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JESIEŃ PEŁNA REMONTÓW

Droga powiatowa nr 1039 S Żuraw - Zalesice

Bardzo pracowicie zapowiada się koniec roku kalendarzowego
na drogach powiatowych. Na kilku odcinkach trwają remonty, a na
kolejnych prace rozpoczną się lada dzień.
Wszystkie zaplanowane zadania do zrealizowania na drogach
powiatowych zakończą się do końca br., a środki na ich realizację
pochodzą z budżetu państwa, budżetu gminy oraz powiatu.
W ramach własnych środków powiatu zostaną przebudowane
m.in.: droga powiatowa nr 1083 S w Nowej Wsi - na długości 460
m, gdzie zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 5,0 m oraz
budowę odwodnienia. Wykonawcą robót jest firma DROG-BUD
Sp. z o.o. z Lubojenki. Termin zakończenia robót planowany jest
na połowę grudnia br.
Na drodze powiatowej nr 1039 S Żuraw - Zalesice na długości
800 m zostaną wymienione warstwy bitumiczne, odtworzone rowy
oraz wymienione przepusty. Termin zakończenia przewidziany jest
na połowę grudnia br. Prace realizowane są prze firmę POLMAX
z Częstochowy.
Współfinasowana przez powiat i gminę jest przebudowa
ul. Częstochowskiej w Mstowie. Na długości 760 m wymieniona
zostanie nawierzchnia ścieralna, a wraz z nią urządzenia - włazy
studni, kratki ściekowe, skrzynki wodociągowe. Planowany termin
zakończenia robót: 30 listopada 2016 r. Wykonawcą robót jest
firma DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa.
Ze środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury
odbudowana zostanie ul. Żwirkowskiego w Białej Wielkiej.
W ramach inwestycji wykonane zostanie poszerzenie jezdni wraz
z nawierzchnią bitumiczną, budowa odwodnienia drogi poprzez
budowę kanału deszczowego i drenażu. Ponadto po stronie

Droga powiatowa nr 1083 S w Nowej Wsi

południowej przygotowana zostanie podbudowa pod ciąg pieszy.
Roboty realizowane są przez Firmę DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenki.
Na czas robót wprowadzony został ruch jednokierunkowy.
W najbliższym czasie rozpocznie się drugi etap przebudowy drogi
powiatowej na odcinku Okołowice - Radoszewnica długości
2,0 km realizowany przez firmę DROG-BUD Sp. z o.o. z Lubojenki

Droga powiatowa nr 1104S w Białej Wielkiej gm. Lelów

oraz przebudowa drogi w Podlesiu (w kierunku Skrajniwy)
na długości 790 mb. Oba zadania finansowane są ze środków
przeciwpowodziowych.
LP

Droga powiatowa nr 1037 S - ul. Częstochowska w Mstowie
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Droga powiatowa 1082 S w m. Radoszewnica

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepszym
nauczycielom prowadzonych przez powiat
częstochowski szkół ponadgimnazjalnych
wręczono Nagrody Starosty za szczególne
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej. Uroczystość
wręczenia nagród miała miejsce 19
października w siedzibie częstochowskiego
starostwa w obecności członków Zarządu
Powiatu: Henryka Kasiury, Jana Miarzyńskiego,
Krzysztofa Smeli, Grzegorza Dynera oraz
sekretarza powiatu Leonarda Krawczyka,
skarbnika Krzysztofa Toczki i naczelnika
Wydziału Edukacji Janusza Krakowiana.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
1) Iwona Choła – dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej,
2) Monika Gołdon – nauczyciel
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu,
3) Katarzyna Kowacka – nauczyciel chemii i przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym
Potoku,
4) Kornel Maciej Mielczarek – nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy
Polskiej,
5) Magdalena Nawrocka – Gowin – nauczyciel - wychowawca
internatu w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

Nagrodzeni nauczyciele z członkami Zarządu Powiatu

Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród pieniężnych otrzymali
dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty. Wicestarosta Henryk Kasiura
podziękował im za dotychczasowa pracę i życzył dalszych
sukcesów.
GF

Nowe nakładki ze środków przeciwpowodziowych
Na przełomie października i listopada ruszyły prace
remontowe na drogach powiatowych w gminach Mstów
i Kłomnice. W trakcie realizacji jest również odcinek drogi
powiatowej w Okołowicach na terenie gminy Koniecpol.
Całość zostanie zrealizowana w ramach promes przyznanych
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
Z przyznanych środków wykonane
zostaną
roboty
na
najbardziej
zniszczonych
odcinkach
między
Kłobukowicami a Skrzydlowem o łącznej
długości 5,4 km. Odtworzone zostaną
m.in. rowy, przepusty pod zjazdami,
przepusty pod drogą (w miejscowości
Skrzydlów), oraz nawierzchnia jezdni
i poboczy (w samych Kłobukowicach
i w terenie niezabudowanym pomiędzy
Kłobukowicami a Skrzydlowem).
Remont przewidziany jest również
na odcinku drogi powiatowej od
miejscowości Witkowice do przejazdu
kolejowego w Rzerzęczycach, gdzie
wykonana zostanie nowa konstrukcja
drogi długości 2,3 km, jednostronny
chodnik oraz kanał deszczowy.
W chwili obecnej trwają zaawansowane
prace przy przebudowie drogi powiatowej

w Okołowicach. Do końca listopada br. na długości
950 mb. zostanie wymieniona cała konstrukcja drogi oraz
wybudowane odwodnienie. Roboty prowadzi firma LARIX Sp.
z o.o. z Lublińca.
LP

Odbudowa drogi powiatowej DP 1082 w m. Okołowice
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Zapraszamy do zgłaszania kandydatów
do Statuetek Starosty Częstochowskiego – 2016
Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób
i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za
dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadziła
Kapituła konkursu w regulaminie. Do najważniejszych można
zaliczyć możliwość zgłaszania przez wnioskodawcę jednej
propozycji w każdej z kategorii oraz zmianę liczby kategorii
(dodano dwie nowe).
Obecnie można zgłaszać kandydatury w sześciu kategoriach:
- Edukacja i Kultura,
- Samorządność i Przedsiębiorczość,
- Sport i Turystyka,
- Polityka Społeczna,
- Wydarzenie Roku,
- Osobowość Roku, Instytucja Roku.
Kandydatów - mogą to być osoby fizyczne jak i prawne - zgłaszają:
- radni powiatu częstochowskiego,
- wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad gmin i miast
z terenu powiatu częstochowskiego,
- organizacje pozarządowe, realizujące zadania na rzecz
mieszkańców powiatu częstochowskiego,
- laureaci poprzednich edycji.
Wnioski można składać do dnia 30 grudnia br. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (kancelaria, pok.
nr 3).
Regulamin można pobrać ze strony:
www.czestochowa.powiat.pl - baner
Częstochowskiego – pliki do ściągnięcia.

Statuetki

Starosty

Patryk Jeziak

KONIEC PROBLEMÓW Z ODWODNIENIEM
W WIERZCHOWISKU
W gminie Mykanów trwają prace związane z realizacją
odwodnienia w rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Złotej
z ul. Długą w Wierzchowisku. Dotychczasowy stan tj. brak odbiornika
wód, powodował częste zalewanie ulic. W ramach inwestycji
dofinansowanej w 50 proc. z Budżetu Państwa, wybudowano
odcinek kanału deszczowego połączonego ze zbiornikiem chłonno
- odparowującym głębokości 2,5 m o objętości czynnej 540 m3,
którego celem jest magazynowanie wód opadowych.
Za roboty odpowiedzialny
z Wrzosowej.

jest

ZTHU

Stanisław

Krupiński

Zbiornik chłonny w trakcie realizacji
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Z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w lepszą przyszłość

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w październiku 2016
r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu pn. „Z dobrym zawodem
w lepszą przyszłość” realizowanego w partnerstwie z firmą WidrexTrans Sp. z o.o., którego budżet wynosi ponad 698 tys. zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania
11.2.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2.
Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Beneficjentem projektu
jest Powiat Częstochowski.
Obecny rynek pracy stawia duże wymagania absolwentom szkół
zawodowych, a co za tym idzie wysokie wymagania wobec
kształcenia zawodowego. Na rynku pracy poszukiwane są osoby
posiadające wysokie specjalistyczne kwalifikacje zawodowe
i rozwinięte umiejętności społeczne. Dlatego potrzebna jest
nowa jakość procesu dydaktycznego opartego na współpracy
z przedsiębiorstwami oraz dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej.
Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz
regionalnego rynku pracy, a przede wszystkim nabycie przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu kompetencji
i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców – mówi dyrektor
ZSP w Koniecpolu Edyta Młyńska.
Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia
zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia
100 uczniów szkoły, w tym 28 kobiet, oraz dostosowanie kształcenia
do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów
zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży
i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie pracowni
i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących
kształcenie zawodowe i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
doskonalących w okresie realizacji projektu.
Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada
konieczność zwiększenia współpracy szkół zawodowych z lokalnymi
pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia
do potrzeb rynku pracy. W tym celu co najmniej 50 uczniów
odbędzie staże i praktyki u pracodawców. Uczniowie zwiększą
swoje kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach
na operatora koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego,
obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych w tym: carvingu,
kelnerskim, barmańskim, baristycznym, a także w kursie spawania

metodą MAG.
Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.
Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2016/2017,
2017/2018 i 2018/2019.
Całkowita wartość projektu: 698 178,71 PLN
Wartość dofinansowania projektu: 663 269,77 PLN i stanowi nie
więcej niż 95%całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
w tym:
- płatność ze środków europejskich w kwocie 593 451,90 PLN,
co stanowi 85% całkowitych, wydatków kwalifikowalnych projektu;
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 69 817,87 PLN,
co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny: 34 908,94 PLN, co stanowi 5% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Monika Gołdon
Nauczyciel ZSP w Koniecpolu
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Rektor podziękował powiatowi
Anna Maria Anders - córka bohatera spod Monte Cassino generała
Władysława Andersa, a obecnie senator IX kadencji oraz sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik premiera
do spraw dialogu międzynarodowego.
Obie Panie wraz z założycielem Akademii Polonijnej i jej wieloletnim
rektorem ks. prof. Andrzejem Kryńskim złożyły kwiaty pod
odsłoniętym i poświęconym 8 października 2011 r. pomnikiem
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Wicestarosta H. Kasiura wśród honorowych uczestników uroczystości

W pierwszych dniach października we wszystkich częstochowskich
szkołach wyższych rozpoczęto nowy rok akademicki. Studenci
i pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystych
inauguracjach, podczas których odśpiewano studencką pieśń
hymniczną „Gaudeamus igitur”, przyjęto ślubowanie od studentów
pierwszego roku, wysłuchano wykładów inauguracyjnych…
Wyjątkowo uroczystą oprawę miała w tym roku inauguracja nowego
roku akademickiego w Akademii Polonijnej, która odbyła się
w sobotę 22 października. Razem z nią bowiem świętowano jubileusz
25-lecia istnienia tej pierwszej w Częstochowie niepublicznej szkoły
wyższej. Wśród gości nie mogło zabraknąć Karoliny Kaczorowskiej
- wdowy po Prezydencie II Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardzie
Kaczorowskim, który od 2010 roku jest patronem Akademii
Polonijnej. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyła także

Miłym dla władz powiatu częstochowskiego reprezentowanych
przez wicestarostę Henryka Kasiurę akcentem uroczystości było
wręczenie dyplomu i okolicznościowego medalu z podziękowaniem
za wieloletnią współpracę na rzecz rozwoju uczelni.
GF

Pamiatkowe zdjęcie z jubileuszu
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Powstanie ostatni, brakujący odcinek autostrady A-1
z Tuszyna do Częstochowy
20 października br. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej
Adamczyk podczas konferencji prasowej zorganizowanej na
budowie autostradowej obwodnicy Częstochowy przekazał
informację o podjętej przez rząd decyzji w sprawie przyspieszenia
zakończenia autostrady A-1 łączącej północ z południem Polski.
Mowa jest tu o 82-kilometrowym fragmencie drogi z Częstochowy
(węzeł Rząsawa) do Tuszyna (przed Łodzią). Jest to odcinek nieujęty
w dotychczasowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad
na lata 2014-2023. W ostatniej wersji programu (przyjętej we
wrześniu 2015 r.) to zadanie było na liście rezerwowej i nie miało
zabezpieczenia finansowego. Niestety, w nowej perspektywie
unijnej na lata 2014-2020 Bruksela nie dofinansowuje budowy
autostrad i na tę inwestycję Polska nie uzyska wsparcia Unii
Europejskiej.
Poprzedni rząd w ostatnich tygodniach urzędowania uznał, że
najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie drogowej spółki
specjalnego przeznaczenia z udziałem Skarbu Państwa, która
mogłaby posiłkować się kredytami bankowymi, a zaciągając
zobowiązania nie obciążałaby Krajowego Funduszu Drogowego.
Takie rozwiązanie byłoby lepsze dla budżetu państwa, ale
zdecydowanie gorsze dla przyszłych użytkowników drogi, którzy
musieliby pokryć te koszty ponosząc wyższe opłaty za przejazd
(przykład autostrady Kraków – Katowice). Obecny rząd zdecydował,
choć nie ma jeszcze tych zmian w Programie Budowy Dróg
Krajowych, że budowa autostrady z Częstochowy do Tuszyna
wykonana zostanie z funduszy rządowych, a jej koszt sięgnie blisko
4 mld zł. Przyśpieszenie wykonania tego zadania podyktowane było
faktem, że droga krajowa DK-1 należy do najbardziej obciążonych
i niebezpiecznych tras w Polsce.
GDDKiA planuje w drugiej połowie przyszłego roku wybrać
w przetargach wykonawców drogi, a realizację zadań rozpocząć
w 2018 roku. Oddanie do ruchu poszczególnych „pododcinków”
jest planowane na lata 2020-2022. Cały odcinek przyszłej
autostrady z Tuszyna do Częstochowy będzie podzielony na pięć
części. Pierwszy pododcinek z Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego
– 15.8 km, drugi z Piotrkowa do węzła Kamieńsk - 24 km, trzeci od
węzła Kamieńsk do Radomska - 16.5 km, czwarty od Radomska do
granic województwa śląskiego - 7 km i piąty pododcinek leżący już
w województwie śląskim i liczący 17 km od granic województwa
łódzkiego do węzła Rząsawy.
Cztery pierwsze odcinki w województwie łódzkim liczące łącznie
64 km mają już gotowy projekt i zezwolenie na realizację inwestycji
drogowych. Piąty, nasz odcinek w województwie śląskim nie posiada
jeszcze dokumentacji technicznej a tym bardziej pozwolenia na
budowę. I w tym wypadku brak takiej dokumentacji wydłuży proces
budowy trasy A-1 w województwie śląskim co najmniej o rok. Inny
tu będzie zakres przetargu „ zaprojektuj i wybuduj”, który ma swoje
plusy i minusy. Minusem może być zaplanowanie przez zwycięzcę
przetargu drogi o niższym standardzie, np. z tańszych materiałów,
czy z pominięciem równoległych do A-1 dróg serwisowych, czy
też miejsc obsługi podróżnych. Takim przykładem oszczędności
wykonawców była oddana w ubiegłym roku do użytku autostrada
A4 z Tarnowa do Rzeszowa, na której nie wybudowano stacji
benzynowych, czy miejsc obsługi podróżnych. Autostrada z Tuszyna
do Częstochowy, podobnie jak i z Częstochowy do Pyrzowic, będzie
ogrodzona i wykonana z betonu.
Niestety, 70-kilometrowy odcinek planowanej autostrady
od węzła Rząsawy do Piotrkowa Trybunalskiego, jako jedyny na
całej jej długości z Gdańska do granicy z Czechami, ma przebiegać
po istniejącym śladzie DK-1. Dlatego przebudowa „jedynki” na

tym odcinku nie do końca satysfakcjonuje mieszkańców powiatu
częstochowskiego. Wiele dróg (a także cała gmina Kruszyna) zostanie
odciętych od obecnie bezpłatnej drogi krajowej. Przypomnieć
tu należy, że 17 sąsiadujących z DK-1 samorządów z powiatu
częstochowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego uważa, że
autostrada w tym miejscu jest niepotrzebna. Lepiej, według nich,
wybudować drogę ekspresową, tak jak z Piotrkowa Trybunalskiego
do Warszawy, która byłaby tańsza i przyjazna dla rozwoju
gospodarczego otoczenia drogi. Przebudowa starej „gierkówki” na
drogę ekspresową umożliwiłaby bezpłatny i nieograniczony dostęp
do tej drogi dla mieszkańców gmin, przez które ona przebiega.
Każda droga ekspresowa posiada bezkolizyjne skrzyżowania, które
mają duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.
Najważniejszym mankamentem starej „gierkówki” są niebezpieczne
zjazdy i włączanie się do ruchu. To na tych skrzyżowaniach zginęło
już kilkadziesiąt osób. Dlatego wybudowanie na DK-1 bezkolizyjnych
skrzyżowań jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu,
a droga ekspresowa spełniałaby takie warunki.
Budowa autostrady skomplikuje życie mieszkańcom Częstochowy,
Rędzin, Rudnik, Chorzenic, Witkowic, Kłomnic czy Radomska
sąsiadujących z drogą krajową DK-91. To właśnie na tę drogę
zostanie przeniesiony ruch z przebudowywanej trasy DK1 czy
później po wprowadzeniu opłat za korzystanie z płatnej autostrady.
Już teraz można zaobserwować utrudnienia powstałe na skutek
remontu wiaduktu na trasie DK – 1 w okolicy Mykanowa. Na
drodze DK-91 widoczny jest wielokilometrowy sznur samochodów
ciężarowych, który przenosząc się z „gierkówki” korkuje
nieprzygotowaną do takiego ruchu drogę DK-91. Od co najmniej
dwudziestu lat mieszkańcy i gmina Kłomnice, podobnie jak gmina
Radomsko, domagają się, aby przed modernizacją DK-1 została
przebudowana droga alternatywna wiodąca do autostrady DK-91
od Rędzin poprzez Kłomnice do Radomska, z budową chodników
od Rudnik do Lipicza oraz budowy obwodnicy Kłomnic i Radomska.
Dla Polski i Unii Europejskiej ważne jest dokończenie szkieletu
komunikacyjnego kraju i Europy, które spełni się po zakończeniu
ostatniego brakującego fragmentu autostrady A-1 łączącej północ
z południem Polski i Europy.
Ufamy jednak, że rząd Polski i GDDKiA budując autostradę A-1 nie
zapomni o drodze alternatywnej (DK-91) oraz pozostałej sieci dróg
wojewódzkich i powiatowych łączących się z wybudowaną w latach
70 „gierkówką” i nie pozostawi samorządów z problemem ruchu
lokalnego.
Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu

żródło: GDDKiA odcinek F, węzeł „Rząsawa” – węzeł „Blachownia”
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Z prac komisji Rady Powiatu Częstochowskiego

Komisja Edukacji, Turystyki i Sportu w składzie:
1. Haładyn Joanna Alina - przewodnicząca
2. Wiśniewski Leszek - wiceprzewodniczący
3. Chudzik Mieczysław - członek
4. Dyner Grzegorz - członek
5. Knapik Grażyna - członek
6. Miarzyński Jan - członek
7. Morzyk Adam - członek
w październiku br. w ramach posiedzenia wyjazdowego gościła
w gminnych i powiatowych instytucjach zlokalizowanych w gminie
Janów.
Miejsce posiedzenia:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
• Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
• Zespół Szkół w Złotym Potoku
Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Justyna Siemion
przedstawiła prezentację multimedialną nt. funkcjonowania
biblioteki, w tym zagadnienia związane z działalnością oraz
współpracą z Biblioteką Publiczną im. dr Władysława Biegańskiego

8

w Częstochowie. Misją bibliotek jest rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb czytelniczych oraz zapewnienie czytelnikom dostępu do
wszelkiego rodzaju literatury i informacji. Biblioteka w Janowie
jest najstarszą instytucją kultury działającą na terenie gm. Janów
(od 1947 roku) posiadającą 2 filie: w Żurawiu oraz w Janowie.
Obecnie trwa proces elektronicznego katalogowania książek,
w tym wdrażania systemu wyszukiwarek oraz pracochłonna
reklasyfikacja katalogu systematycznego. Biblioteka w Janowie liczy
920 użytkowników, a księgozbiór 18000 woluminów. Na jednego
czytelnika przypada średnio 14,5 książki. Powiat częstochowski
corocznie przekazuje dotację na realizację zadań bieżących
Biblioteki Publicznej w Częstochowie, która jest organem nadzoru
w stosunku do bibliotek gminnych. Na przyszły rok zapowiedziano
kolejne spotkanie bibliotekarzy, tym razem w szerszym gronie,
z przedstawicielami bibliotek gminnych z całego powiatu.
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie Anna
Tarczyńska przedstawiła informację nt. funkcjonowania Ośrodka,
a także organizowanych imprez dzieląc się uwagami nt. pracy
i organizowanych zajęć. Sztandarowymi imprezami organizowanymi
w gm. Janów jest Święto Pstrąga oraz Jurajskie Lato Filmowe. Nową,
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estetyczną siedzibę zlokalizowaną na zmodernizowanym poddaszu
budynku urzędu gminy Ośrodek zyskał 6 lat temu.
Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku
Dyrektor Zespołu Szkół w Złotym Potoku Dariusz Ciuk przedstawił
informację nt. funkcjonowania placówki oraz podejmowanych
działań promocyjnych. Szkoła wraz z internatem dysponuje
bardzo dobrymi warunkami oferując uczniom dodatkowe zajęcia
dydaktyczne oraz rekreacyjno-sportowe, jak ćwiczenia na siłowni
i fitness. Pokoje w internacie dla dziewcząt są wyremontowane

i odpowiadają wysokim standardom. Trwa gruntowna modernizacja
pokoi dla chłopców. Pobyt w internacie jest bezpłatny; stawka
wyżywieniowa wynosi 12,40 zł dziennie. Jednym z pomysłów
promujących naukę w ZSz jest propagowanie imprez zacieśniających
wspólnotę i więzi lokalne, jak „Święto pieczonego ziemniaka”
i „Dni otwarte” oraz kontynuowanie wizyt w gimnazjach i spotkań
z rodzicami, a także organizowanie otwartych warsztatów
zawodowych (np. pokazy układania bukietów, czy dekoracja
stołów), wyjazdów rekrutacyjnych i spotkań środowiskowych oraz
pozyskiwanie pracodawców w celu zapewnienia praktyk.
Obecnie w Zespole Szkół realizowane są 2 projekty unijne, które
z pewnością wpłyną na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Złotym
Potoku:
• ”Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego”
(tworzenie pracowni do nauki zawodu: technolog żywienia i usług
gastronomicznych poprzez adaptację pomieszczeń wraz z zakupem
wyposażenia);
• „Nowe jakości kształcenia zawodowego” (szkolenia, kursy, staże,
praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli do nauki zawodu:
technolog żywienia i usług gastronomicznych oraz technik reklamy
i hotelarz.
IC

Kilka słów o 1 listopada…
1 listopada to dzień, w którym obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych. Dzień, w którym Polacy niezwykle licznie odwiedzają
cmentarze, przynoszą kwiaty, zapalają znicze, wspominają swoich
bliskich w rozmowach i modlitwach. Kościół w tym dniu oddaje cześć
tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym
„pielgrzymującym” jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma
zaprowadzić ich do świętości. Przyjęto, że uroczystość Wszystkich
Świętych wywodzi się z tradycji wspominania w jednym, wybranym
dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich. Obchody takie,
w różnych Kościołach wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego,
wprowadzano w IV wieku. Ich daty były zróżnicowane lokalnie, ale
najczęściej przypadały w okresie Wielkanocy. W Rzymie zaczęto
wspominać wszystkich męczenników w pierwszą niedzielę po
Zielonych Świątkach z końcem V wieku. W VI wieku obchody te
rozszerzono w Rzymie na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli
stan zbawienia. W VII wieku, obchody ku czci wszystkich świętych
przeniesiono na święto ku czci apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca,
lub dzień następny po tym święcie. Niektóre źródła informują, że
w VII wieku obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników
13 maja, a dało temu terminowi początek przeniesienie przez
papieża Bonifacego IV relikwii najbardziej czczonych męczenników
do panteonu. Uroczystość 1 listopada w Rzymie zaczęto obchodzić
najprawdopodobniej w roku 741. Papież Grzegorz III ufundował
wówczas oratorium w Bazylice św. Piotra na Watykanie ku czci
Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców i polecił
odprawiać modlitwy do wszystkich świętych w dniu 1 listopada.
Dopiero jednak w roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił się do cesarza
Ludwika Pobożnego, aby ten wprowadził obowiązkowe obchody
uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada w całym cesarstwie.
W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobne święto
ku czci Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym
Kościele. Wprowadził też wigilię tego święta. W roku 1475 papież
Sykstus IV ustanowił w dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich
wiernych uroczystość i dołączył do niej oktawę obchodów. Wigilia
i oktawa zostały zniesione w roku 1955 przez papieża Piusa XII.
2 listopada obchodzimy natomiast Dzień Zaduszny, a właściwie
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień,
w którym wspominamy i modlimy się za wszystkich zmarłych.

O ile Wszystkich Świętych jest dniem uroczystym i radosnym,
zachęcającym nas, abyśmy także dążyli do świętości, o tyle Zaduszki
są dniem refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia. W związku
z uroczystościami Wszystkich Świętych również przedstawiciele
powiatu częstochowskiego odwiedzili cmentarze. W tym roku
członek Zarządu Powiatu Krzysztof Smela i sekretarz powiatu
Leonard Krawczyk wspólnie z wicewojewodą śląskim Mariuszem
Trepką, przedstawicielami sejmiku województwa, w tym
wiceprzewodniczącym Stanisławem Gmitrukiem, wiceprezydentem
Częstochowy Ryszardem Stefaniakiem, przedstawicielami Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie, Państwowej Straży Pożarnej
oraz przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji złożyli
wieńce i zapalili znicze między innymi na grobie byłego rzecznika
praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego na cmentarzu Kule
oraz w Alei Sienkiewicza na Grobie Nieznanego Żołnierza 1920
roku i pod pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Po uroczystym
złożeniu wieńców był również czas na wspólną modlitwę pod
przewodnictwem ks. gen. Stanisława Rospondka. Następnie
wicewojewoda i samorządowcy udali się na Cmentarz Wojenny
w Olsztynie, gdzie również złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze na grobach pomordowanych przez niemieckich okupantów.
TŚ

Członek Zarządu Powiatu K. Smela przy grobie Janusza Kochanowskiego
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Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna Klamek
przedstawiła Radzie Powiatu na październikowej sesji informację nt.
aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie częstochowskim oraz form
wspierania osób bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej.

Stopa bezrobocia w powiecie wynosi obecnie 11,8%, dużo mniej,
niż w latach poprzednich

Rok 2016 przyniósł bardzo korzystne zmiany na rynku pracy, gdyż liczba
bezrobotnych w poszczególnych miesiącach, tak jak w poprzednich
latach systematycznie spada. Na koniec sierpnia br. w powiecie
częstochowskim zarejestrowano 4868 osób bezrobotnych. Liczba ta
nadal spada.

Struktura bezrobotnych utrzymuje się bez zmian. Bez pracy
pozostaje dużo więcej osób powyżej 45 roku życia oraz
z wykształceniem niższym.

Liczba bezrobotnych w powiecie zmniejszyła się o 24,7%, podczas gdy
w województwie śląskim o 16,5%. Największy spadek nastąpił w gm.
Kłomnice na skutek przeprowadzonej tam aktywizacji zawodowej
i utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

Poprawa sytuacji na rynku pracy wynika ze zdecydowanej poprawy
sytuacji w gospodarce krajowej i co za tym idzie zwiększonej
chłonności pracodawców, a także z działań aktywizacyjnych
10

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 79 październik/listopad 2016

prowadzonych przez urząd pracy. Nastąpiła wyraźna dynamika
wzrostu ofert pracy, których liczba w ciągu 8 miesięcy wyniosła
6388, w tym z powiatu 4390. Aktywność osób bezrobotnych
z powiatu jest bardzo wysoka. Chętniej, niż mieszkańcy
Częstochowy podejmują współpracę, stąd stale wzrastający,
wysoki udział w grupie osób aktywizowanych.

się zainteresowaniem ze strony pracodawców. Pani dyrektor
podziękowała Radzie i Zarządowi Powiatu, samorządom lokalnym,
organizacjom pozarządowym, ośrodkom pomocy społecznej,
szkołom, wyższym uczelniom, a przede wszystkim pracodawcom
za okazywaną pomoc, wsparcie i życzliwość, a także za współpracę
i działania zmniejszające liczbę bezrobotnych.

Dyrektor PUP omówiła formy aktywizacji osób bezrobotnych oraz
formy pomocowe, do których należą: prace interwencyjne, roboty
publiczne, szkolenia, staże, środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (pożyczki), refundacja kosztów zatrudnienia oraz
przejazdu i zakwaterowania, ulgi w opłacaniu składek na fundusz
pracy, prace społecznie użyteczne, wszelkiego rodzaju bony:
na zatrudnienie, zasiedlenie i dofinansowanie wynagrodzenia,
stypendia z tytułu podjęcia nauki, dodatek aktywizacyjny,
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, aktywizacja w ramach
Centrum Integracji Społecznej, „Program Aktywizacja i Integracja”,
„Aktywni 50+”. Nie wszystkie programy i formy pomocy cieszą

Opracowanie powstało na podstawie prezentacji multimedialnej
PUP „Sytuacja na rynku pracy powiatu częstochowskiego.
Wspieranie osób bezrobotnych w ramach aktywizacji zawodowej”.
IC

Dlaczego Narodowe Święto Niepodległości
obchodzimy 11 listopada?
W dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Dzień dla każdego Polaka wyjątkowy. W 1918 roku, po 123 latach
Polska odzyskała niepodległość. Spełniło się marzenie kilku pokoleń
Polaków żyjących na własnej ziemi pod obcym panowaniem.
Dlaczego jednak Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy
właśnie 11 listopada?
Końcówka XVIII wieku była dla Polski okresem bardzo
dramatycznym. Kraj osłabiony po latach anarchii, nie
był w stanie oprzeć się potędze Rosji, Austrii i Prus.
W 1795 roku Polska, po trzecim rozbiorze, została
całkowicie wymazana z mapy świata. Niepodległość
udało się odzyskać dopiero w 1918 roku, gdy kończyła
się niezwykle krwawa I Wojna Światowa, w której
przeciwko sobie stanęli zaborcy, którzy ponad 100
lat wcześnie podzielili Rzeczpospolitą miedzy siebie.
Jesienią 1918 roku wydarzenia potoczyły się jednak
niezwykle szybko.
W dniu 7 października 1918 roku Rada Regencyjna
Królestwa Polskiego wydała manifest do Polaków, który
zapowiedział zjednoczenie ziem polskich i uzyskanie
niepodległości. Manifest ten został podpisany przez
członków Rady Regencyjnej - arcybiskupa Aleksandra
Kakowskiego, księcia Zdzisława Lubomirskiego i Józefa
Ostrowskiego. Wydarzenie to stało się początkiem
drogi do odrodzenia się naszej państwowości. Manifest dał
Polakom prawdziwą nadzieję na własne państwo i spotkał się
z bardzo pozytywnym, radosnym przyjęciem ludności. W nocy
z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej, kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10
listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później
Niemcy skapitulowały na froncie zachodnim, a Piłsudski przekonał
dowództwo niemieckiego garnizonu w stolicy, by wycofały się
z Warszawy. Tego też dnia Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce
od członków Rady Regencyjnej. Rada przekazała faktycznie
Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym
jej Wojskiem Polskim, a 12 listopada powierzyła misję utworzenia
rządu narodowego. Józefowi Piłsudskiemu podporządkował
się również rząd Ignacego Daszyńskiego, powstały w Lublinie
i krakowska Komisja Likwidacyjna (która przejęła władzę od

Austriaków w zachodniej Galicji).
11 listopada został Świętem Niepodległości jednak dopiero 23
kwietnia 1937 roku, choć już od 1926 był dniem wolnym od pracy
dla administracji rządowej. Po II Wojnie Światowej 11 listopada
był świętem zakazanym. W 1945 ustanowiono Narodowe Święto
Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia
Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości.

W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości w dniu
11 listopada organizowane były nielegalnie przez środowiska
niepodległościowe, w tym piłsudczykowskie. Organizatorzy
i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez
ówczesne władze komunistyczne. Wyjątek stanowiły lata
1980–1981, kiedy za sprawą działalności związku zawodowego
„Solidarność” przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce
w świadomości społecznej.
Dopiero w 1989 roku, ustawą z dnia 15 lutego ponownie wpisano
11 listopada do kalendarza świąt państwowych. Narodowe Święto
Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada jest dniem
wolnym od pracy i ma przypominać o wydarzeniach 1918 roku
oraz o wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania po 123
latach niewoli niepodległej Polski.
TŚ
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Jesień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

XXIII edycja ogólnopolskiego programu Sprzątanie Świata

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu uczniowie
rozwijają swoje pasje i zainteresowania, budują wrażliwość na
drugiego człowieka i otaczający świat, uczestniczą w życiu szkoły
i środowiska, stają się świadomymi obywatelami Polski i swoich
małych ojczyzn.
W szkole odbywają się uroczystości, które są świetną okazją
do zaprezentowania umiejętności i talentów naszych uczniów.
W październiku odbyło się będące już tradycją Święto Chleba.
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, przybliżający
nam tradycje związane z chlebem, jego historię i znaczenie
w codziennym życiu. Wiersze przeplatane były piosenkami
wykonanymi przez szkolne artystki. Zobaczyliśmy też scenkę
pokazującą wycinek dnia rodziny sprzed stulecia i prezentującą
sposób tradycyjnego wypieku chleba. Po części artystycznej
zgromadzeni goście spróbowali potraw i wypieków przygotowanych
przez uczniów z klas Technikum w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych i klas ZSZ w zawodzie kucharz.
Szkoła angażuje się w wiele kampanii i projektów, mających na
celu wykształcenie w młodych ludziach wrażliwości na potrzeby
innych i ich czynne uczestnictwo w życiu społecznym. We wrześniu
uczniowie zaangażowali się w ogólnopolską akcję „Narodowe
Czytanie”. W tym roku wybrano Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
W naszej szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego czytali
dzieło pisarza przez szkolny radiowęzeł. Również we wrześniu
aktywnie uczestniczyliśmy w XXIII edycji ogólnopolskiego programu
Sprzątanie Świata, który odbywał się w tym roku pod hasłem „Podaj
dalej… drugie życie odpadów”. Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie
12

posadzili drzewka na placu szkolnym, po czym posprzątaliśmy tereny
należące do koniecpolskiej dzielnicy Słowik. Udało nam się zebrać
dziewięć worków papieru, dwanaście worków szkła, czternaście
plastiku i osiem worków śmieci mieszanych. Zlikwidowaliśmy też pięć
dzikich wysypisk śmieci. W październiku w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery uczniowie klasy II Technikum w zawodzie
technik logistyk i technik handlowiec uczestniczyli w planszowej
grze ekonomicznej Chłopska Szkoła Biznesu. Wcielili się w role
przedsiębiorców, a ich celem było zgromadzenie jak największego
kapitału dzięki trafnym transakcjom z innymi graczami. Podczas
warsztatów omówiono zagadnienia związane z rynkiem pracy,
wady i zalety prowadzenia własnej firmy oraz przeprowadzono test
uzdolnień przedsiębiorczych. Także w październiku nasza szkoła
po raz kolejny wsparła Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej, uczestnicząc w projekcie Pola Nadziei. Posadziliśmy
pięćdziesiąt cebulek żonkili, które są międzynarodowym symbolem
nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczalnie chorych. Od początku września
nasza szkoła wraz z lokalnymi szkołami i instytucjami zbiera plastikowe
nakrętki dla sześcioletniej Julii z Częstochowy. Dziewczynka cierpi na
ostre nekrotyzujące zapalenie mózgu i tetraparezę spastyczną, czyli
niedowład rąk i nóg. Apel o pomoc kierujemy również do wszystkich
Czytelników Wieści Powiatowych.
W szkole organizuje się też wycieczki, dzięki którym uczniowie mają
możliwość poszerzyć swoją wiedzę, podnieść umiejętności oraz być
w miejscach na co dzień niedostępnych dla ogółu. We wrześniu
klasy Technikum w zawodach technik logistyk i technik handlowiec
uczestniczyli w wycieczce na lotnisko w Balicach, gdzie zapoznali się
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Wycieczka na lotnisko w Balicach

z procedurą transportu towarów drogą lotniczą. Uczniowie zwiedzili
terminal bagażu normatywnego i bagażu ponadgabarytowego,
byli świadkami przygotowania do odprawy bagażowej, odbyli
lekcję odczytywania rozkładu przylotów i odlotów, zapoznali się
z zasadami poruszania się po lotnisku, odczytywali komunikaty
z tablic informacyjnych dotyczących lotów. W sali konferencyjnej
Hotelu Hilton uczniowie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym

Bartosz Chudy w Strasburgu

towarów w ruchu lotniczym, obejmującym między innymi
zasady rozmieszczania ładunków, wielkości obrotu towarowego
realizowanego przez lotnisko w Balicach, statków powietrznych
wykorzystywanych w transporcie lotniczym na świecie. Również we
wrześniu wraz z uczniami Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu udaliśmy
się na wycieczkę do Pękowca, gdzie znajdują się bunkry-ziemianki
pochodzące w czasów II Wojny Światowej. Zostały one zbudowane
przez żołnierzy z oddziału majora Mieczysława Tarchalskiego
„Marcina” w lecie 1944 i służyły jako schronienie dla I Baonu „Las”
z 74 Pułku Piechoty AK. Nauczyciel historii przybliżył uczniom szczegóły
partyzanckiego życia, opowiedział o ich sukcesach i trudach dnia
codziennego. Pokazał też jak różnorakie zastosowania ma maska
przeciwgazowa, nóż, pas czy łopatka wojskowa. Uczniowie nauczyli
się wyznaczać kierunki za pomocą busoli, a przez nieskomplikowaną
wojskową radiostację uruchomioną przez chłopców z klasy II Liceum
Ogólnokształcącego porozmawiali z kolegami oddalonymi o kilkaset
metrów.
Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy edukacyjne i sportowe.
W październiku uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Bartosz
Chudy, wygrał szkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i w nagrodę
uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Strasburga, zorganizowanym
przez eurodeputowaną, Jadwigę Wiśniewską. Bartek miał okazję

Święto Chleba

przyjrzeć się sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, zwiedził też
zabytkowe śródmieście Strasburga, Grande île, podziwiał panoramę
miasta i okolic z wieży katedry Notre-Dame, odbył rejs po kanałach
Strasburga. W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu zwiedzili
niemieckie miasto Drezno. Trójka uczniów z Technikum w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych (Martyna
Grabowska, Krzysztof Falana, Grzegorz Ziarnowski) po
raz kolejny zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego
Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na
Mazowszu 2016”. Są jedną spośród dwunastu drużyn
z całej Polski. Sukces przyniosły im potrawy: zakąska
gorąca – dorsz wędzony podany z sałatką z bobu
i ziemią jadalną w truflowym aromacie; danie główne –
faszerowane udka z kurczaka zagrodowego w łuskach
ziemniaka podane z puree z zielonego groszku, sosem
kurkowym i karmelizowanymi warzywami.
We wrześniowych
Indywidualnych Biegach
Przełajowych PZ LZS w Konopiskach nasi sportowcy byli
bezkonkurencyjni. Wśród chłopców w kategorii open
najlepszy okazał się Przemysław Rak z klasy I Technikum,
II miejsce zajął jego kolega z klasy, Daniel Płatek, a III –
Sebastian Żółtowski z klasy I ZSZ. W kategorii dziewcząt
I miejsce zajęła Martyna Gruszka z klasy I Technikum,
II natomiast Karolina Stępień z klasy II ZSZ. Szkolna
reprezentacja zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w piłce nożnej chłopców.
Beata Słupczyńska

Wycieczka do Pękowca
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XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Laureaci z gimnazjów

Laureaci z II grupy wiekowej

„ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU”
27 października odbyło się podsumowanie XIV Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego “ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU”
którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury Informacji
i Rekreacji w Poczesnej oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Formuła konkursu polegała na odnalezieniu ulubionej formy
architektonicznej z najbliższego otoczenia a następnie uwiecznieniu
jej w pracy malarskiej lub fotografii. Celami konkursu było:
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na odbiór sztuki architektonicznej,
propagowanie wśród dzieci i młodzieży malarskich technik
plastycznych jako środka wypowiedzi plastycznej, rozwijanie
myślenia otwartego i twórczego, pobudzenie dziecięcej wyobraźni,
integracja dziecięcych środowisk artystycznych, ocalenie od
zapomnienia dziedzictwa dorobku kulturowego.
Na konkurs wpłynęło 146 prac z Województwa Śląskiego. Laureaci
otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy dziękują
wszystkim młodym twórcom, rodzicom, opiekunom za nadesłane
prace i życzą sukcesów w kolejnych konkursach.
W wyniku analizy poziomu artystycznego nadesłanych prac
przyznano następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych
grupach wiekowych:
I KATEGORIA WIEKOWA (kl. I – III szkół podstawowych)
I miejsce – Zuzanna Piasecka, kl. III, SP nr 14 w Częstochowie
II miejsce – Piotr Chądzyński, kl. III, SP w Poczesnej
II miejsce – Karolina Brzozowska, kl. I, SP w Nieradzie
III miejsce – Natalia Kołodziej, 9 lat, ZSP w Pewli Ślemieńskiej
III miejsce – Emilia Mołdysz, 9 lat, ZSP w Pewli Ślemieńskiej
III miejsce – Weronika Łuniewska, kl. III, SP w Poczesnej
Wyróżnienia:
Aleksandra Kołodziejczyk, 6 lat, GCKiR w Konopiskach
Aleksandra Lesińska, 6 lat, SP w Nieradzie

II KATEGORIA WIEKOWA (kl. IV - VI szkół podstawowych)
I miejsce – Mateusz Wróż, kl. VI, ZS w Hucie Starej B
I miejsce – Patrycja Makowska, kl. V, ZS w Hucie Starej B
II miejsce – Laura Brzeska, kl. IV, SP w Nieradzie
III miejsce – Dominika Kołodziejczyk, kl. IV, ZSP nr 1 w Częstochowie
III miejsce – Mikołaj Klekowski, kl. V, ZSP nr 1 w Częstochowie
Wyróżnienia:
Nie przyznano
Fotografia:
I miejsce – Juliusz Trzepizur, 12 lat, Częstochowa
II miejsce – Maja Widera, kl. V, Piekary Śląskie
III miejsce – Roksana Pęczek, kl. V, SP Poczesna
Wyróżnienia:
Nie przyznano
III KATEGORIA WIEKOWA (klasy gimnazjum)
I miejsce – Maciej Mielczarz, 15 lat, Gim. nr 14 w Częstochowie
II miejsce – Aleksandra Bekas, 15 lat, Gim. nr 18 w Częstochowie
II miejsce – Julia Karlińska, 15 lat, Gim. nr 18 w Częstochowie
III miejsce – Iga Trzebińska, Gim. nr 18 w Częstochowie
III miejsce – Magdalena Małasiewicz, Gim. nr 18 w Częstochowie
Wyróżnienie:
Aleksandra Nowak, 14 lat, Gim. nr 13 w Częstochowie
Fotografia:
I miejsce – Klara Olszewska, kl. II, Gim. nr 14 w Częstochowie
I miejsce – Jessica Lech, kl. II, ZSP w Ciasnej
IV KATEGORIA WIEKOWA (młodzież w wieku 16 – 19 lat)
I miejsce – Adrian Moryń, Katolicie Szkoły Specjalne Przysposabiające
do Pracy przy SPSK w Częstochowie
Wyróżnienia:
Nie przyznano
jk

Najwyżej ocenione prace
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Najmłodsi laureaci
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TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
Wyjazd na targi stał się już tradycją w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 28 października grupa uczniów
liceum udała się do Krakowa, by poznać nowości wydawnicze,
spotkać się z autorami oraz ludźmi z pierwszych stron gazet. Już
na początku zdziwienie wzbudził fakt, że na wejście czekaliśmy
40 minut, gdyż takie tłumy chciały się dostać do środka pawilonu.
Zachwycały nas stoiska, ilość wystawców, przygotowane gadżety
oraz możliwość porozmawiania np. z Wojciechem Cejrowskim,
Bartoszem Jędrzejczykiem, Michałem Zawadką czy Wiolettą
Piasecką. Pan W. Cejrowski wyszedł do naszej grupy, porozmawiał
z nami i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Na targach mieliśmy okazję
zapoznać się z ogromnym polskim rynkiem wydawniczym, przejrzeć
różne książki oraz kupić je w promocyjnej cenie. Byliśmy zaskoczeni

dużą ilością zwiedzających, która przeczy twierdzeniu, że czytanie
przestało być trendy.
W tym miejscu należą się podziękowania naszym sponsorom,
którzy dofinansowali nam wycieczkę. Dwie panie wykazały dużą
dozę empatii, otwarły swe serca na potrzeby uczniów naszej szkoły
i umożliwiły nam poszerzanie swoich czytelniczych zainteresowań.
Dziękujemy pani Danucie Milewskiej - prezesowi Firmy NARDOS
z Olbrachcic oraz pani Barbarze Ziębie - właścicielce firmy ”Barbara”
z Koniecpola.
Małgorzata Antoń
Nauczyciel ZSP w Koniecolu

Na Targach

Pamiątkowe zdjęcie z W. Cejrowskim

,,Dzień Białej Laski’’
15 października z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski
będącego świętem osób niewidomych i niedowidzących, z samego
rana spod budynku NOT w Częstochowie członkowie Koła
Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych wraz z opiekunami
wyruszyli autokarem udostępnionym przez wójta gminy Poczesna
na wycieczkę po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Uczestnicy
wycieczki odwiedzili Klasztor Dominikanów Sanktuarium Matki
Boskiej Gidelskiej w Gidlach, gdzie przeor klasztoru zaznajomił ich
z historią sanktuarium. Wycieczkowicze nabyli w zakrystii nie tylko
pamiątki, ale także wino leczące podobno wszystkie choroby, po
czym autokarem przemieścili się do kościoła parafialnego w Złotym
Potoku. Tam ksiądz proboszcz zaznajomił ich z historią tej świątyni
i przybliżył sylwetki jej fundatorów, po czym odprawił nabożeństwo
za zmarłych i obecnych członków Koła Ziemskiego PZN.
Po nabożeństwie wycieczkowicze zostali przewiezieni do restauracji
w Piasku, gdzie m.in. obejrzeli występy dzieci z przedszkola
w Poczesnej, które popisywały się swoimi umiejętnościami
tanecznymi, wokalnymi oraz recytatorskimi. Po zakończeniu
występów ugoszczono dzieci szarlotką z lodami i bitą śmietaną,
a prezes Koła Mieczysława Michalik podziękowała im i ich

wychowawcom za udane występy. Dyrektor przedszkola Ewa
Rakowska oraz p. Żaneta Polaczkiewicz zostały udekorowane
odznaką Przyjaciel Niewidomego.
W podziękowaniu za 17 lat pracy społecznej na rzecz niewidomych
wiceprezesi Okręgu Śląskiego PZN Kornel Chmiel i Ilona Juszczyk
udekorowali srebrną odznaką honorową Polskiego Związku
Niewidomych Mieczysławę Michalik. Ponadto burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska oraz Urząd Gminy Konopiska otrzymali odznaki
Przyjaciel Niewidomego. Wicestarosta częstochowski Henryk
Kasiura wręczył prezes Michalik kwiaty i życzył jej wielu sukcesów
w dalszej działalności. Życzenia złożył także wszystkim członkom
Koła. Następnie wójt gminy Janów Joanna Ścigaj i sekretarz
Monika Gałązka wręczyły Mieczysławie Michalik list gratulacyjny
oraz książkę o tematyce turystycznej.
Po zakończeniu części oficjalnej prezes Mieczysława Michalik
podziękowała członkom Zarządu Koła za współpracę, a wszystkim
zgromadzonym życzyła wesołej zabawy. Przy suto zastawionych
stołach i przy dźwiękach muzyki członkowie Koła miło spędzili czas
aż do wieczora.
GF
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Trening wydolności rodzinnej dla uczestników
projektu „Drużyna Powiatu”

14 października 2016 roku uczestnicy Projektu Partnerskiego
„Drużyna Powiatu” wraz z najbliższymi uczestniczyli w wycieczce
do Krakowa i Wadowic. Wycieczka ta była wyjazdowym treningiem
wydolności rodzinnej zorganizowanym w związku z realizacją
Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Blachownia
na lata 2016-2017 w ramach Projektu Partnerskiego ,,Drużyna
Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem była Gmina
Blachownia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni jako
partner projektu „Drużyna Powiatu”.
Dla uczestników wycieczki zaplanowano szereg atrakcji.
Na początek przejście Aleją Gwiazd po Bulwarach Wiślanych

16

oraz godzinny rejs statkiem po Wiśle,
podczas którego profesjonalny trener
przeprowadził
trening
związany
z wydolnością rodzinną. Kolejnym
punktem wycieczki było zwiedzanie
z przewodnikiem Wawelu z Katedrą,
a dla chętnych zorganizowano wejście
na wieżę z Dzwonem Zygmunta.
Uczestnicy zwiedzili także Grobowce
Królewskie, Smoczą Jamę i dziedziniec
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Maius. Podczas przejścia
Traktem
Królewskim
do
Rynku
Starego Miasta można było zobaczyć
„Okno Papieskie” z wizerunkiem Jana
Pawła II oraz dziedziniec Pałacu Biskupów.
Na rynku wysłuchano hejnału z Wieży
Mariackiej. Wielkie zainteresowanie
dzieci (i nie tylko) wzbudził pokaz baniek
mydlanych oraz nietuzinkowa rzeźba
ogromnej głowy ludzkiej znajdująca się
w okolicach Sukiennic. Pogoda i humory
dopisywały, a dzień okazał się zbyt
krótki.
Celem wyjazdowego treningu wydolności rodzinnej było
poprawienie więzi rodzinnych poprzez konstruktywne spędzanie
czasu z bliskimi oraz integracja uczestników z najbliższym
otoczeniem. Pobyt w nowym i ciekawym miejscu pozwolił
zapoznać uczestników Projektu z różnymi formami aktywnego
wypoczynku i sposobami twórczego spędzania czasu wolnego oraz
uczestnictwem w życiu kulturalnym poprzez zapoznanie z historią,
kulturą i tradycjami odwiedzonego regionu.
K.K.
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I Gminny Marsz Nordic Walking - Dąbrowa Zielona

losowania wybrano dwóch „Największych Szczęściarzy Marszu
Nordic Walking”. Elementem finalnym było wręczenie dyplomów
oraz nagród za udział, ufundowanych przez Gminę Dąbrowa
Zielona.
Sponsorami pozostałych nagród był Gminny Ośrodek Kultury oraz
Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach.

W sobotę 8 października 2016 r. w ramach Programu Aktywności
Lokalnej, we współpracy z Zespołem Szkół w Dąbrowie Zielonej
oraz Szkołą Podstawową w Olbrachcicach odbył się I Gminny
Marsz Nordic Walking. Patronat honorowy nad imprezą sportowo
– rekreacyjną objęła Wójt Gminy Dąbrowa Zielona p. Maria
Włodarczyk. Uczestnicy pod okiem instruktora techniki Nordic
Walking p. Donaty Stacherczak pokonali dystans ok. 5 km trasą
wiodącą wzdłuż ścieżki rowerowej w miejscowości Dąbek. Marsz
miał charakter rekreacyjny, nie był dokonywany pomiar czasu, nie
była też oceniana technika marszu. Impreza, której celem było
promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności
ruchowej, integracja międzypokoleniowa oraz aktywizacja
społeczeństwa Gminy Dąbrowa Zielona przyciągnęła również gości
z sąsiednich gmin.
Integralną częścią imprezy był Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa
Zielona, którego laureatem została Maria Wojtala.
Nad bezpieczeństwem uczestników podczas przemierzania trasy
czuwali Strażacy z terenu Gminy Dąbrowa Zielona. Poczęstunek
na mecie marszu zapewniło Stowarzyszenie Centrum Pomocy
Panaceum z Radomska oraz Gminna Spółdzielnia Socjalna
„Przyszłość” z Dąbrowy Zielonej.
Spośród zawodników wyłoniono dwóch najmłodszych, a w drodze

Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu
„Drużyna Powiatu” na terenie gmin: Blachownia, Dąbrowa Zielona,
Kłomnice i Przyrów. W ramach programów powstają m.in. Kluby
mieszkańca, które umożliwiają spotkania przedstawicieli różnych
grup lokalnej społeczności - seniorów, młodzieży, uczestników
projektu, otoczenia, spotkania z terapeutą oraz szereg innych
działań aktywizujących i integrujących uczestników projektu i ich
otoczenie. Powyższe zadanie związane jest z kształtowaniem
postawy dbania o najbliższe otoczenie, poznania historii miejsca
zamieszkania, co bezpośrednio przyczynia się do zaangażowania
najmłodszych pokoleń w środowisko lokalne.
K.K.
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29 JESIENNY ZŁAZ ZUCHOWY
ROCZNICA CHRZTU POLSKI

z Rudnik oraz członkowie Ligi Ochrony Przyrody z Janowa. Ogółem
w Złazie uczestniczyło 160 osób.
Na mecie tradycyjnie było ognisko. Zuchy otrzymały
soczki, bułki i kiełbaski, które można było zjeść na gorąco opiekając
je w płomieniach ogniska. Złaz zakończono wręczeniem wszystkim
gromadom dyplomów i nagród. W zakończeniu Złazu wziął udział
komendant Hufca ZHP Częstochowa phm. Wojciech Śliwowski.
Na całością czuwała hm. Ewelina Michoń, zastępca komendanta
Hufca.
Organizatorami byli: Namiestnictwo Zuchowe Hufca
ZHP Częstochowa, Harcmistrzowski Krąg Instruktorski „Czerwona
Podkładka”, Urząd Miasta Częstochowy i Starostwo Powiatowe
w Częstochowie, które ufundowało plakietki sprawnościowe
zucha dla uczestników Złazu.
TK
Mieszko, Dobrawa, rycerz i zuchy

22 października 2016 r. w Złotym Potoku odbył się 29
Jesienny Złaz Zuchowy. Na tegorocznym Złazie zuchy realizowały
propozycję programową Głównej Kwatery Związku Harcerstwa
Polskiego, związaną z 1050 rocznicą Chrztu Polski pod hasłem:
dawno, dawno temu, kiedy wszystko się zaczęło…”.
Zuchy idąc wyznaczoną trasą rozwiązywały otrzymane
zadania i prezentowały swoją wiedzę dotyczącą tematu Chrztu
Polski, którą nabyli na zbiórkach zuchowych zdobywając sprawność
zuchową Mieszko/Dobrawa i Słowianka/Słowianin. Na mecie
zuchy musiały, wśród obecnych osób, wskazać osobę Mieszka
i rycerza Mieszka, który zadawał im pytania związane z tematem
Złazu. Zuchy wykazały dużą wiedzę odpowiadając prawidłowo na
zadawane pytania.
W Złazie wzięły udział następujące gromady zuchowe: 36
GZ „Pluszowe Niedźwiadki” z SP w Janowie, 40 GZ „Czerwone
Promyczki” z Kłomnic, PGZ „Dzielne Stópki” z SP im. Św. Jana de
La Salle z Częstochowy, PGZ „Roztańczone Świetliki” z Kłomnic,
38 GZ „ Słoneczne Promyki” z SP 19 z Częstochowy, 46 GZ
„Wędrujące Iskierki” z SP 48 z Częstochowy, 6 GZ „Tropiciele
Biedronek” z SP 38 z Częstochowy, 15 GZ „Radosne Ogniki”

Wręczanie nagród zuchom
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Zuchy odpowiadają na pytania rycerza

Wspólne ognisko

PUCHAR ŚWIATA W BUDAPESZCIE

MEDALE ZAWODNIKÓW KS „DRAGON” JANÓW

Medalistki od lewej K. Bobrowska, J. Bulska, K. Wąchała,
A. Slian, L. Środowska, K. Dziura, M. Bojarska

W dniach od 11 do 16 października 2016 r. w Budapeszcie
odbył się Puchar Świata – największy turniej w Taekwon-do ITF
w bieżącym roku. W zawodach udział wzięło 1852 zawodników
reprezentujących łącznie 236 klubów z 58 państw.
Klub Sportowy „Dragon” reprezentowało 18 osób w kategoriach
wiekowych juniorów młodszych, juniorów, seniorów i seniorów
starszych. Zawodnicy startowali w konkurencjach czarnych
i kolorowych pasów w: walkach, układach i technikach
specjalnych. W każdej kategorii przewijały się nazwiska najlepszych
zawodników na świecie. Zawodnicy „Dragona” również należeli
do czołówki.
Reprezentanci KS „Dragon” wywalczyli 9 medali, w tym 2 złote, 2
srebrne i 5 brązowych. W klasyfikacji generalnej klubów Pucharu
Świata, dzięki wywalczonym medalom KS „Dragon” zajął 21
miejsce.
Doskonale spisała się drużyna juniorek młodszych, która
w składzie: Karolina Dziura (uczennica Gimnazjum w Lelowie),
Maria Bojarska, Kaja Bobrowska (obie z Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu), Julia Bulska (Gimnazjum w Piasku), Katarzyna

Wąchała (Sz. Podst. nr 31 w Częstochowie), Alicja Slian i Laura
Środowska (obie z Gimnazjum w Bielsku-Białej) wywalczyła złoty
medal w konkurencji walk drużynowych i brązowy w konkurencji
układów. W drodze do medali nasze dziewczyny musiały pokonać
m.in. drużyny z: Irlandii, Rosji i Węgier.
Niemal równie dobrze spisała się nasza drużyna juniorek, która
w składzie Paulina Starczewska (Gimnazjum w Częstochowie),
Kinga Kantor i Wiktoria Krok (obie z Gimnazjum w Kłobucku)
wywalczyła srebrny medal w walkach drużynowych.
Indywidualnie rewelacyjnie spisała się Karolina Dziura, która wśród
juniorek młodszych wygrała konkurencję technik specjalnych. Na
drugim miejscu w tej konkurencji uplasowała się Maria Bojarska.
Brązowe medale w konkurencji układów zdobyli Tomasz Slian
wśród seniorów starszych i Alicja Slian wśród juniorek młodszych.
W konkurencji walk indywidualnych medale brązowe wywalczyli:
Krzysztof Wąchała (IV LO w Cz-wie) wśród juniorów i Jakub
Wiktor wśród seniorów. Ten pierwszy stoczył kapitalne pojedynki
z zawodnikami z: Rosji, Słowenii, Irlandii i Ukrainy. Przegrał
dopiero w dogrywce z aktualnym mistrzem świata Vitalijem
Solowey.
Najgorsze miejsce dla sportowca – czwarte zajął Jakub Derejczyk
(Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu) w konkurencji technik
specjalnych, który po kilku dogrywkach przegrał rywalizację
o medal z zawodnikiem ze Szwecji.
Wszyscy zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony
reprezentując swoje środowiska, gminy i powiat częstochowski.
Słowa uznania i gratulacje złożyli zawodnikom i trenerowi
członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego - 3 listopada br.
w siedzibie starostwa wicestarosta Henryk Kasiura w obecności
Jana Miarzyńskiego, Krzysztofa Smeli i Grzegorza Dynera wręczył
trenerowi i jednocześnie prezesowi KS „Dragon” Jackowi Wąchale
list gratulacyjny, w którym podkreślono jego wieloletnie zasługi
dla rozwoju sportu. Listy gratulacyjne otrzymały także mieszkające
na terenie naszego powiatu zawodniczki, które w Budapeszcie
zajęły medalowe lokaty.
TK

Dziewczyny w konkurencji układów

Trener J. Wąchała (trzeci od prawej)
z Zarządem Powiatu

Zawodnicy KS Dragon Janów z trenerami

K. Dziura po wykonaniu kopnięcia
w konkurencji technik specjalnych

Gratulacje trenerowi składa
wicestarosta H. Kasiura

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 79 październik/listopad 2016

19

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY POWIATOWEGO SZS
IV KADENCJA 2012-2016
Na początku październiku br. w Starostwie Powiatowym odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego.
Po złożeniu sprawozdania za kończącą się IV kadencję przez
przewodniczącego Jacka Staniewskiego i sprawozdaniu komisji
rewizyjnej, udzielono ustępującym władzom absolutorium.
W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd, który ukonstytuował się
następująco:
1. Przewodniczący - Jacek Staniewski - Borowno
2. Wiceprzewodniczący - Jacek Połacik - Wierzchowisko
3. Skarbnik - Michał Kalota - Lubojna
4. Sekretarz - Wiesław Matyga - Borowno
5. Członek - Paweł Derda - Mstów
6. Członek - Piotr Gęsikowski - Koniecpol
7. Członek - Janina Kijak - Rędziny Osiedle
8. Członek - Mariusz Kowalik - Rudniki
9. Członek - Karol Dróżdż - Widzów
10. Członek - Piotr Ujma - Mstów

- Gimnazjum w Borownie - I miejsce w roku szkolnym 2012/13
w Mistrzostwa Śląska Gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt
w składzie: Adrianna Kulig, Klaudia Worwąg, Kinga Jachymska,
Wiktoria Oleszczuk, Alaksandra Pietruszka, Paulina Perczak,
Kornelia Biskup, Katarzyna Cichoń, Iga Krysiak, Aleksandra
Szostek, Sonia Rybaniec opiekunami byli Wiesław Matyga i Jacek
Staniewski.
- Szkoła Podstawowa w Borownie - II miejsca w minisiatkówce
dziewcząt 2014/2015 w składzie: Kinga Woszczyńska, Aneta
Grabińska, Joanna Małolepsza, Sandra Zając, Julia Łodej, Sonia
Rybak, Sandra Rachwalik, Weronika Bielecka, Oliwia Dominiak,
Gabriela Małolepsza, Karolina Halbiniak, Małgorzata Zygoń
opiekunami byli Beata Czubacka i Wiesław Matyga.
- Gimnazjum w Mstowie - II miejsce w Mistrzostwach Śląska
w piłce nożnej chłopców 2015/2016 w składzie: Patryk Chmielarz,
Oskar Korecki, Fabian Olesiak, Adrian Jura, Kuba Cichór, Brian
Tyras, Dominik Mermer, Michał Bajor, Bartosz Michalik, Dominik
Portas, Grzegorz Kuban, Mateusz Rozpondek, Bruno Waszkiewicz
i nauczyciel Piotr Ujma.

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Iwona Skorupa - przewodnicząca - Poczesna
2. Agata Michalak - członek - Stary Cykarzew
3. Awieta Szpręgiel - członek - Czarny Las
Głównym celem i zadaniem PSZS jest działalność związana
z organizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży
szkół powiatu częstochowskiego. W mijającej kadencji prowadzone
było współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych dla dziewcząt i chłopców.
Każda impreza na terenie powiatu, objęta kalendarzem imprez
na dany rok szkolny, kończyła się finałem powiatowym, najlepsze
zespoły otrzymywały puchary i dyplomy. Najlepsze drużyny
z zawodów powiatowych startowały w rozgrywkach rejonowych
rywalizując z najlepszymi zespołami powiatu kłobuckiego i miasta
Częstochowy. Naszym zespołom wielokrotnie udawało się wygrać
tę rywalizację i awansować do zawodów półfinałowych, a nawet

Gimnazjum w Borownie,
mistrzynie śląska w piłce siatkowej

finałowych.
Dotyczy to takich dyscyplin jak: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka
nożna, koszykówka, lekkoatletyka, sztafetowe biegi przełajowe,
tenis stołowy i badminton.
Największe sukcesy w finałach wojewódzkich odniosły:

Cała działalność PSZS finansowana jest z dotacji Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, która wynosi 26000 zł rocznie
i mimo wszystko nie zaspakaja wszystkich potrzeb.
Podziękowania należą się wszystkim nauczycielom wychowania
fizycznego za ich duży wkład pracy dla dobra dzieci i młodzieży,
dyrektorom szkół oraz władzom samorządowym za wspieranie
organizacyjne i finansowe działalności.
TK

Gimnazjum w Mstowie,
wicemistrzowie śląska w piłce nożnej

Szkoła Podstawowa w Borownie,
wicemistrzynie śląska w minisiatkówce
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