istruktorka pilates, fitness
i gimnastyki korekcyjnej. Przygotowanie projektu od strony
formalnej to zasługa dr Żanety Pacud, prezesa Fundacji FIGIS. Udział
w realizacji projektu miała również grupa wolontariuszy Auchan
Północ. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był natomiast
Jarosław Grzywna, zawodowo związany z Auchan Poczesna,
prywatnie przyjaciel Domu Dziecka w Chorzenicach i Domu dla
Dzieci „Słoneczny”. Od lat związany z dzieciakami z Chorzenic.
Wszystkim tym i niewymienionym z imienia i nazwiska osobom,
które angażowały się w realizację projektu, należą się szczególne
podziękowania.
Za bezinteresowną pomoc i wsparcie przedstawicielom
częstochowskiego
Auchan
Północ
podziękował
także
wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura podczas spotkania
zorganizowanego 8 grudnia w Domu Dziecka w Chorzenicach.
Zaproszeni do Chorzenic goście: Robert Paprocki – dyrektor
marketu Auchan Częstochowa Północ, Rafał Radziejewski
– senior menager zasobów ludzkich i kas w Auchan oraz asystentka

dyrektora Agnieszka Kołodziej zwiedzili placówkę i wyrazili nadzieję
na dalszą współpracę zapraszając społeczność domu dziecka do
składania kolejnych wniosków.
Wojciech Główczyński
Dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach
oraz wychowawcy: Paweł Kowalik i Andrzej Kempa

Dyrektor R. Paprocki i wicestarosta H. Kasiura
z najmłodszą wychowanką DD w Chorzenicach

Gala Wolontariatu w Starostwie Powiatowym

5 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu, która była
podsumowaniem i uhonorowaniem działań wolontarystycznych
w roku 2016 na terenie powiatu częstochowskiego. Wydarzenie
to było także wyrazem podziękowania wszystkim wolontariuszom,
animatorom, organizacjom pozarządowym, instytucjom przyjaznym
społeczności lokalnej za ich działalność na rzecz wspólnego dobra.
Podczas Gali najbardziej aktywnym społecznikom wręczono
dyplomy i podarunki.
Witający gości wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura
podkreślił niezwykle ważną rolę, jaką pełnią wolontariusze w swoich
społecznościach lokalnych. - Życzę Wam, aby Wasza działalność
na rzecz dobra wspólnego była źródłem radości i dumy - mówił
wicestarosta. - Aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji, a przede
wszystkim, by każdy dobry uczynek, każdy uśmiech i dobre słowo
wracało do Was i dawało Wam siłę.
Członkowie Zarządu Powiatu Krzysztof Smela i Jan Miarzyński
zwrócili uwagę na wielką potrzebę istnienia w życiu społecznym
organizacji społecznych i obywatelskich. Nie do przecenienia jest
funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych czy budujących
kapitał obywatelski stowarzyszeń. Na zakończenie spotkania
przedstawiciele władz powiatu podziękowali wolontariuszom
za zaangażowanie społeczne i wspieranie osób potrzebujących
w trakcie całego roku.
Tegorocznym spotkaniem z wolontariuszami powiat przyłączył
się do międzynarodowej tradycji świętowania idei wolontariatu.
Władze powiatu chcą, aby ta tradycja była kontynuowana
z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych
działających na naszym terenie i by Gala Wolontariatu stała się

Wolontariusze w starostwie

znaczącym wydarzeniem regionalnym. Powiat częstochowski
chce promować i rozwijać ideę wolontariatu, jako konkretną
i wymierną formę społecznego zaangażowania. Ponadto wspiera
działania, które uczą wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz
odpowiedzialności za innych i siebie.
Obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ustanowiony w 1986 r. z inicjatywy ONZ) jest świętem wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca poświęcają
swoją energię i czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek,
jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak
i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która
poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy
Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to,
że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku
wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru.
Karol Ostalski
Starostwo Powiatowe
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I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

„Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”

Nagrody wręczał Jan Miarzyński

Ogłoszenie wyników konkursu

29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło
się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w I Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”
pod patronatem Starosty Częstochowskiego. Wręczenia
nagród dokonali: Jan Miarzyński - członek Zarządu Powiatu
Częstochowskiego, Janusz Krakowian - naczelnik Wydziału
Edukacji i Artur Rybaniec - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Borownie (pomysłodawca konkursu).
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem w całym
powiecie. Na tegoroczną edycję nadesłano 633 prace z 15 gmin.
Oprócz regulaminowych czterech kategorii: wiosna , lato, jesień,
zima, komisja konkursowa, w związku z dużą ilością zgłoszeń
przedstawiających cztery pory roku na jednej pracy, postanowiła
wyodrębnić piątą kategorię – 4 w 1.
Jury w składzie:
- Małgorzata Chebel, starszy instruktor ds. plastyki w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Częstochowie,
- Tadeusz Ogonek, plastyk z Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie,
przyznało następujące nagrody:
Kategoria wiosna:
Wyróżnienia:
- Jakub Miłek, SP w Lelowie, opiekun: Joanna Kowalik
- Jakub Rorat, SP w Starym Cykarzewie, opiekun: Małgorzata
Mularz, Agnieszka Kacprzak
Wiktoria
Janeczek,
SP
w Rędzinach, opiekun: Renata
Michalak

- Tatiana Wojsa, SP w Rędzinach, opiekun: Renata Michalak
- Igor Woszczyński, SP w Borownie, opiekun: Katarzyna Rybaniec
III miejsce
- Bartosz Zajda, SP w Lelowie, opiekun: Maria Łazarz
II miejsce
- Julia Krawczyk, SP w Starczy, opiekun: Katarzyna Huras
I miejsce
- Jakub Dróżdż, SP w Nieradzie, opiekun: Anna Mrożek
Kategoria Lato:
Wyróżnienia:
- Oliwia Nierobiś, SP w Starczy, opiekun: Katarzyna Huras
- Nadia Dudek, SP w Mykanowie, opiekun: Katarzyna Rybaniec
- Aleksandra Krzyżowska, SP w Starczy, opiekun: Katarzyna Huras
- Bartosz Gembuś, SP Nr 1 w Blachowni, opiekun: Krystyna
Piotrowska
III miejsce
- Nikola Kudryś, SP w Nieradzie
II miejsce
- Bartosz Zajda, SP w Lelowie, opiekun: Maria Łazarz
I miejsce
- Rafał Kowalik, SP w Rzerzęczycach, opiekun: Dorota
Rokicka-Anklewicz
Kategoria Jesień:
Wyróżnienia:
- Nicola Tomiak, SP Nr 1 w Blachowni, opiekun: Monika
Rokosa
- Tatiana Wojsa, SP w Rędzinach, opiekun: Renata
Michalak
- Alicja Dudek, SP w Brzyszowie, opiekun: Małgorzata
Supernak

Zima I miejsce Sebastian Kusmierski

4 W 1 I miejsce MATEUSZ HILARCZUK
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LATO I miejsce RAFAŁ KOWALIK - czerwiec
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WIOSNA I miejsce JAKUB DRÓŻDŻ

III miejsce
- Jakub Zyzik, SP w Przyrowie,
II miejsce
- Oliwia Chodkowska, Sp W Zawadzie, Opiekun: Marta Ciechowska
I miejsce
- Maja Aljewicz, SP w Witkowicach, opiekun: Mariola Królik
Kategoria Zima:
Wyróżnienia:
- Natan Dudziński, SP w Poczesnej, opiekun: Barbara Wąsińska
- Maja Aljewicz, SP w Witkowicach, opiekun: Mariola Królik
- Amelia Sirek, SP w Nieradzie, opiekun: Anna Macherzyńska
- Miłosz Juszczyk, SP w Kłomnicach, opiekun: Barbara Stępień
- Filip Jura, Sp W Kusiętach, Opiekun: Ewa Tomza
- Kacper Konefał, SP w Starczy
- Natalia Dubniewicz, SP w Janowie, opiekun: Teresa Marszałek
III miejsce
- Natalia Kozioł, SP w Koniecpolu, opiekun: Zdzisława Domoradzka
II miejsce
- Bartosz Zajda, SP w Lelowie, opiekun: Maria Łazarz
I miejsce
- Sebastian Kuśmierski, SP w Nieradzie, opiekun:
Anna
Macherzyńska

Kategoria 4w1:
Wyróżnienia:
- Martyna Gęsiarz, SP w Rędzinach, opiekun: Renata Michalak
- Klaudia Klub, SP Nr 2 w Koniecpolu, opiekun: Ewa Ruta
- Alan Borowiec, SP Nr 2 w Koniecpolu,
- Oliwia Ujma, SP w Poczesnej, opiekun: Barbara Wąsińska
III miejsce
- Zuzanna Matyśkiewicz, SP w Rudnikach, opiekun: Joanna Górnicz
- Wiktoria Wrzalik, SP w Widzowie, opiekun: Renata Pruciak
II miejsce
- Maria Przybylska, SP Nr 3 w Blachownia, opiekun: Dorota Skalik
- Maks Sobczyk, SP w Nieradzie, opiekun: Anna Macherzyńska
- Milena Kiedrzyńska, SP w Janowie, opiekun: Joanna Ćwiakowska
I miejsce
- Mateusz Hilarczuk, SP w Podlesiu, opiekun: Mariola Sikora.
Prace laureatów konkursu będzie można podziwiać w kalendarzu
na 2017 rok, który zostanie wydany przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie.
Patryk Jeziak
Starostwo Powiatowe

Park w Złotym Potoku pod troskliwą opieką
W roku 2016 przy wsparciu środków finansowych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
przeprowadzone zostały prace porządkowe i pielęgnacyjne w parku położonym na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym
Potoku. Wykonano cięcia pielęgnacyjne 21 szt. drzew, usunięto 33
szt. drzew suchych i obumarłych oraz drzew zakłócających układ
kompozycyjny parku. Wykarczowano samosiewy i odrosty na obszarze o pow. 3,60 ha, dwukrotnie wykoszono trawniki na pow.
2 ha, wykonano prace pielęgnacyjne krzewów ozdobnych i żywopłotów na odcinkach o łącznej długości 164 mb oraz nasadzono
41 sadzonek drzew.
Wycięcie drzew suchych i obumarłych wpłynęło na poprawę warunków sanitarnych i estetycznych w parku, poprawę warunków
siedliskowych drzewostanu, poprawę bezpieczeństwa oraz walorów zdrowotnych. Wycięcie drzew, które zaburzały układ kompozycyjny parku, pozwoliło kontynuować odtworzenie zabytkowej
alei klonowej, a tym samym wpłynęło na poprawę walorów przyrodniczych. Cięcia pielęgnacyjne drzew odciążyły konary, poprawiły
ich statykę oraz wpłynęły korzystnie na poprawę warunków ich
wzrostu. Cięcia pielęgnacyjne drzew wpłynęły także na poprawę

Fragment parku przed...

warunków bezpieczeństwa w ich otoczeniu (w tym skrajni drogi),
a tym samym na polepszenie warunków sanitarnych i estetycznych
parku. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa parku osiągnięta została
również poprzez wykarczowanie samosiewów i odrostów.
Przeprowadzone prace przyczyniły się do zapobieżenia degradacji
przyrody jednocześnie minimalizując skutki już zaistniałych zniszczeń oraz do przywrócenia i zapewnienia ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok 4,6 ha. Suma przeprowadzonych
prac spowodowała także poprawę bezpieczeństwa przestrzeni
publicznej, z której na co dzień korzystają wszyscy mieszkańcy powiatu częstochowskiego oraz turyści odwiedzający Jurę Krakowsko
– Częstochowską. Ponadto przeprowadzone prace wpłynęły pozytywnie na walory rynkowe tej nieruchomości. Obiekt cieszy się zainteresowaniem i w momencie, gdy sprawy właścicielskie zostaną
wyjaśnione, nie powinno być kłopotu z jego docelowym i właściwym zagospodarowaniem.
Magdalena Knopik
Starostwo Powiatowe

...i po pracach porządkowych
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Zmiany w zakresie pomocy osobom bezdomnym
Szkolenie dla kadr pomocy społecznej

Omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej w zakresie
udzielania schronienia bezdomnym było tematem zorganizowanego
22 listopada br. spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy
społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Spotkanie
odbyło się siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
a poprowadził je Kazimierz Słobodzian - prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” z Częstochowy.
Do tej pory ustawa o pomocy społecznej wymieniała trzy rodzaje
placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. Były
to schroniska, noclegownie i domy dla bezdomnych (w art. 48
pojawiały się także „inne miejsca przeznaczone do udzielania
schronienia”). Ustawa, oprócz wyliczenia, w żaden sposób nie
opisywała placówek, ani nie charakteryzowała ich działań.
Nowelizacja pozostawiła na liście placówek schroniska
i noclegownie, wykreśliła natomiast domy dla bezdomnych.
Zamiast domów pojawiają się ogrzewalnie.
Opis placówek, który pojawił się w zmienionej ustawie, jest
ogólny, a bardziej szczegółowy opis standardów ma znaleźć się
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego. Rozporządzenie określi:
- standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach,
schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
- kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach,

schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
- standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie,
schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie.
W ustawie pojawia się nie tylko opis placówek, ale również
wskazówki dotyczące osób, które będą do nich trafiały. Zgodnie
z art. 48 a ust. 5 w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych,
ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których
stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających
w placówce. W noclegowni i schronisku nie mogą przebywać
osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji
psychoaktywnych. Jednakże „w szczególnie uzasadnionych
sytuacjach dopuszcza się przebywanie w noclegowni i w schronisku
osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych”
(przyjęcie zapisu łagodzącego, pierwotnie projekt proponował tylko
standard niepomagania nietrzeźwym, bez możliwości odstąpienia
od tego zalecenia, zmiana tego stanowiska była m.in. wynikiem
wsłuchania się w apele organizacji pozarządowych).
Opisane powyżej zmiany ustawy o pomocy społecznej, które
dotyczą działania placówek pomagających bezdomnym, weszły
w życie we wrześniu 2016 r. Od tego momentu nowe noclegownie,
ogrzewalnie i schroniska będą musiały spełniać opisane w ustawie
(i w rozporządzeniu) standardy. Stare placówki – takie, które
działały już w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 5 października
2015 r.) – mają na dostosowanie 36 miesięcy.
Nadal nie wiadomo także, czy w związku z wprowadzaniem
nowych standardów zostaną przekazane na ten cel konieczne
środki finansowe.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” prowadzi na
terenie powiatu częstochowskiego Schronisko dla Bezdomnych
w Mariance Rędzińskiej oraz dwa Schroniska dla Bezdomnych
w Lubojence. Obiekty te dysponują łącznie 240 miejscami.
Schroniska dla Bezdomnych Agape udzielają czasowego schronienia
zarówno bezdomnym kobietom, jak i mężczyznom oraz samotnym
kobietom z dziećmi i mężczyznom z dziećmi, którzy utracili dach
nad głową na skutek różnych sytuacji kryzysowych i trudności
materialno-bytowych.
K.K.

ANDRZEJKI WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA
Wychowankowie
Domu
dla
Dzieci
„Sosenka”
wraz
z wychowawcami zaprosili zaprzyjaźnione placówki, czyli Dom
dla Dzieci „Skałka” i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą
w Blachowni na wspólną Zabawę Andrzejkową. Odbyła się ona
24 listopada br. w Klubie Motocyklowym JURA RIDERS. Panowie
pomogli w dekorowaniu i przygotowaniu sali. Z dziećmi w zabawie
udział wzięli zaproszeni goście, którzy wspierają wychowanków,
służą pomocą, są przyjaciółmi.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Limits”, dzięki któremu dzieci
mogły bawić się, tańczyć przy muzyce na żywo. Swoją pomoc
w organizacji zaoferowała również Piekarnia Olsztyn, Pączkarnia,
Piekarnia „Anna”, Dom Kawiarniano – Barowy „Słodko-Gorzki”
oraz Cafe 29 przekazując mnóstwo łakoci, a także kanapki.
Zgodnie z tradycją, „Andrzejki” to dzień wróżb, przepowiedni
i zabaw. Dzieci z ciekawością odsłaniały tajemnice swojej
przyszłości. Wróżby przeplatane były zabawami, tańcami oraz
słodkim poczęstunkiem. Miło było patrzeć na zadowolone buzie
Naszych podopiecznych. Wspólnie spędzony czas służy integracji
i budowaniu nowych relacji.
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Dom dla Dzieci „Sosenka” serdecznie dziękuje klubowi Jura Riders,
Zespołowi Limits, sponsorom i przybyłym gościom.
Dzięki Wam zagościła w codziennym życiu Naszych Wychowanków
radość, uśmiech. Dziękujemy, że jesteście z nami, służycie pomocą.
Mieć takich Przyjaciół to dla nas zaszczyt.
Małgorzata Różycka
Koordynator Domu dla Dzieci „Sosenka”
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20-lecie Chóru im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
jednostek kultury – Anna Tarczyńska w imieniu
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie,
delegacje Zespołu Folklorystycznego Janowianie,
Janowskiego Klubu Literackiego i ArtPoniku. Upominek
wręczył także były wójt gminy Janów Adam Markowski
z małżonką oraz Małgorzata Laskowska – skarbnik
gminy.
Danuta Leszczyńska
Kierownik Chóru

Członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński wręcza list
gratulacyjny od starosty częstochowskiego

W sobotę 19 listopada 2016 r. Chór im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku obchodził swoje 20-lecie. Obchody rozpoczęły
się Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Złotym
Potoku, a następnie zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół im.
Władysława Szafera w Złotym Potoku, gdzie w internacie odbyła
się część oficjalna obchodów rocznicowych. Obecna kierownik
i dyrygent Chóru Danuta Leszczyńska przywitała zebranych gości
i zaprosiła do obejrzenia krótkiej prezentacji podsumowującej
20-letnią historię Chóru. Następnie chór zaprezentował kilkanaście
utworów ze swojego obszernego repertuaru (w tym najnowsze
pieśni śpiewane po raz pierwszy) wzbudzając zachwyt publiczności.
Po części artystycznej wójt gminy Janów Joanna Ścigaj wraz
z sekretarz gminy Moniką Gałązką wręczyły członkom chóru
rocznicowe upominki. Wyrazy uznania złożyli także Jan Miarzyński
– członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Joanna Haładyn –
przewodnicząca Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu
oraz przewodniczący Rady Gminy Janów Stefan Zatoński z radnymi.
Upominki wręczyły także delegacje zaprzyjaźnionych z Chórem

Historia Chóru
Chór parafialny powstał przy parafii pw. Św. Jana
Chrzciciela w Złotym Potoku we wrześniu 1996
roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza śp.
Józefa Kordasa. Pierwszym dyrygentem był organista
Józef Motyl, kolejnymi dyrygentami byli Janusz
Brawata i Jakub Brawata. Od stycznia 2013 roku
chórem dyryguje Danuta Leszczyńska. Podstawową
działalnością chóru jest obsługa liturgiczna mszy św.
oraz wszystkich uroczystości religijnych w parafii. Na
repertuar składają się głównie pieśni sakralne muzyki dawnej,
kompozycje współczesne oraz utwory patriotyczne i ludowe. Chór
wzbogacał swoim śpiewem także uroczystości środowiskowe
m.in.: gminne dożynki, XXV-lecie Samorządu Terytorialnego,
Święto Niepodległości, XV-lecie Jurajskiej Jesieni Poetyckiej oraz
wiele innych. Zespół ma na swym koncie znaczne osiągnięcia.
Są to czołowe lokaty w przeglądach i konkursach o zasięgu
krajowym: II miejsce w III Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnych
- Koziegłówki-Lgota Górna w 2007 r., I miejsce w II Przeglądzie
Pieśni Diecezjalnych Festiwalu Pieśni Religijnej „Ichtis” w 2010
r., I miejsce w XV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznych
Myszków 2010, I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Pieśni
Pasyjnej i Pokutnej - Koziegłówki 2014.
Chór parafialny jest chórem czterogłosowym mieszanym, aktualnie
liczy 26 osób. Wszystkich łączy wspólna pasja śpiewania. Poprzez
to piękne dzieło służenia Bogu i ludziom chór ubogaca wszelkiego
rodzaju uroczystości zarówno w gminie Janów jak i poza jej
granicami

ZAKOŃCZONA BUDOWA MOSTU NA WARCIE
Od połowy grudnia mieszkańcy gminy Kłomnice mają do
dyspozycji nowy most na Warcie w miejscowości Skrzydlów.
Przypomnijmy, że z uwagi na bardzo zły stan techniczny most był
całkowicie wyłączony z eksploatacji od marca br.
Nowy most ma długość 27 m i jest szeroki na ponad 10 m, z czego 7
m to jezdnia, a 2 m to chodnik. Jest to jeden z większych obiektów
mostowych na terenie naszego powiatu. Jego budowa pochłonęła
1,7mln zł.
Największym problemem w trakcie jego wznoszenia było
posadowienie, przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu,
przyczółków oraz dostawa jedenastu 27-metrowych belek.
Jednym z ostatnich etapów budowy mostu był montaż żelbetowej
płyty na belkach, wykonanie dylatacji, kap chodnikowych oraz
montaż bariero - poręczy.
LP
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III Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Lubojnie

Historia Pieśnią Pisana

„Uzdrówcie rany przeszłości miłością.
Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu,
ale niech spowoduje cud pojednania.”

Jan Paweł II

W myśl tego głębokiego przesłania, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lubojnie Alina Mazoń już po raz kolejny
zaprosiła młodych artystów z terenu gminy Mykanów oraz
powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, aby swoimi głosami
opowiedzieli o niełatwych losach naszej ojczyzny. Tego trudnego,
ale jakże szczytnego zadania, zechciało podjąć się aż 55 wokalistów
z 16 szkół podstawowych oraz z 10 szkół gimnazjalnych. Nad ich
zmaganiami Honorowy Patronat objęli Starosta Częstochowski
Andrzej Kwapisz i Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada.
I etap III Powiatowego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
„Historia Pieśnią Pisana” odbył się 8 listopada 2016r. Zmaganiom
uczestników przysłuchiwało się jury w składzie: Ewa Osuchowska,
Agnieszka Mazur-Rysanow, Katarzyna Wrzalik oraz Marcin
Gawęda. Przewodniczącym jury był Grzegorz Papalski. Po
burzliwych obradach, jurorzy postanowili wyróżnić następujących
uczestników:
• w kategorii klas I – III – Maję Respondek ze SP w Starym Kocinie,
Emilię Skowron z ZS w Czarnym Lesie, Dorotę Stanisz z ZS
w Kłomnicach, Emilię Kosela z ZSP w Borownie,
• w kategorii klas IV – VI – Dominikę Wrona ze SP w Wierzchowisku,
Oliwię Świąć Z ZSP w Mykanowie, Nikolę Zyskowską z ZSP
w Lubojnie, Antoniego Sosnowskiego z ZS w Rzerzęczycach,
• w kategorii klas gimnazjalnych - Adę Tyrek z ZSP w Mykanowie,
Emilię Kugiel z ZS w Kłomnicach, Marię Utratną z ZS w Kłomnicach.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
kategoria klas I – III:
• miejsce I – Nadia Gołda, SP w Kocinie Starym;
• miejsce II – Karolina Rachwalik, SP w Kłomnicach i Natalia Zębik,
SP w Lubojnie ;
• miejsce III –Bartosz Bąk, SP w Kłomnicach.
kategoria klas IV – VI:

• miejsce I – Izabela Szulc, SP w Czarnym Lesie;
• miejsce II – Iga Rogozik, SP nr 38 w Częstochowie i Julia Soboniak,
SP w Lubojnie;
• miejsce III – Marcelina Caban, SP w Nieradzie i Laura Grabarczyk,
SP w Zawadzie.
kategoria klas gimnazjalnych zostali:
• miejsce I – Agata Grajcar, Gimnazjum w Białej;
• miejsce II – Karolina Bajor, Gimnazjum w Skrzydlowie;
• miejsce III – Monika Owczarek, Gimnazjum w Rzerzęczycach.
Wszyscy utytułowani laureaci zaszczycili swoją obecnością
Koncert Galowy Konkursu, który odbył się 10 listopada 2016r.
Jego inaugurację rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Mykanów pod kierownictwem Krzysztofa Witczaka.
Samą galę natomiast uświetniły występy szkolnych zespołów:
instrumentalnego oraz wokalnego, a także popis najstarszej grupy
przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie, która
zaprezentowała polski taniec narodowy – polonez.
Koncertu Laureatów po raz kolejny stał się okazją nie tylko do
wysłuchania najlepszych wykonawców, ale także do naturalnego
propagowania patriotyzmu poprzez rozmowy i pytania dotykające
istoty losów naszej Ojczyzny. Rozbudzenie tej ciekawości
w najmłodszych pokoleniach sprawia, iż nasza historia może być
ciągle żywa.
Właśnie za tę szczególną lekcję historii oraz pomoc w przybliżaniu
rówieśnikom tradycji narodowych oraz dziedzictwa kulturowego,
organizatorzy III Powiatowego Konkursu „Historia Pieśnią
Pisana”, pragną podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich
instruktorom oraz opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie
wystąpień i życzyć dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu
Joanna Konieczek

Mikołaj w Parku Wodnym
Z okazji Mikołaja przyjaciele placówek opiekuńczowychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne
w Blachowni zorganizowali wychowankom autokarową
wycieczkę do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Po
niesamowitej zabawie dzieci zostały obdarowane mikołajkowymi
prezentami, po czym udały się do McDonald’sa.
Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni w imieniu własnym,
swoich podopiecznych oraz pracowników serdecznie dziękuje.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Elżbieta Ścigała
Dyrektor
Centrum Administracyjnego Obsługi
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Blachowni
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Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
w udziale zespołom: „Smyki” z Dąbrowy Zielonej, „Piraci” z Huty
Starej „A”, „Wesołe Nutki” z Olsztyna oraz Zespołowi Tanecznemu
z Koniecpola.
A oto wyniki w pozostałych kategoriach:
Szkoły Podstawowe kl. I – III
I miejsce – Zespół „Aferka” z Konopisk’
Zespół Taneczny z klasy 3a z Koniecpola
II miejsce - ZespółTaneczny „Mażoretki” z Kłomnic.
Wyróżnienia:
Zespół Taneczny „Iskierki” z Koniecpola,
Zespół „Chpchliki” z Blachowni
Wyjątkowo gwarno i kolorowo było 15 listopada br.
w częstochowskim Klubie Politechnik. A to za sprawą młodych
tancerzy, którzy przyjechali z niemal całego naszego powiatu, by
wziąć udział w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Tanecznych Powiatu Częstochowskiego organizowanym przez
Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Starostwo było również
fundatorem dyplomów i statuetek dla najlepszych zespołów.
W tegorocznej edycji Przeglądu wystąpiły 24 zespoły, które
rywalizowały w pięciu kategoriach wiekowych: Przedszkola,
Szkoły Podstawowe klasy I – III, Szkoły Podstawowe klasy IV – Vi,
Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne. Najliczniej reprezentowane
były przedszkolaki (9 zespołów), najmniej licznie natomiast
gimnazja i szkoły ponadgimnazjne (po 3 zespoły).

Szkoły Podstawowe kl. IV – VI

Taneczne popisy obserwowało i oceniało jury w składzie:
dr hab. Małgorzata Kaniowska – adiunkt w Instytucie Muzyki
Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach – (przewodnicząca jury),
Katarzyna Drążek-Pasternak – menedżer kultury, choreograf,
tancerka Kieleckiego Teatru Tańca,
Ryszard Strojec – muzyk, prezes Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw
Artystycznych „Talent” w Częstochowie.

I miejsce - Zespół Taneczny „Takt I” z Poczesnej
Wyróżnienia:
Zespół Taneczny „Tęcza” z Poczesnej,
Zespół „Szaferki” ze Złotego Potoku gm. Janów.

Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki. Maluchy wcieliły
się m. in. w postacie smerfów, leśnych skrzatów, pajacyków,
piratów... Jurorzy postanowili przyznać wyróżnienia wszystkim
zespołom w tej kategorii, lecz szczególne wyróżnienia przypadły

I miejsce - Zespół „Fado Mini” z Lubojny gm. Mykanów,
II miejsce - Zespół Taneczny „Tęcza” z Poczesnej,
III miejsce - Zespół Taneczny „Takt II” z Poczesnej.
Wyróżnienie - Zespół Taneczny „Mażoretki” z Kłomnic.
Gimnazja
I miejsce - Zespół „Afera” z Konopisk
Zespół „Gasparo” z Olsztyna.
Szkoły Ponadgimnazjalne

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali z rąk członka Zarządu
Powiatu Jana Miarzyńskiego pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy
trzech pierwszych miejsc również statuetki autorstwa artysty
plastyka Mariusza Chrząstka.
Gratulujemy!
GF

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 80 listopad/grudzień 2016

17

Od Paryża do Rio de Janerio

XX KONKURS „NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
Regionalny konkurs wiedzy olimpijskiej, który odbył się 25 listopada
br., skierowany był do uczniów szkół miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Konkurs zaszczycili obecnością olimpijczycy:
Marian Sypniewski - olimpijczyk z Moskwy, Seulu, Barcelony brązowy medalista w szermierce, oraz dwoje wychowanków CKS
„Budowlani” Częstochowa: Małgorzata Rydz – startowała na
Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie i Atlancie w biegu na 1500
m. Jakub Jelonek – uczestnik Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i Rio
de Janeiro w chodzie na 20 km.
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
Marian Sypniewski wręczył Stanisławowi Sączkowi i Maciejowi
Hupie medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za zasługi dla
polskiego ruchu olimpijskiego”.
Goście odpowiadali na pytania młodzieży i dzielili się swoimi wspomnieniami oraz wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe najlepszym
uczniom w każdej kategorii wiekowej.
SZKOŁY PODSTAWOWE
1.
Krzysztof Klingenberg			
SP 22 w Częstochowie
2.
Jakub Walkowicz			
SP nr 1 w Koniecpolu
3.
Beata Smakosz				
SP nr 33 w Częstochowie
4.
Przemysław Cisłowski		
SP nr 33 w Częstochowie
5.
Aleksandra Jabłońska			
SP w Kamienicy Polskiej
6.
Bartosz Kamiński		
		
SP w Starczy

TK

- 43 pkt
- 19 pkt
- 18 pkt
- 15 pkt
- 14 pkt

Ł. Dors, P. Kołek, J. Jelonek

- 13 pkt

SZKOŁY GIMNAZJALNE
1.
Łukasz Dors				Gimnazjum w Piasku
2.
Paulina Starczewska			
Gimnazjum nr 22 w Częstochowie
3.
Mateusz Skuza 				Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
4.
Patryk Niczke				
Gimnazjum nr 12 w Częstochowie
5.
Patryk Kołek				
Gimnazjum w Piasku
6.
Kinga Klecha 				Gimnazjum w Poczesnej
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1.
Arkadiusz Puchała 			
TZN w Częstochowie
2.
Rafał Kowalski				
IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
3.
Kamil Starczewski			
IX LO im. C. K. Norwida w Cz-wie
4.
Konrad Maleńczak			
IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
5.
Michał Krok				
ZSTiO im. S. Żeromskiego w Cz-wie
6.
Adrianna Jońska				
ZS im. J. Kochanowskiego w Cz-wie

Organizatorami konkursu byli: Regionalna Rada PKOl
w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Urząd
Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie i IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie.
		
Zdjęcia z konkursu znajdują się na stronie :
http://gazetka.sieniu.czest.pl/php-files/photogallery.php?album_id=919

59 pkt
50 pkt
42 pkt
29 pkt
24 pkt
20 pkt

K. Maleńczak, M. Rydz, R. Kowalski

- 46 pkt
- 45 pkt
- 36 pkt
- 26 pkt
- 25 pkt
- 24 pkt

Laureaci szkół podstawowych z M. Rydz
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II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ PRZYRÓW 2016
O Puchar Starosty Częstochowskiego
II Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Częstochowskiego Przyrów 2016 w kategorii – rocznik 2005
i młodsi oraz 2008 i młodsi odbył się 3 grudnia 2016 roku w hali
widowiskowo-sportowej w Przyrowie.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie,
KS “Piast” Przyrów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie,
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP.
Patronat nad imprezą sprawowali: eurodeputowana – Jadwiga
Wiśniewska, poseł na Sejm RP – Szymon Giżyński, starosta
częstochowski – Andrzej Kwapisz wójt Gminy Przyrów – Robert
Nowak.
Po rozegraniu wszystkich meczów kolejne miejsca zajęły:
drużyny rocznika 2005 i młodsi:
I miejsce zajęła drużyna SP 10 Sieradz
15 pkt.
II miejsce zajęła drużyna RAP Radomsko 12 pkt.
III miejsce zajęła drużyna LKS Zieloni Żarki7 pkt.
IV miejsce zajęła drużyna KS PIAST Przyrów5 pkt.
V miejsce zajęła drużyna OLIMPIA Huta Stara4 pkt.
VI miejsce zajęła drużyna SOKÓŁ Wręczyca Wielka- 0 pkt.

Ponadto wyłoniono najlepszych zawodników na
poszczególnych pozycjach:
rocznik 2005
rocznik 2008
najlepszy bramkarz Jakub Orzechowski
Jakub Garus
SP 10 Sieradz
RKS Raków Cz-wa
król strzelców
Jakub Baltun
Michał Przybył
RAP Radomsko
SP 10 Sieradz
najlepszy obrońca Julian Matusiak Przemysław Jańczyk
RAP Radomsko
RKS Raków Cz-wa
najlepszy zawodnik Franciszek Ulas
Maksymilian Sałata
SP 10 Sieradz
Olimpia Huta Stara

Wyżej wymienione zespoły i zawodnicy zostali obdarowani
dyplomami, pucharami i medalami ufundowanymi przez:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Przyrowie, Urząd Gminy w Przyrowie i Katolickie Stowarzyszenie
Sportowe RP.
Drużyny podczas trwania turnieju otrzymały napoje chłodzące
i ciepły posiłek. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem
i przebiegał w miłej i sportowej atmosferze.
TK

drużyny rocznika 2008 i młodsi:
I miejsce zajęła drużyna RKS Raków CzęstochowaII miejsce zajęła drużyna SP 10 Sieradz
III miejsce zajęła drużyna OLIMPIA Huta StaraIV miejsce zajęła drużyna RAP Radomsko V miejsce zajęła drużyna KS PIAST Przyrów-

12 pkt.
9 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
1 pkt.

Drużyny SP 10 w Sieradzu

Drużyna Rakowa Cz-wa rocznik 2008

Drużyny KS Piast Przyrów rocznik 2005 i 2008
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Władysław Biegański patronem roku 2017
4 listopada br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął pięć uchwał
ustanawiających patronów na 2017 rok. Będą to: Tadeusz
Kościuszko, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz i Władysław
Biegański. Rok 2017 będzie także rokiem Koronacji Matki Bożej
Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.
Warto zauważyć, że wśród patronów zbliżającego się nowego roku
jest postać niezwykle związana z Częstochową i okolicami. Doktor
Władysław Biegański, lekarz, naukowiec, etyk i społecznik, który
opublikował 132 prace naukowe z medycyny i filozofii. Urodził się
w Grabowie nad rzeką Prosną (Księstwo Poznańskie ) 28 kwietnia
1857. Gdy Władysław miał pięć lat, rodzina przeniosła się do
Piotrkowa. Ojciec prowadził warsztat ślusarski, a matka zajmowała
się domem i wychowaniem dzieci. Od 1870 roku zamieszkali
we wsi Janów ( powiat piotrkowski). Biegański ukończył szkołę
średnią w Piotrkowie. Interesował się historią, geografią, naukami
przyrodniczymi. Pomimo nacisków ze strony rodziców, by poszedł
na studia inżynierskie, Władysław Biegański rozpoczął studia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie
studiów uczył się języka niemieckiego i zainteresował filozofią, która
stała się jego pasją. Studia ukończył w listopadzie 1880 roku. Ze
względu na swoje zainteresowania filozoficzne planował poświęcić
się psychiatrii. Niestety, z powodów finansowych zdecydował się
na wyjazd na prowincję i rozpoczął praktykę we wsi Kcynia w Rosji.
Po dwóch latach pracy wyjechał do Berlina i Pragi na praktyki
medyczne, głównie w zakresie położnictwa.
W 1883 roku powrócił do Polski i osiadł w prowincjonalnej wówczas
Częstochowie. Tutaj poświęcił się pracy szpitalnej i prowadzeniu
praktyki lekarskiej. Pełnił także obowiązki lekarza kolejowego
i lekarza fabrycznego w dwóch największych w tym czasie fabrykach
częstochowskich. Zdobył ogromne doświadczenie medyczne.
Interesowały go szczególnie choroby zakaźne, diagnostyka i logika
w medycynie. Każdego roku publikował artykuły w czasopismach
medycznych, min. w „Gazecie Lekarskiej” i „Medycynie”, a także
w prasie zagranicznej. Pracę lekarza łączył z pracą naukową
i pedagogiczną. W 1901 roku Władysław Biegański utworzył
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, którego został pierwszym
przewodniczącym. Była to niezwykle ważna placówka dla lekarzy,
szczególnie z prowincji. Biegański w trakcie spotkań Towarzystwa
ogłaszał wiele swoich prac naukowych, prezentował nowoczesne
metody leczenia, proponował tematy do wspólnych badań, zwracał
uwagę na potrzebę stałego kształcenia się lekarzy i na etykę
zawodową. Na spotkania Towarzystwa i po porady dr Biegańskiego
zjeżdżali się lekarze ze wszystkich ówczesnych zaborów.
Władysław Biegański wykładał również logikę w I Męskim
Gimnazjum Polskim, potem w męskiej szkole średniej,
założonej przez Towarzystwo Opieki Szkolnej, oraz na Kursach
Samokształcenia. Dzięki tym wykładom powstał „Podręcznik logiki
dla szkół średnich i samouków”, uznany przez galicyjską Radę
Szkolną za najlepszy polski podręcznik logiki.
Władysław
Biegański
był
także
pierwszym
prezesem
Częstochowskiego Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan
oraz jednym z założycieli Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa

Popiersie Władysława Biegańskiego przy
dworcu kolejowym w Częstochowie

Higienicznego (1903) i Częstochowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego. W wyniku jego starań i pod
jego kierunkiem został w roku 1909 opracowany i wydany
obszerny „Przewodnik po Częstochowie i okolicy”. Zainicjował
także powstanie Biblioteki i Muzeum Krajoznawczego. Do
najważniejszych osiągnięć naukowych Biegańskiego należy zaliczyć
wydanie podręcznika dla lekarzy pt. „Diagnostyka różniczkowa
chorób wewnętrznych”.
Zmarł 29 stycznia 1917 roku w Częstochowie. Został pochowany
na cmentarzu Kule. Władysław Biegański to jeden z najbardziej
zasłużonych i znanych mieszkańców Częstochowy i regionu.
TŚ
Wykorzystano materiały: K.Michalik – Jaworska: „Dr Władysław Biegański – tytan
pracy”, www.swiatlekarza.pl, Archiwum Państwowego w Częstochowie oraz portalu
www.niezalezna.pl i Senatu RP.
fotografia: Paweł „pbm” Szubert, pawel.pbm@gmail.com
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