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Koła Gospodyń Wiejskich są największą, najliczniejszą i najbardziej znaną 
w naszym kraju organizacją kobiecą. Są one dobrowolną, samorządną 
i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich działającą 
w ramach organizacji kółek rolniczych. Zdecydowana większość członkiń 
to rolniczki, ale w szeregi KGW przyjmuje się też nauczycielki, lekarki, 
pielęgniarki oraz pracownice instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. 
KGW to organizacja najstarsza prawdopodobnie również w Europie. Nie 
ma danych na temat czy istnieje na świecie starsza od naszej organizacja 
kobiet wiejskich. Możemy więc spekulować, że wiedziemy prym w tej 
kategorii. 
Pierwsze koło gospodyń, pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało 
w 1866 roku w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu z inicjatywy. światłego 
ziemianina i  znanego na Pomorzu działacza społecznego Juliusza 
Kraziewicza, który w  cztery lata po założeniu pierwszego na naszych 
ziemiach Kółka Rolniczego, założył organizację dla kobiet wiejskich. On 
pierwszy dostrzegł potrzebę zrzeszania się kobiet w celu wspólnej pracy 
na rzecz lepszego gospodarowania i  poprawy bytu rodzin wiejskich. 
Pierwsze koło, już o  nazwie, która obowiązuje do dziś, czyli Koło 
Gospodyń Wiejskich, założyła w Janisławicach k/Skiemiewic w 1877 roku 
znana ówczesna działaczka Filipina Płaskowicka. 
Dawniej koła gospodyń koncentrowały swoje działania głównie 
w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu 
wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, 
rozprowadzaniu kurczaków i  młodej trzody chlewnej. Z  czasem coraz 
bardziej wzbogacały zakres swoich działań idąc z duchem czasu i postępu. 
Kobiety nie tylko wspólnie rozwijały swoje zainteresowania i  dbały 
o  podtrzymywanie regionalnych i  narodowych tradycji, ale też razem 
wykonywały niektóre codzienne prace, jak choćby darcie pierza na 
poduszki i  pierzyny, haftowanie, a  nawet urządzały wspólne prania 
odzieży. 
W  latach 60-tych ub. wieku Koła Gospodyń Wiejskich nasiliły swoją 
działalność. Gospodynie organizowały zabawy taneczne, z których dochód 
przeznaczony był na wyposażenie świetlic w różnego rodzaju urządzenia 
kuchenne. Kobiety zaczęły ściśle współpracować z ochotniczymi strażami 
pożarnymi, szkołami, a także z duchowieństwem, urozmaicając wiejskie 
i  kościelne uroczystości występami, bądź zapewniając wyżywienie 
uczestnikom. Zakupiony sprzęt i  naczynia oprócz tego, że służyły 
przy organizacji własnych imprez, były także odpłatnie wypożyczane 
mieszkańcom wsi na obsługę wesel i wiejskich zabaw. Bardzo popularne 
w tamtych latach było też rozprowadzanie wśród gospodarzy piskląt kur 
i kaczek. 
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost aktywności Kół Gospodyń 
Wiejskich. Coraz częściej zakładane są nowe lub reaktywowane stare 
koła. Kobiety wiejskie czynią to, gdyż zauważają dorobek kulturowy 

i  społeczny swoich matek i  babć oraz mają na uwadze zwiększone 
możliwości odnowy wsi i aktywizacji społeczeństwa wiejskiego. 
Z  Kół Gospodyń Wiejskich wywodzi się wiele kobiet sprawujących 
funkcję sołtysów, wójtów, radnych, a  nawet posłów. Działalność 
w sferze społecznej zazębia się z działalnością kulturalną przejawiającą 
się w  uczestnictwie w  licznych artystycznych zespołach ludowych, 
w rozwijaniu ludowej twórczości, w dbałości o przekazywanie z pokolenia 
na pokolenie obrzędów i obyczajów. Wiele kół prowadzących ludowe 
zespoły artystyczne lub zajmujących się twórczością ludową wyjeżdża na 
zaproszenie zagranicznych organizacji w  celu prezentowania dorobku 
polskiej kultury ludowej. Bo polska kultura jest tam dostrzegana i ceniona. 
Koła Gospodyń Wiejskich są inicjatorami szerzenia tradycji i obrzędów 
świątecznych, zarówno Bożonarodzeniowych jak i  Wielkanocnych. 
W  tym celu organizowane są Prezentacje Stołów Świątecznych, 
w których uczestniczą setki kół. W  śród nich są także przedstawiciele 
naszego regionu, którzy aktywnie uczestniczyli nawet w Ogólnopolskich 
Prezentacjach organizowanych w Warszawie. 
Zmiany, które w obecnej dekadzie zachodzą na wsi, wynikają nie tylko 
z  programów pomocowych dla rolnictwa i  wsi, ale przede wszystkim 
dzięki mieszkańcom, którzy w porę zrozumieli, że można i  trzeba żyć 
inaczej. Jak zapewne można się domyślić, największymi inicjatorkami tych 
zmian były i są kobiety, wiejskie gospodynie. Bo kobiety potrafią znaleźć 
czas i zorganizować wspólne spotkania, szkolenia, warsztaty, czy choćby 
przygotować uroczystą oprawę jubileuszowych uroczystości. 
W  swej obecnej działalności Koła Gospodyń Wiejskich dbają także 
o interesy rodzin a zwłaszcza dzieci. Przykładem tego mogą być działania, 
dzięki którym w ostatnich kilkunastu latach ponad 25 tys. dzieci rolników 
skorzystało wypoczynku letniego i  zimowego, prawie 50 tys. kobiet 
objęto profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi, 
ponad 1000 kobiet zdobyło umiejętności obsługi komputera. 
Kolejnym przykładem aktywności członkiń kół gospodyń są wszystkie 
niemal wiejskie uroczystości - począwszy od parafialnych, poprzez 
gminne aż po ogólnopolskie festiwale i Dożynki Prezydenckie. Zawsze to 
koła gospodyń przygotowują artystyczną oprawę, wiją wieńce, dekorują 
przydrożne kapliczki, ulice i domy, śpiewają i tańczą bawiąc zgromadzoną 
publiczność. Czas zdać sobie sprawę, że bez Kół Gospodyń Wiejskich te 
wszystkie uroczystości wiele straciłyby na atrakcyjności. W tym miejscu 
można wysnuć apel do włodarzy gmin, powiatów i  województw: 
wspomagajcie finansowo Koła Gospodyń, bo to one zadbają o Wasze 
uroczystości i  zrobią Waszym terenom najlepszą promocję na targach, 
wystawach czy festiwalach. 
Inną dziedziną, i kto wie czy nie najważniejszą w działalności kół gospodyń, 
są kulinaria. Kunszt, który często ukazują kobiety imponuje nie tylko 
laikom, ale i „zaprawionym” w kuchennych bojach mistrzom patelni. 
Koła Gospodyń Wiejskich prowadzą nabór dzieci i  młodzieży na letni 
i zimowy wypoczynek. A że jest to cenna inicjatywa KZRKiOR oraz Fundacji 
Plon, może świadczyć fakt, że również z  naszego regionu corocznie 
wiele dzieci korzysta z tej formy wypoczynku. Wiele kół prowadzi latem 
półkolonie w swoich wsiach. To też ważne, że w okresie największego 
nasilenia prac polowych, można zostawić maluchy pod fachową opieką. 
Członkinie KGW szeroko i aktywnie uczestniczą w życiu społeczno-
politycznym kraju, zwłaszcza w  środowisku lokalnym, współpracują 
z organizacjami kobiecymi w kraju i na forum międzynarodowym. Koła 
Gospodyń Wiejskich są uznaną w Europie i świecie organizacją kobiet 
wiejskich. Najlepszym tego przykładem był udział w  kilku liczących 
się kongresach i  warsztatach organizowanych przez Światową 
Organizację Kobiet Wiejskich (ACWW) m.in. na Krecie i w Finlandii. 
Efektem tych wyjazdów było zorganizowanie w naszym kraju w 2003 
roku warsztatów dla kobiet wiejskich z  krajów Europy Środkowej 
i  Wschodniej, co było wielkim wyróżnieniem dla całej organizacji 

150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich

Podczas Dożynek Powiatowych
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KGW. Na siedmiodniowe warsztaty przybyło blisko 40 kobiet z wielu 
krajów europejskich. 
Wraz z  KZRKiOR Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich była 
organizatorem 38 Światowego Kongresu Rolników, który w roku 2008 
przez tydzień obradował w  Warszawie, Łomży, Krakowie i  Poznaniu. 
W  Kongresie uczestniczyli prezydenci i  przewodniczący ponad 100 
organizacji rolniczych z ponad 80 krajów świata. 
Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczą w  różnych międzynarodowych 
spotkaniach. Wyjeżdżają za granicę, zwiedzają Parlament Europejski. 
Kilka lat temu delegacja KR i KGW była na specjalnej audiencji generalnej 
u Papieża Jana Pawła II. 
Kobiety z kół gospodyń za swa działalność są w różny sposób nagradzane. 
Dyplomami, upominkami, kwiatami, statuetkami, a  nawet medalami. 
Ale niezwykłym wręcz honorem dla członkiń KGW jest odznaczenie 
Order Serca Matkom Wsi. Jedyne takie odznaczenie na świecie, nie 
mające w żadnym kraju odpowiednika. Przyznawane ono jest wyłącznie 
członkiniom KGW spełniającymi określone w regulaminie surowe kryteria. 
Ten order ceniony jest ponad wszystkie. 
Przyjmuje się, że obecnie w kraju istnieje ponad 20 tys. kół gospodyń, 
a liczba członkiń może sięgać nawet 750 tys. Wciąż powstają nowe koła, 
a inne reaktywują swoją działalność. Członkinie KGW i członkowie ich 
rodzin tworzą też ponad 2500 ludowych zespołów artystycznych. Na 
czele wszystkich kół stoi Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich, którą 
tworzy ponad 40 działaczek z różnych regionów kraju. Rada Krajowa 
jest inicjatorem licznych działań w  obszarach polityki społecznej, 
zdrowotnej, edukacyjnej i  kulturalnej na rzecz kobiet wiejskich, ich 
rodzin oraz rozwoju wsi. 
150 lat istnienia takiej organizacji jak Koła Gospodyń Wiejskich miało na 
rozwój gospodarki i na całe społeczeństwo wiejskie nieoceniony wpływ. 

Takie podstawowe zasady jak: wzajemna pomoc, samoorganizacja, praca 
pozytywistyczna, dbałość i walka o człowieka, nadal obowiązują. I cieszy 
nas, że młode pokolenia dziewcząt coraz chętniej wstępują w  nasze 
szeregi chcąc kontynuować pracę społeczną, którą zaczęły światłe kobiety 
wiejskie już 150 lat temu. Cieszy fakt, że młode pokolenia doceniają 
dotychczasowy dorobek i chcą kontynuować trud swoich babć i mam. 

Jarosław Poszepczyński
Dyrektor Wydziału KGW
Warszawa

Stoły Wielkanocne

Zespół Obrzędowy Grusza w strojach z poprzedniego stulecia
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Jako przewodnicząca Rady Krajowej KGW ma Pani 
możliwość porównania aktywności tych kół w całej Polsce. 
Jak w tej globalnej ocenie wypada powiat częstochowski? 
O  ile dobrze pamiętam, jeszcze kilka lat temu znajdował się 
w krajowej czołówce pod względem liczby działających w nim Kół 
… 
Biorąc pod uwagę ilość działających Kół, powiat nasz zajmuje 
obecnie mniej więcej środkową pozycję. Do liderów należy 
natomiast powiat kłobucki, w którym niemal w każdej wsi istnieje 
KGW i choć mniejszy od powiatu częstochowskiego, przewyższa 
go pod względem liczby członkiń działających w Kołach. Z radością 
muszę powiedzieć, że w  całym kraju odnotowujemy znaczny 
wzrost liczby tych organizacji. Bardzo się cieszymy, że tworzone 
są nowe koła, a także reaktywują się koła, które już kiedyś istniały, 
a później z różnych względów zawiesiły swą działalność. Podobnie 
sytuacja wygląda i na terenie działania naszej 
Rady Regionalnej KGW, czyli w  powiatach 
częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim 
i  myszkowskim. Pamiętam, że gdy objęłam 
przewodnictwo tej Rady, na zebrania 
przyjeżdżały przewodniczące 20 kół, obecnie 
mamy w regionie 120 działających kół KGW.

Wzrost znaczny. Jak Pani sądzi, co jest 
jego przyczyną?
Nie mam wątpliwości, że powodem tego 
„boomu” jest fakt, iż nastał klimat niezwykle 
sprzyjający naszej działalności. Samorządowcy 
docenili naszą rolę w  rozwoju lokalnych 
społeczności i  wspierają Koła Gospodyń 
Wiejskich w  różny sposób. Np. w  mojej 
gminie Olsztyn ogłaszane są konkursy dla 
organizacji pozarządowych, w tym także dla 
KGW, umożliwiające pozyskiwanie funduszy 
unijnych i  marszałkowskich. Szczególne słowa wdzięczności 
należą się także władzom powiatu częstochowskiego, które od 
zawsze wspierały naszą działalność i robią to do dnia dzisiejszego. 
Zawsze mogłyśmy liczyć na ich pomoc i  dofinansowanie wielu 
imprez, np. Stołów Bożonarodzeniowych, Stołów Wielkanocnych, 
Dożynek Jasnogórskich, Dożynek Powiatowych i  wielu innych. 
Niezwykle ważne dla nas było umożliwienie nam ubiegania 
się o  środki unijne w  ramach programu PROW. Co prawda 
większość prac panie wykonują społecznie, ale pieniądze są 
niezbędne przy organizacji różnego typu kursów, seminariów, 
szkoleń, wyjazdów… A  to właśnie dzięki nim nasze panie 
mogą zdobywać wiedzę i  nowe umiejętności niezbędne dla 
funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Organizujemy więc np. 
kursy komputerowe, uczymy, jak pozyskiwać środki unijne, co 
daje konkretne efekty. Przykładem może być np. tworzenie przez 
nasze panie nowych gospodarstw agroturystycznych, bardzo 
prężnie rozwijających się na terenie Jury. 

A więc dzisiejsze KGW to nie tylko tradycja i folklor?
Zdecydowanie nie tylko. Oczywiście tradycja przede wszystkim, ale 
stawiamy także na nowoczesność. Dzisiejsze Koła tworzą nie tylko 
starsze panie, ale również ich córki, wnuczki i prawnuczki. I to nie 
tylko z takich rodzin jak moja, gdzie w KGW działały moja babcia, 
moja mama, teraz działam ja, moje dwie synowe i moja wnuczka, 
ale również z rodzin, w których takich tradycji nie było. Po prostu 
młode kobiety dostrzegły, że KGW daje im szansę nie tylko 

oderwania się od szarości dnia codziennego, ale także umożliwia 
zdobycie nowej wiedzy, poznanie nowych ludzi i miejsc, w których 
by się nie znalazły, gdyby nie działalność w KGW. Bardzo nas cieszy 
fakt, że „odmładzanie się” KGW jest zjawiskiem obserwowanym 
w całym kraju. Bo to daje nadzieję, że organizacja licząca już 150 
lat, nie zniknie z polskiej wsi i trwać będzie jeszcze długo. 

Czego szczerze życzę. A skoro mowa o wieku KGW… W tym 
roku organizacja obchodziło swój wielki jubileusz.
Tak, to prawda. Rok 2016 to rok jubileuszu 150-lecia powstania 
Kół Gospodyń Wiejskich. Patronat nad obchodami objęła Para 
Prezydencka, a  inauguracja uroczystości odbyła się 13 maja 
w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Pani Prezydentowej 
przyjechało około 240 członkiń KGW z całego kraju. Oczywiście, 
nie zabrakło reprezentacji naszego powiatu. Stawiliśmy się bardzo 

licznie, bo w grupie 46 osób. Był z nami m.in. 
zespół „Wrzosowianie” oraz zespół regionalny 
ze Szkoły Podstawowej w  Olsztynie. Cały 
czas towarzyszyła nam Pierwsza Dama, 
która okazała się osobą bardzo ciepłą, 
otwartą, niezwykle serdeczną. Każdy, kto 
tylko chciał, mógł sobie zrobić zdjęcie z Panią 
Prezydentową. Było to dla nas, a  zwłaszcza 
dla dzieci, ogromne przeżycie. Kulminacyjnym 
punktem obchodów były Dożynki 
Jasnogórskie, podczas których Prymas Polski 
Wojciech Polak poświęcił sztandar KGW, a ja 
podczas mszy dożynkowej czytałam historię 
Kół Gospodyń Wiejskich w  Polsce. Muszę 
powiedzieć, że obchody 150-lecia KGW na 
Jasnej Górze to było coś, o  czym nawet nie 
śmiałam marzyć. Uroczystość, w której wzięło 
udział 8 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich 
odbywająca się na Jasnej Górze, przerosła 

moje najśmielsze wyobrażenia. Także kolejne dni (i  otwarcie 
Wystawy Rolniczej), podczas których w  specjalnym pawilonie 
serwowaliśmy gościom regionalne potrawy, dały nam dużo 
satysfakcji. Setki osób zajadało się naszą parzybrodą, pierogami, 
bigosem i zalewajką. Chwalili też własnoręcznie upieczony przez 
nasze panie chleb i przeróżne ciasta.

A jakie macie Panie plany na najbliższą przyszłość?
Jeśli chodzi o mój zespół, czyli Gminny Zespół KGW obejmujący 
cztery miejscowości: Olsztyn, Kusięta, Biskupice i  Zrębice, 
planujemy zakup nowych strojów, na które otrzymaliśmy fundusze 
z  Rad Sołeckich. Ten wyjątkowy, jubileuszowy rok sprawił, że 
nasz kalendarz imprez aż do końca grudnia jest wypełniony po 
brzegi, a w styczniu odbędzie się posiedzenie Gminnej Rady, na 
którym opracujemy plan pracy na 2017 r. Jak znam swoje koleżanki 
przewodniczące, to każda z  nich zaprezentuje nowe, ciekawe 
pomysły, tak że po roku jubileuszowym nie spoczniemy na laurach, 
ale jak zwykle zabierzemy się do pracy. Myślę, że czeka nas wiele 
interesujących nowości. A  korzystając z  okazji chciałabym moim 
koleżankom z KGW serdecznie podziękować za wszystko co robiły, 
robią i  robić będą. Życzę im także wytrwałości i  zdrowia, byśmy 
jak najdłużej mogły robić swoje nie patrząc na różnego typu 
zawirowania. Historia pokazuje, że władze i systemy polityczne się 
zmieniają, a KGW trwało, trwa i trwać będzie.
Dziękuje bardzo za rozmowę
Grażyna Folaron

RozmoWa z BeRnadettą niemczyK
pRzeWodniczącą Rady KRajoWej Kół Gospodyń WiejsKich
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Po kilku miesiącach przygotowań, tworzenia dokumentacji, 
uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, wnioskowania 
o środki zewnętrzne i prowadzenia procedur zamówień publicznych 
zmierzających do wyboru wykonawcy, zostały podpisane umowy 
z  wykonawcami dwóch ważnych inwestycji w  jednostkach 
organizacyjnych powiatu częstochowskiego.  
Pierwsza z  nich to budowa nowoczesnej sali gimnastycznej wraz 
z dodatkowymi pomieszczeniami rehabilitacyjnymi przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku. Sala gimnastyczna 
będzie służyć zarówno niepełnosprawnym uczniom Ośrodka, jak 
i  lokalnej społeczności – sala po godzinach zajęć szkolnych będzie 
ogólnodostępna. Zakończenie budowy planowane jest w III kwartale 
2017 r. Całkowita wartość zadania to 2,5 mln zł, z  czego 50% 
dofinansuje PFRON, a 33% Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Drugie zadanie to termomodernizacja Domu dla Dzieci „Sosenka” 
zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Przejazdowej. Dom jest 

prowadzony przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni. W ramach inwestycji 
wykonane będzie: ocieplenie stropu nieogrzewanego poddasza, 
wymiana okien i  drzwi zewnętrznych na nowe z PCV i aluminiowe, 
pomalowanie ścian zewnętrznych, remont kotłowni węglowej 
z wymianą kotła opalanego eko-groszkiem, wymiana instalacji c.o. 
i grzejników, montaż 6 szt. kolektorów słonecznych płaskich oraz 
instalacja nowych opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED. 
Inwestycja znacznie poprawi komfort użytkowania Domu przez 
jego młodych mieszkańców, pozwoli na zmniejszenie kosztów 
jego utrzymania i poprawi jego estetykę. Wartość inwestycji to 183 
tys. zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na połowę 
listopada 2016 r.

PW

nowe inwestycje w powiecie

-Tylu profesorów równocześnie to jeszcze w  naszym starostwie 
nie gościliśmy – ocenił wicestarosta Henryk Kasiura witając 
przedstawicieli wyższych uczelni z  Ukrainy, którzy 26 września 
odwiedzili siedzibę władz powiatu częstochowskiego. Goście przybyli 
na spotkanie z  członkami Zarządu Powiatu, by podziękować za 
pomoc w  nawiązaniu współpracy z  Akademią im. Jana Długosza 
w  Częstochowie i  przedstawić stan zaawansowania działań 
prowadzonych w tej sprawie.  

Wśród ukraińskich naukowców byli: prof. Jurij Lannoj – rektor 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Sumach, prof. Andżela Poljaniczko 
– kierownik Katedry Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Sumach, a także reprezentujący Uniwersytet Zarządzania Oświatą 
w  Kijowie:  prof. Olena Oticz – prorektor, prof. Olena Olejnikowa 
– dyrektor Instytutu Menedżmentu i  Psychologii oraz prof. Halina 
Bewz i doc. Tatiana Burłajenko z tegoż 
Instytutu. Gościom towarzyszyła dr 
Mariola Mirowska – kierownik Zakładu 
Pracy Socjalnej i  Zdrowia Publicznego 
w  AJD. Oprócz wicestarosty władze 
powiatu reprezentowali także 
członkowie Zarządu Powiatu Jan 
Miarzyński i Krzysztof Smela.

Ponieważ niektórzy z gości przebywali 
w  Częstochowie i  naszym powiecie 
po raz pierwszy, wicestarosta Kasiura 
krótko zaprezentował im najważniejsze 
informacje dotyczące powiatu 
częstochowskiego, jego jednostek 
organizacyjnych, struktury starostwa 
i  spraw, którymi się powiat zajmuje. 
Ze względu na zainteresowania 
zawodowe naszych sąsiadów zza 
wschodniej granicy, szczególną uwagę 
poświęcił kwestiom dotyczącym 
pomocy społecznej. Przypomniał 
też nasze wcześniejsze kontakty 
z  przedstawicielami ukraińskiej nauki, 

czyli udział naszych pracowników w  międzynarodowej konferencji 
nt. „Wsparcie społeczne rodziny i  dziecka w  społeczeństwie 
obywatelskim”, która odbyła się w dniach 11 – 14 listopada 2015 r. 
w Sumskim Pedagogicznym Uniwersytecie im. A.C. Makarenki oraz 
wizytę przedstawicieli władz szkół wyższych z Ukrainy  - Akademii 
Nauk Pedagogicznych w  Kijowie i   Sumskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. A. Makarenki  w  częstochowskim starostwie, 
która miała miejsce  19 lutego br. Wtedy też z inicjatywy wicestarosty 
Henryka Kasiury doszło do pierwszego spotkania strony ukraińskiej 
z rektorem Akademii im. Jana Długosza prof. Zygmuntem Bąkiem.

GF

Wizyta naukowców z Ukrainy

Ukraińscy goście w częstochowskim starostwie
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4 września w  Lelowie odbyły się uroczystości upamiętniające 77. 
rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Uroczystości 
rozpoczęły się przemarszem z placu szkolnego do kościoła w Lelowie, 
gdzie nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy 
na mogile sługi Bożego Ignacego Trendy i  w  miejscach pamięci 
ofiar hitlerowskiej agresji. Następnie zebrani udali się na mszę św. 
za poległych żołnierzy i  pomordowanych mieszkańców w  kościele 
p.w. św. Marcina w  Lelowie. Po mszy św. uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali na cmentarz wojenny, gdzie odbył się apel poległych 
oraz złożono kwiaty i  zapalono znicze. Na cmentarzu wojennym 
wspomnienie o wydarzeniach tragicznego września 1939 r. przybliżyli 
nam Krzysztof Molenda - wójt gminy Lelów, Jerzy Karolczyk - członek 
Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego im. Walentego 
Zwierkowskiego, Grażyna Komendecka – córka porucznika Teodora 
Werbińskiego, który 4 września 1939r. poległ w  bitwie pod 
Lelowem oraz Marianna Dziura - radna powiatu częstochowskiego.

Po uroczystościach odbył się „II Bieg Pamięci września 1939 r.” 
poprowadzony przez Halinę Wójcik i  Marcina Dziurę - nauczycieli 
wychowania fizycznego z Gimnazjum w Lelowie.

Nagrodzeni zostali:
Kategoria dziewczęta kl. IV – VI SP

I miejsce Eliza Musiał
II miejsce Julia Mysłek
III miejsce Oliwia Radło

IV Aleksandra Gorczyczyńska
V Amelia Foltyn
VI Patrycja Foltyn
VII Kalina Zasuń
VIII Karina Wójcik
IX Anna Wolska
X Marta Suliga

Kategoria chłopcy kl. IV – VI SP

I miejsce Konrad Oduliński
II miejsce Miłosz Urbański
III miejsce Bartłomiej Cisowski

IV Adrian Wąsek
V Jakub Janasik
VI Kornel Motyl
VII Mikołaj Szymański

VIII Norbert Zasłona
IX Filip Szymczyk

Kategoria dziewczęta kl. I – III Gimnazjum

I miejsce Angelika Pietrzyk
II miejsce Karolina Dziura
III miejsce Kinga Świątek

IV Anna Musiał
V Zuzanna Groja
VI Agata Gorzkowska
VII Katarzyna Gorzkowska
VIII Nikola Brodzińska
IX Martyna Łęgowska
X Małgorzata Śmietana, Monika Wójcik

Kategoria chłopcy kl. I – III Gimnazjum

I miejsce Dominik Janikowski
II miejsce Konrad Kołodziejski
III miejsce Adam Gorczyczyński

IV Jakub Szymczak
V Daniel Szymczyk
VI Damian Tkacz
VII Dawid Korzeniec
VIII Wojciech Jakubowski
IX Mateusz Miszczyk
X Dawid Frajer

Kategoria open kobiet

I miejsce Anna Huk
II miejsce Katarzyna Wolska
III miejsce Dorota Palka

Kategoria open mężczyzn

I miejsce Mariusz Bobrowski i Mateusz Szymala
II miejsce Zbigniew Bryła

Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz gadżety 
starostwa powiatowego z  rąk Krzysztofa Molendy - wójta gminy 
Lelów, Ewy Molendy - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Marianny 
Dziury - radnej powiatu częstochowskiego oraz Mirosława Skrzypczyka 
- prezesa Lelowskiego Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego.

pamiętają o 4 września 1939 r.
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Na zakończenie zebrani skosztowali pysznej grochówki przygotowanej 
przez Gimnazjum w Lelowie.
W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Lelowa, przedstawiciele 
samorządu gminy Lelów, członkowie Lelowskiego Towarzystwa 
Historyczno – Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, 
przedstawiciele: wszystkich jednostek OSP w gminie Lelów, Domu 
Pomocy Społecznej w  Lelowie,  kombatanci, harcerze, młodzież, 
dzieci i  nauczyciele ze szkół w  Gminie Lelów, a  także Dziecięca 
i  Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lelowie. Przemarsz wszystkich uczestników zabezpieczyli 
druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Lelów.

Urząd Gminy Lelów

Możliwości pozyskania środków finansowych na działalność 
gospodarczą przez przedsiębiorców z  regionu częstochowskiego, 
w ramach pomocy oferowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
w Chorzowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach były tematem 
spotkania, które odbyło się 20 września br. roku w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie. 
Pomysł, by zorganizować cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych 
o  środkach finansowych możliwych do pozyskania na działalność 
gospodarczą przez przedsiębiorców na terenie województwa 
śląskiego, zrodził się jeszcze w  trakcie rozmów przedstawicieli 
samorządów poszczególnych subregionów województwa śląskiego 
z  przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących podziału 
unijnych środków pomocowych. 
Ta cenna inicjatywa informacyjna realizowana przez jednostkę Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości - cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony 
przedsiębiorców w  całym województwie. Podobnie było w  trakcie 
spotkania w Częstochowie.
Spotkanie otworzył Jan Miarzyński – członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego. Reprezentująca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
Adriana Witkowska-Konieczny przedstawiła ofertę funduszy unijnych 
na rozwój firm, w  tym na wdrażanie technologii innowacyjnych, 
technologii informacyjno – komunikacyjnych, a  także ofertę szkoleń 
i doradztwa dla sektora MŚP finansowanych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Piotr 
Kucharski, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, 
omówił ofertę instytucji w  zakresie szkoleń, podnoszenia kwalifikacji 
pracowników i tworzenia nowych miejsc pracy. 
W  trakcie spotkania przedstawiciele Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości i  Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiadali na 
liczne pytania przedsiębiorców. Była również możliwość indywidualnych 

konsultacji, z której przedsiębiorcy chętnie skorzystali.
Podsumowując spotkanie członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego 
Jan Miarzyński zaoferował pomoc Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie w organizacji kolejnych spotkań informacyjnych i akcji 
szkoleniowych dla przedsiębiorców. 
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej pomocy finansowej 
i szkoleniowej dla przedsiębiorców można uzyskać:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Tel. 32 743 91 60
www.scp-slask.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości:
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1
42-202 Częstochowa 

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 7:00 – 17:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 
tel. 34 3605687 lub 34 3245075

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Tel. 32 757 33 11
http://efs.wup-katowice.pl      

TŚ

pomoc dla przedsiębiorców
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32 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych (w  tym 8 kobiecych 
i  12 młodzieżowych) wzięły udział w  IX Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych o  Puchar Starosty Częstochowskiego, które 
w sobotę 17 września br. odbyły się na stadionie koło zalewu „Pająk” 
w  Konopiskach. Zawody rozegrano w  konkurencjach: „ćwiczenia 
bojowe” oraz „sztafeta pożarnicza z przeszkodami”. Sędzią głównym 
był bryg. Arkadiusz Biskup.

W  rywalizacji drużyn dorosłych bezkonkurencyjni okazali się strażacy 
OSP z Rudnika Wielkiego. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce 
zajęła zarówna drużyna męska jak i  kobieca. Klasyfikacja generalna 
zawodów przedstawia się następująco:

Drużyny męskie
I m. – OSP Rudnik Wielki,
II m. – OSP Zrębice,
III m. - OSP Jacków,
IV m. - OSP Zdrowa, 
V m. - OSP Jamki.

Drużyny kobiece
I m. – OSP Rudnik Wielki,
II m. – OSP Karczewice Garnek, 
III m. – OSP Cisie,
IV m. – OSP Rudnik Mały,
V m. – OSP Huta Stara A.

Chłopcy
I m. – OSP Zdrowa,
II m. – OSP Bystrzanowice,

III m. – OSP Wrzosowa,
IV m. – OSP Rudnik Wielki,
V m. – OSP Stary Koniecpol.

Dziewczęta
I m. – OSP Huta Stara A,
II m. – OSP Biskupice,
III m. – OSP Rudnik Wielki,
IV m. – OSP Kłomnice,
V m. – OSP Aleksandria.

strażackie zmagania po raz dziewiąty
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Strażackim zmaganiom przyglądali się komendanci Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie: komendant st. bryg. Sławomir Olbryś oraz 
jego zastępcy - st. bryg. Janusz Benduch i st. bryg. Jarosław Piotrowski, 
a także przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie Andrzej Kubat, 
wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura, krajowy ewangelicki kapelan 
strażaków ks. kpt Adam Glajcar, burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska, 
burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga, wójt gminy Konopiska Jerzy Żurek, 
wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma, wójt gminy Kamienica Polska 
Cezary Stempień, wójt gminy Przyrów Robert Nowak, wójt gminy Starcza 
Wiesław Szymczyk i wielu prezesów i  komendantów gminnych OSP. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, 
a  najlepszym drużynom wicestarosta H. Kasiura i  komendant  
S. Olbryś wręczyli ufundowane przez częstochowskie Starostwo puchary 
i nagrody rzeczowe (m.in. torbę medyczną, składany zbiornik na wodę, 
pompy i węże strażackie).

GF
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W połowie lipca br. przystąpiono do gruntownej przebudowy 
mostu nad rzeką Wartą w  Skrzydlowie. Wartość inwestycji 
wynosi ponad 1,7 mln. zł. Połowę kosztów inwestycji pokryje 
budżet państwa, pozostałą część - powiat częstochowski. 

W  ramach przebudowy wykonano już rozbiórkę istniejącego 
dwuprzęsłowego obiektu, w tym przęseł i podpór. W najbliższym czasie 
zostaną wybudowane żelbetowe przyczółki oraz konstrukcja nośna. 
Rozpoczęcie robót drogowych tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na obiekcie, dojazdy, opaski, budowa chodnika i pobocza planowane 
jest na koniec października. Na czas przebudowy mostu tj. do końca 
listopada br. wprowadzony został objazd drogami gminnymi. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Mińska Mazowieckiego. 

LP

nowy most nad Wartą

Most w trakcie rozbiórki Odbudowa mostu 

Most na Warcie przed  przebudową

W dniach 12-13 września 2016 r. pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli w szkoleniu „Dopalacze-
profilaktyka, interwencja, działanie”.
Celem szkolenia było przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. „rynku” 
dopalaczy oraz  ukazanie specyfiki marketingowej branży dopalaczowej 
wpływającej na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków 
psychoaktywnych.   
W  trakcie zajęć uczestnicy zostali zapoznani z  popularnymi stronami 
internetowymi, na których odbywa się sprzedaż produktów oraz 
akcesoriów propagujących przyjmowanie dopalaczy wśród młodych 
osób. Osoba prowadząca zajęcia wskazała zasady budowania 
planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę „dopalaczy”, 
w  grupie zarówno młodzieży, jak i  osób dorosłych. W  trakcie zajęć 
przedstawione zostały przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które 
można przeprowadzić w  określonych grupach wiekowych. Na bazie 
analizy indywidualnych przypadków trener przeprowadził ćwiczenia 
przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmującą środki 
psychoaktywne oraz wskazał uczestnikom zasady podejmowania 
interwencji.

W szkoleniu wzięło udział 13 osób - pracowników socjalnych, psychologów 
oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej współpracujących 
z rodzinami zastępczymi, wychowankami rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych powiatu częstochowskiego. 
Szkolenie zostało w  80 proc. dofinansowane ze środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. 
K.K.

szkolenie pracowników pcpR w częstochowie
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25 września br. w Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbył się XII 
Festyn Jesienny. Udział w nim wzięło około 260 osób, które bawiły się 
i biesiadowały do późnych godzin popołudniowych. Atrakcją festynu 
były występy mieszkańców DPS-ów w Turowie i  Lelowie, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w  Turowie, Zespołu Szkół Podstawowych 
i  Gimnazjum w  Kusiętach, Zespołu Śpiewaczego „Złota Jesień” 
z Herb oraz Zespołu „Blachowianki” z Kapelą. 
Dodatkowo na gości czekały słodkości przygotowane przez 
pracowników Domu, gorące posiłki, wędliny z grilla, loteria fantowa 
oraz gry, zabawy, tańce i co najważniejsze - fantastyczna atmosfera.
Wśród osób, które uczestniczyły w  festynie, był m.in. wicestarosta 

częstochowski Henryk Kasiura wraz z gośćmi z Ukrainy: Andżeliką 
Poljaniczko - kierownikiem Katedry Sumskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Makarenki i  Galiną Bewz z  Uniwersytetu 
Zarządzania i Oświaty w Kijowie. Przybyli także: wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, radna powiatu 
częstochowskiego Joanna Alina Haładyn, dyrektorzy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznych wraz ze 
swymi podopiecznymi, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, krewni i przyjaciele mieszkańców DPS w Turowie.

GF

Xii Festyn jesienny

We wrześniu zakończona została ocena projektów złożonych 
w  konkursie prowadzonym w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Priorytet XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie  11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 
– kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie 
szkolnictwa zawodowego – RIT.
Jednym z projektów, które otrzymały pozytywną ocenę, był projekt pn. 
„Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława 
Szafera w  Złotym Potoku”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie 
Aktywnego Wspierania Gospodarki, partnerami: Powiat Częstochowski 
i F.H.U.VIKA Aneta Kaczor (realizator praktyk zawodowych dla uczniów).
Wartość projektu wynosi 508 897,25 zł, w tym kwota dofinansowania 
- 483 452,39 zł, wkład własny lidera i partnerów – 25 444,86 zł. Projekt 
realizowany będzie w okresie 1.09.2016 – 30.09.2017 r.
Projekt skierowany jest do 30 uczniów, w tym: 21 uczniów uczących 
się w zawodzie technik hotelarz, 4 uczniów uczących się w zawodzie 
technik żywienia i  usług gastronomicznych i  5 uczniów uczących się 
w  zawodzie technik organizacji reklamy oraz 6 nauczycieli zawodu. 

Projekt obejmował będzie kursy dla uczniów i  nauczycieli, w  tym: 
kurs sugarcraftingu, carvingu, fotografii kulinarnej, baristy, kuchni 
molekularnej, Excela, Power point, grafiki komputerowej, obsługi 
kas fiskalnych. Uczniowie dodatkowo odbędą staże zawodowe 
w  lokalnych hotelach, restauracjach i  firmach poligraficznych, 
a  także otrzymają wsparcie w  zakresie indywidualnego doradztwa 
edukacyjno – zawodowego. W  ramach projektu zostanie również 
zakupione doposażenie bazy technologiczno - dydaktycznej szkoły – 
w  tym: projektory multimedialne, laptopy, specjalistyczne programy 
komputerowe oraz specjalistyczne wyposażenie do poszczególnych 
pracowni technologicznych. Zakupione wyposażenie będzie zgodne 
z  katalogiem wyposażenia szkół zawodowych opracowanym przez 
MEN.
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie umiejętności i kompetencji 
uczniów kształcących się w  Zespole Szkół w  Złotym Potoku, dzięki 
czemu będą oni mieli lepszą pozycję startową do znalezienia dobrej 
pracy po ukończeniu szkoły.  

PW

nowa jakość kształcenia w szkołach powiatowych



CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 78 wrzesień/październik 201612

W  dniach 16 – 19 września br. wraz z  członkiem Zarządu Powiatu 
Grzegorzem Dynerem uczestniczyłem w  oficjalnej wizycie 
w zaprzyjaźnionym powiecie śniatyńskim na Ukrainie. Głównym celem 
naszego wyjazdu był udział w  dorocznym przeglądzie kulturalnym 
pięciu sąsiadujących powiatów, tradycyjnie zwanym „Pokuta”. 
Impreza zgromadziła bardzo dużo zespołów folklorystycznych 
i  wystawców prezentujących rodzinne tradycje, rękodzieło, taniec 
i śpiew oraz regionalne przysmaki. W spotkaniu uczestniczyła także inna 
delegacja z Polski – przedstawiciele powiatu kartuskiego, który także 
współpracuje z powiatem śniatyńskim. 
Miejscowe władze przyjęły nas bardzo gościnnie, cały czas towarzysząc 
delegacjom z Polski. W ciepłej i szczerej rozmowie jeszcze raz okazało się, 
że jesteśmy narodami mającymi bardzo wiele wspólnych cech i potrafimy 
porozumiewać się bez tłumaczy, co ułatwiało dialog i  sprawiało, że 
nasze spotkania odbywały się w przyjacielskiej atmosferze. Omawialiśmy 
problemy polityczne oraz gospodarcze, ale głównie takie, które zbliżają 
nasze narody i wokół których możemy współpracować już teraz. Tak więc 
pojawiły się kwestie związane z  zatrudnieniem obywateli ukraińskich 
w Polsce, współpracą w zakresie kultury i sportu, wsparciem sprzętowym 
śniatyńskich placówek służby zdrowia, organizacją przewozów 
pasażerskich miedzy Ukrainą i  Polską oraz z  możliwością kształcenia 
dzieci ukraińskich w  szkołach powiatu częstochowskiego. Nie obyło 
się również bez rozmów na temat konfliktu zbrojnego na wschodzie 
Ukrainy oraz jej perspektyw na wstąpienie do Unii Europejskiej.
Nasi ukraińscy partnerzy pochwalili się również walorami krajobrazowymi 
swego regionu pokazując nam górską miejscowość Jaremcza oraz 
wodospady na rzece Prut. Mieliśmy także okazję obejrzeć nowo 
wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny Bukowel Polanice, który 
wzbudził nasz podziw i uznanie zarówno ze względu na przepiękną, 
wysokogórską lokalizację, jak i  rozmach, z  jakim go stworzono. 

„pokuta” i nie tylko
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Kompleks oferuje bardzo liczne i  zróżnicowane formy aktywnego 
wypoczynku. Na potrzeby gości stworzono w  nim m.in. sztuczne 
jezioro, baseny, wyciągi krzesełkowe i  trasy zjazdowe dla narciarzy, 
ścieżki do kolarstwa górskiego i  szlaki spacerowe. Towarzyszy temu 
bogata oferta hotelowa. Tylko pozazdrościć.
Uzgodniliśmy z  naszymi gospodarzami, że jeszcze w  tym roku ich 
delegacja przybędzie do powiatu częstochowskiego, by omówić 

plany dalszej współpracy i  opracować terminarz spotkań na 2017 
rok. Podczas wizyty gości ze Śniatynia będziemy chcieli pochwalić 
się naszą bazą oświatową oraz doprowadzić do spotkania z polskimi 
pracodawcami.
 
Krzysztof Smela
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
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 Na ten dzień dzieci z Placówek obsługiwanych przez Centrum 
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
w  Blachowni, czekały z  wielką niecierpliwością.  23 września br. 
wychowankowie wraz z  wychowawcami wyjechali na wycieczkę do 
ENERGYLANDII w Zatorze, zorganizowaną przez FUNDACJĘ MAXIMA 
DZIECIOM. 
Gdy wsiedliśmy do autokaru, dało się wyczuć ogromną ekscytację 
i duże przejęcie wśród naszych podopiecznych. Przed samym wyjazdem 
dyrektor CAOPO Elżbieta Ścigała, życzyła wszystkim udanej i bezpiecznej 
zabawy.
 Po przybyciu na miejsce nie mogliśmy uwierzyć własnym 
oczom. Park rozrywki wydawał się nie mieć końca. Od razu posypały 
się pytania ze strony dzieciaków, czy zdążymy wszystko zobaczyć, na 
wszystkim poszaleć? Nastąpił podział na grupy. Organizatorzy wycieczki 
FUNDACJA MAXIMA DZIECIOM rozdali mapy parku rozrywki 
i dzieci z wychowawcami ruszyły na podbój ENERGYLANDII.
 Dla każdego coś miłego. Strefa dziecięca to prawdziwa 
kraina marzeń wszystkich maluchów. Nasze pociechy mogły wybawić 
się na wielu atrakcyjnych, specjalnie im dedykowanych urządzeniach 
(karuzele, kolejki, huśtawki itp.). Wszystkie urządzenia zostały 
odpowiednio udekorowane, aby przypominać jak najbardziej bajkową 
krainę. Dodatkowo wiele z  elementów scenografii nawiązywało do 
jesieni i  zbliżającego się Halloween. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyło się kino 7D, w którym niemal namacalnie przenieśliśmy się do 
magicznego świata bajek. 

 Strefa familijna to obszar przeznaczony dla całej rodziny. 
Wszystkie dostępne tutaj atrakcje były przeznaczone zarówno dla dzieci, 
jak i  dorosłych. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, mogły skorzystać 
z niektórych urządzeń jedynie z opiekunem. I tu niezbędna okazała się 
pomoc wychowawców, dla których była to również świetna zabawa. 
Królowały tam atrakcje wodne, takie jak: spływ rwącą rzeką, strzelanie 

z  armatek wodnych czy spływ łódką po specjalnym, wodnym torze.
Oprócz tego czekała na nas kolejka widokowa oraz samochodziki.
 Strefa młodzieżowa, zwana także sektorem ekstremalnym, to 
prawdziwe wyzwanie, pełne adrenaliny i szalonych przygód dla osób 
dorosłych i  młodzieży. To tutaj znajdowały się najwyższe, najszybsze 
i najbardziej wymagające atrakcje. Nasza młodzież szalała na nich bez 
końca.
 Po kilku godzinach niesamowitych zabaw przedstawiciele 
FUNDACJI MAXIMA DZIECIOM zaprosili nas na poczęstunek. Wszystkie 
dzieciaki chwilkę odpoczęły, zregenerowały siły i ruszyły z entuzjazmem 
do dalszej zabawy.
 Niestety, wszystko, co dobre szybko się kończy i nasz pobyt 
w  Zatorze również. Wszyscy szczęśliwie odliczyli się w  autokarze. 
Dzieciaki spontanicznie zaczęły krzyczeć gromkie „dziękujemy”, 
„dziękujemy” w kierunku organizatorów.  We wspaniałych nastrojach 
i z głową pełną wspomnień ruszyliśmy w drogę do domu. 

Jeszcze raz w  imieniu podopiecznych, dyrektor Centrum 
Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
w Blachowni oraz wychowawców składamy ogromne podziękowania 
Państwu Elwirze Pidzik, Łukaszowi Skoczyńskiemu oraz Mai Kolesińskiej 
z FUNDACJI MAXIMA DZIECIOM za umożliwienie wspaniałej zabawy 
oraz dostarczenie niezapomnianych wspomnień, które zostaną 
z naszymi ENERGY SŁODZIAKAMI na baaardzo długo. I pamiętajcie!  
Najważniejszy w  życiu jest uśmiech oraz to, co nam się przydarza 
i chwile, które można wspominać z radością! 

wychowawca
Przemysław Szymanek

energy słodziaki
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Planuje się, że do końca października br. 292 uczestników 
projektu „Drużyna Powiatu” ukończy zajęcia w  ramach „Treningu 
umiejętności społecznych”. Warsztaty odbywają się w  siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz w 10 gminach, które 
jako partnerzy realizują projekt tj. w Blachowni, Dąbrowie Zielonej, 
Janowie, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, 
Olsztynie i Przyrowie. 
Warsztaty odbywają się w 23 grupach szkoleniowych składających się 
z 10 - 16 osób i obejmują zakres rozwoju osobistego i kompetencji 
społecznych z  podziałem na część teoretyczną (wykład) oraz część 
praktyczną (warsztat). Każda grupa będzie uczestniczyć w zajęciach 
trwających 40 godz. dydaktycznych.
Uczestnicy projektu uczą się m.in. technik skutecznej komunikacji, 
zasad budowania poczucia własnej wartości i  motywacji. Nabędą 
również umiejętności radzenia sobie ze stresem i  emocjami, 
rozwiązywania konfliktów, samodzielnego podejmowania decyzji 
oraz skutecznego realizowania zadań.
Celem głównym projektu „Drużyna Powiatu” jest wzrost zdolności 
do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób 
korzystających z pomocy społecznej klientów instytucji realizujących 
projekt w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

K.K.

trening umiejętności społecznych 
dla uczestników projektu „drużyna powiatu”

Ksiądz Bolesław Wróblewski to postać nieco zapomniana, chociaż jest 
patronem jednej z ulic w Częstochowie. Kapłan diecezji częstochowskiej, 
wieloletni proboszcz parafii katedralnej, społecznik, który zawsze chętnie 
pomagał wszystkim, którzy od niego pomocy oczekiwali.
Bolesław Bonawentura Wróblewski urodził się 19 sierpnia 1867 roku 
w  Rzuchowie w  powiecie kolskim. Był synem urzędnika sądowego 
Wojciecha Wróblewskiego i Eufemii Franciszki z Majewskich. Ukończył 
gimnazjum w  Kaliszu. W  1884 roku rozpoczął naukę w  seminarium 
we Włocławku. W  1889 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracę 
duszpasterską rozpoczął w miejscowości Warta w powiecie sieradzkim. 
Od 1890 roku pracował w  parafii św. Zygmunta w  Częstochowie, 
a nnastępnie wparafii św. Barbary. 
W  1894 roku został proboszczem parafii Rędziny w  powiecie 
częstochowskim, w której podjął się budowy kościoła parafialnego (1897-
1901). W 1906 roku został proboszczem w kolejnej parafii w Wolborzu 
w powiecie piotrkowskim.
Ksiądz Wróblewski angażował się bardzo aktywnie w  działalność 
narodową, za co był represjonowany. Rosyjski zaborca zakazał mu 
pracy oraz pobytu w guberniach warszawskiej, piotrkowskiej, lubelskiej 
i siedleckiej i objął nadzorem policji. W kolejnych latach został proboszczem 
w Praszce koło Wielunia, w której rozbudował kościół i zaangażował się 
w działalność miejscowych organizacji społecznych.
W  październiku 1917 roku objął probostwo parafii Świętej Rodziny 
w  Częstochowie. Tutaj też zaangażował się w  działalność społeczną 
i charytatywną, głównie na rzecz dzieci. W 1918 roku został członkiem 
zarządu Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, a  od 1925 
roku był jego prezesem. W  1919 roku został posłem do Sejmu 
Ustawodawczego Rzeczpospolitej Polskiej z poparcia Związku Ludowo-
Narodowego. W  trakcie walk polsko-ukraińskich o  Lwów był jednym 
z  założycieli Komitetu Niesienia Pomocy dla Lwowa. Bardzo aktywnie 

angażował się także w  pomoc powstańcom śląskim. Należał do 
zarządu częstochowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Był 
wykładowcą na organizowanych przez PCK szkoleniach. W 1925 roku 
został współorganizatorem budowy pomnika nieznanego żołnierza w al. 
Sienkiewicza w Częstochowie.
Swoją postawą duszpasterza i społecznika zyskał wielkie uznanie wśród 
mieszkańców Częstochowy. W trakcie okupacji niemieckiej zaangażował 
się w  pomoc materialną Polakom wysiedlonym z  innych regionów 
kraju. Bardzo aktywnie pomagał także ludności żydowskiej. Teren parafii 
katedralnej w  Częstochowie sąsiadował z  gettem. Ksiądz Wróblewski 
widząc tragedię Żydów włączył się w niesienie pomocy. Przede wszystkim 
zajął się ratowaniem dzieci żydowskich. Gdy tylko była taka możliwość 
zaufani współpracownicy księdza wyprowadzali z  getta dzieci, które 
znajdowały schronienie na terenie parafii. Ksiądz Wróblewski wywoził je 
następnie poza Częstochowę i umieszczał u zaufanych polskich rodzin. 
Udało mu się w  ten sposób uratować co najmniej kilkadziesiąt dzieci. 
Pomagał również dorosłym Żydom, organizując schronienie, dostarczając 
żywność i dokumenty.
W 1944 r. za swoją działalność został dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy 
gestapo, którzy przeprowadzali rewizję w jego mieszkaniu. Nie znaleźli 
jednak żadnych śladów jego działalności. Na skutek tego zajścia ucierpiała 
siostra ks. Wróblewskiego, która w wyniku dotkliwego pobicia zmarła.
Ksiądz Wróblewski zmarł 7 czerwca 1951 roku. Pochowany został na 
cmentarzu Kule.
Warto wspomnieć, że w 1937 roku za swoją działalność został odznaczony 
Medalem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi, a w częstochowskiej 
katedrze znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa. 

TŚ

Bolesław Wróblewski – ksiądz, społecznik, patriota
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2 września br. w miejscowości Wólka nastąpiło symboliczne wbicie łopat 
pod budowę wodociągu. Przed godziną 12.00 rozpoczęła się konferencja 
prasowa z  udziałem wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka oraz 
burmistrza Miasta i  Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi. W  swoim 
wystąpieniu wojewoda dziękował wszystkim osobom zaangażowanym 
w przedsięwzięcie m.in. premier Beacie Szydło za przekazanie środków 
na rozpoczęcie budowy wodociągu oraz burmistrzowi MiG Koniecpol 
za podjęcie wyzwania budowy wodociągu. Podziękowania zostały 
skierowanie również dla samorządowców, parlamentarzystów oraz 
mieszkańców sołectw borykających się z brakiem wody. 
Burmistrz MiG Koniecpol nie krył zadowolenia z  faktu rozpoczęcia 
budowy wodociągu. Poinformował, że wykonawca obiecał, iż zrobi 
wszystko, by woda jak najszybciej popłynęła w domach mieszkańców. 
Swoje podziękowania kierował do premier Beaty Szydło, wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczorka, parlamentarzystów z  okręgu 
częstochowskiego, strażaków z PSP Częstochowa JRG 4 w Koniecpolu 
oraz strażakom z OSP za trud, jaki wkładają w codzienne dostarczanie 
wody dla mieszkańców sołectw. Zwrócił się także do mieszkańców 

i  podziękował im za cierpliwe znoszenie trudów i  niedogodności 
związanych z brakiem wody.
Po wystąpieniu nastąpił moment uroczystego wbicia łopat w miejscu, 
gdzie rozpocznie się budowa wodociągu. Dokonali tego wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek, burmistrz Miasta i  Gminy Koniecpol 
Ryszard Suliga, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, zastępca wojewody 
śląskiego Mariusz Trepka.
Następnie ks. prałat parafii św. Michała Archanioła w  Koniecpolu 
Kazimierz Bogdał wraz z  ks. proboszczem parafii N.M.P. Królowej 
Polski w  Oblasach  Stanisławem Błaszczykiem dokonali poświecenia 
wodociągu.
Podczas uroczystości władze powiatu częstochowskiego reprezentował 
wicestarosta Henryk Kasiura.

Damian Grzelka
UMiG Koniecpol

Budowa wodociągu w Koniecpolu rozpoczęta
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Korzystając ze sprzyjającej jesiennej aury członkowie oraz sympatycy 
Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego przystąpili do 
kontynuowania zwiedzania szlaku dworów i pałaców powiatu 
częstochowskiego. Wycieczka odbyła się 17 września br. i rozpoczęła się 
od zwiedzania dworku Krasińskich oraz pałacu Raczyńskich w Złotym 
Potoku. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do miejscowości 
Bystrzanowice Dwór, gdzie dzięki uprzejmości właścicieli, mogli 
podziwiać dwór szlachecki, będący niegdyś w posiadaniu rodziny 
Bystrzanowskich. Kolejnym punktem był przejazd do Turzyna, gdzie 
znajduje się kolejny dwór, będący obecnie w posiadaniu prywatnych 
właścicieli. Piękno jesiennej przyrody można było natomiast obserwować 
podczas dłuższej wizyty w zespole parkowo-pałacowym w Nakle, który 
obecnie pełni rolę hotelu. 

Korzystając z okazji odwiedzono także grób cadyka Dawida Bidermana 
znajdujący się na nieistniejącym obecnie starym cmentarzu żydowskim 
w Lelowie, przy ulicy Ogrodowej 7, który jest celem licznych pielgrzymek 
chasydów z całego świata.
Historie tych niezwykle ciekawych, ale także nierzadko zapomnianych 
miejsc naszego powiatu przybliżył uczestnikom spotkania Stefan 
Zatoński – przewodnik PTTK Częstochowa, laureat Statuetki Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” za 2015 r. w dziedzinie 
„Sport i turystyka”. Serdecznie dziękujemy. 

KK

Śladami dworów i pałaców 
powiatu częstochowskiego

W połowie września ruszyła przebudowa drogi powiatowej nr 1060 
S na odcinku od przejazdu kolejowego w Rędzinach do skrzyżowania 
z DK 91 w Rudnikach. Przebudowa będzie realizowana w  ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Wartość zadania to ponad 2,8 mln zł. Zakończenie 
robót planowane jest na połowę listopada br. Za przebudowę 
odpowiada firma DROG-BUD Sp. z o. o z Lubojenki.

Na odcinku o długości 2,6 km położona zostanie nowa nawierzchnia 
z  asfaltu oraz jednostronny chodnik. W  niektórych miejscach 
jezdnia zostanie poszerzona do 6,0 m, a najbardziej niebezpieczne 
zakręty zostaną wyprofilowane. W  ramach inwestycji zostanie 
również wykonane odwodnienie za pomocą studni kanalizacyjnych 
z odprowadzeniem do odtworzonych rowów.
LP

nowa droga w gminie Rędziny

Droga powiatowa 1060 S przed przebudową 

Droga powiatowa nr 1060 S w trakcie przebudowy
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10 września 2016r. w  ramach realizowanego projektu 
partnerskiego „Drużyna Powiatu” odbył się wyjazdowy  trening 
wydolności rodzinnej. 

W wyjeździe wzięło udział 50 osób w różnym wieku, w tym rodziny 
z  dziećmi. Program wycieczki był bardzo interesujący i  obfitował 
w  wiele atrakcji. Pierwszym punktem było zwiedzanie szlacheckiego 
zamku bastionowego w  Pilicy. Docelowym miejscem wyjazdu był 
Ojców położony w  Dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Uczestnicy odwiedzili Jaskinię Łokietka i Jaskinię Ciemną, 
poznali historię, kulturę i tradycje regionu, o których bardzo interesująco 
i  szczegółowo, okraszając anegdotami, opowiadał przewodnik 
wycieczki. Młodzież i dzieci podczas zwiedzania Groty Łokietka otrzymali 
pamiątkowe medale i  książeczki oraz złożyli ślubowanie - Przyjaciela 
Ojcowskiego Parku Narodowego. 

W  drodze powrotnej z   zainteresowaniem  podziwiali: Kapliczkę na 
wodzie, Maczugę Herkulesa, Zamek w Pieskowej Skale, Ogrodzieniec 
oraz Sanktuarium Rodzin w Leśniowie. 

Głównym celem wyjazdu był trening wydolności rodzinnej, 
przeprowadzony przez profesjonalnego trenera. Wszyscy aktywnie 
uczestniczyli w  zajęciach, podczas których zapoznali się z  różnymi 
formami aktywnego wypoczynku i  sposobami twórczego spędzania 
wolnego czasu z rodziną i w najbliższym otoczeniu, otrzymali materiały  
szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające udział.

Wyjazd ten  na długo pozostanie w  pamięci nie tylko ze względu 
na piękno krajobrazu, ale  przede wszystkim na zdobytą wiedzę 
i umiejętności, które można wykorzystać w życiu codziennym.

KK

Wyjazdowy trening wydolności rodzinnej
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Jakby mało było problemów z naszym systemem ochrony zdrowia, coraz 
częściej mamy do czynienia z nowym. Tym razem nie dotyczy on jednak 
naszego zdrowia, ale rzeczy ostatecznej – śmierci. Ludzie od zawsze rodzą 
się, żyją i umierają. Od bardzo dawna wszystko to podlega rejestracji. Każde 
urodziny, każdy zgon musi być zapisany. I słusznie. Póki co problemu nie ma 
z urodzinami. W naszym kraju to procedura niepodlegająca limitowaniu. 
Wręcz odwrotnie - NFZ płaci za każde narodziny. Nie rodzicom oczywiście, 
ale nazwijmy to „jednostce medycznej”. Później jest już nieco gorzej. 
Przynajmniej wtedy, gdyby Ci się obywatelu zachciało chorować. Tu już 
są oczywiście limity, punkty, kontrakty itp. Najlepiej więc nie chorować, 
a  jak już musisz - to swoją chorobę precyzyjnie zaplanuj. Bo w  życiu 
zawsze trzeba mieć plan. Tak więc, by w razie choroby otrzymać pomoc 
od lekarza specjalisty - w zależności od choroby, którą sobie wybierzesz – 
musisz ją zaplanować od pół roku do czterech lat wstecz. Jeśli oczywiście 
chcesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ, na które 
pracując przez całe swoje życie, płaciłeś. Ale przecież nikt cię nie zmusza, 
byś korzystał z ubezpieczenia. Nic na siłę. Masz wybór. Możesz iść do 
tego samego lekarza, do tej samej przychodni, ale prywatnie. Oczywiście 
jest wyjście z  sytuacji. Możesz się upić, a  jak nie lubisz alkoholu, to 
przynajmniej oblać się alkoholem (może wyjść na jaw przy badaniu krwi, 
że oszukujesz i wpychasz się bez kolejki), rzucić się na chodnik, można 
się troszkę skaleczyć i wszystkie badania masz zapewnione. Szybko, bez 
kolejki i z dowozem do szpitala. Jak już koniecznie chcesz się leczyć bez 
planu, to tylko po pijaku. No cóż, życie zawsze niesie ze sobą problemy. 
Nie jest lekko. Wszyscy żyjemy aż do śmierci i wtedy kończą się problemy. 
Nasze, ale naszych najbliższych mogą się dopiero zacząć. Ostatnio coraz 
częściej pojawia się taki oto problem. Nie ma kto wypisać karty zgonu. 
To niezbędny dokument, by USC mógł wystawić akt zgonu konieczny 
do pochówku. Zgodnie z ustawą kartę zgonu powinien wypisać lekarz. 
Ale który? Ustawa  z 1959 roku mówi, że ten, który leczył w ostatniej 
chorobie. Gdyby takiego ustalić się nie dało, to osobę do stwierdzenia 
zgonu ma wskazać starosta. W pierwszej chwili, gdy czytałem ustawę 
pomyślałem, że starosta może wskazać szewca lub kowala na przykład. 
Nic z  tych rzeczy. Jak to zwykle z  ustawami bywa, odsyła ona do 
rozporządzenia ministra zdrowia. To rozporządzenie (z  1961 r.) mówi, 
że powinien to zrobić lekarz, który leczył zmarłego w ciągu ostatnich 3 
miesięcy. Jeśli takiego nie ma lub mieszka on w odległości większej niż 
4 km (!) to może to zrobić odpowiednio przeszkolona pielęgniarka lub 
położna. Rozporządzenie stare, nigdy nie nowelizowane, więc nijak ma się 
do dzisiejszej rzeczywistości. Mało tego, gdy chodzi o kwestie finansowe, 
a  więc kto ma za to zapłacić, odsyła ono do rozporządzenia rady 
ministrów z 1958 roku uchylone zresztą już dawno. Przypadków, kiedy 
nie ma kto wypisać karty zgonu, jest na razie mało, ale nawet gdyby taki 

był jeden, to i tak o jeden za dużo. Trudno nawet wyobrazić sobie sytuację 
rodziny zmarłego, którą dotknęło nieszczęście, a na dodatek staje przed 
murem obojętności i bezwładu. Lekarze twierdzą, że umowa z NFZ nie 
przewiduje takiej czynności, jak wypisywanie karty zgonu. NFZ twierdzi, 
że wypisując karty zgonu nie łamią umowy z nim zawartej. Lekarze więc 
piszą do starosty, by ten powołał koronera. Czytając ustawę literalnie, 
w  naszym powiecie powinien ich powołać co najmniej kilkudziesięciu 
(zamieszkiwanie 4 km od miejsca zgonu), ale nie ma podstawy prawnej, 
by można było im zapłacić. Nawet jednemu. Sprawa jest znana od 
kilku lat. Zaangażował się w nią Związek Powiatów Polskich. Wszyscy 
zapewniają, że dołożą starań, ale niespecjalnie dokładają. Gdyby nie było 
to tragiczne, z pewnością byłoby śmieszne. W najbliższym czasie można się 
spodziewać eskalacji problemu, bo już włączyło się w temat Porozumienie 
Zielonogórskie – organizacja skupiająca sporą część lekarzy rodzinnych. 
Bo tu właśnie jest problem. Jeśli ktoś zmarł w szpitalu, sprawa jest jasna. 
Gorzej, jeśli w domu i to po godzinach pracy przychodni rodzinnej lub 
w  soboty, niedziele albo święta. Póki co na szczęście zdecydowana 
większość lekarzy rodzinnych nie stwarza żadnych problemów, ale takie 
przypadki niestety już się zdarzają. Tym bardziej więc sprawa wymaga 
bardzo pilnego uregulowania prawnego, bo problem narasta. Wiąże się to 
z pewnością z tym, że coraz częściej w wezwanych karetkach pogotowia 
nie przyjeżdżają lekarze, ale ratownicy medyczni, a ci takich uprawnień 
niestety nie mają. W 1961 roku takiego zawodu nawet nie było. Wiemy 
oczywiście, że w zgodzie, na podstawie i w związku z odpowiednimi 
przepisami powołany został zespół do sprawy opracowania projektu 
ustawy. Poinformowani zostaliśmy, że nasze uwagi są bardzo cenne 
i będą niewątpliwie wykorzystane przy opracowywaniu projektu. Mam 
nadzieję, że nie tak jak moje uwagi skierowane kilka lat temu do NSA, 
w  których wskazywałem, że ten sam Naczelny Sąd Administracyjny 
w dwóch identycznych sprawach w odstępie jednego roku wydał dwa 
różne wyroki. Wtedy też otrzymałem zapewnienie od prezesa NSA, że 
wezmą pod uwagę, dołożą starań itd. itp., po czym po upływie jakiegoś 
czasu znów NSA w dwóch identycznych sprawach w odstępie  dwóch 
tygodni wydał dwa różne wyroki. W dodatku pod przewodnictwem tego 
samego sędziego - profesora zresztą. Jako obywatel złożyłem w tej sprawie 
petycję jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Znów otrzymałem informację, 
że sprawa ważna i pilna. Że niebawem, wkrótce itd. Tymczasem upłynęło 
kilka miesięcy i dalej nic. Sejm zdążył uchwalić kilka ustaw o trybunale 
konstytucyjnym, ale w  tym temacie dalej cisza. A  sprawa jest bardzo 
poważna, bo choć zmarli czasu mają całą wieczność, jednak ich rodziny 
czekać nie mogą.  

Janusz Krakowian

Refleksja przed 1 listopada
FeLieton

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w  VII Konkursie Fotograficznym „PIĘKNO ZIEMI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ”, nad którym patronat objął 
Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz.

Celem konkursu jest propagowanie czynnego 
wypoczynku i  szerzenie wiedzy o  ciekawych 
zakątkach naszej ziemi. Powiat częstochowski, jako 
największy powiat w  województwie śląskim, daje 
ogrom możliwości i pole do popisu dla umiejętności 
artystycznych.

Zachęcamy zatem wszystkich miłośników 
fotografii do odkrywania atrakcji krajobrazowych 
i przyrodniczych oraz architektury i zabytków ziemi 
częstochowskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 17.10.2016 r.
Pula nagród – 5 000 zł

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie:
www.czestochowa.powiat.pl 
mail:  promocja@czestochowa.powiat.pl.

Konkurs fotograficzny
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W  bieżącym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w  Kamienicy 
Polskiej przystąpiło do realizacji projektu „Innovative Generation”, który 
jest częścią programu Erasmus+ Akcja 2 Współpraca na rzecz innowacji 
i wymiany dobrych praktyk.  

Partnerami projektu, który będzie realizowany przez okres 2 lat, są 
szkoły z  Włoch, Litwy, Hiszpanii i  Belgii. Podstawowym celem tego 
przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką 
przedmiotów ścisłych i  przyrodniczych, rozwijanie kompetencji 
matematycznych i  naukowo-technicznych oraz doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 
Oczekiwanymi rezultatami podejmowanych działań będzie min. 
wydanie 4 magazynów naukowych (Students’ Science Magazine), 
zawierających artykuły redagowane przez uczniów odnoszące się do 
najnowszych osiągnięć w  dziedzinie nauki i  techniki, utworzenie 10 
nowych ścieżek nauczania z pomocą uniwersytetów, wyższych uczelni 
i  ośrodków naukowo-technicznych, które zostaną uznane za najlepsze 
praktyki i  będą częścią Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz wiele 
innych działań mających na celu promowanie innowacji w nauczaniu 
przedmiotów ścisłych oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy 
uczestniczącymi krajami partnerskimi. 

Utworzona zostanie również strona internetowa projektu, 
zawierająca informacje o  podejmowanych działaniach, spotkaniach 
i wypracowanych rezultatach oraz grupa Facebook/etwinning, służąca 
jako narzędzie współpracy w  celu dzielenia się informacjami oraz 
nawiązania bliższej współpracy między uczestnikami projektu. 

W  okresie realizacji projektu zaplanowane są wizyty w  każdym 
z  uczestniczących w  projekcie kraju, w  których weźmie udział 16 
uczniów Liceum oraz nauczyciele.

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe odbędzie się w dniach 
23-26 października br. w Kamienicy Polskiej. 

Przystąpienie Liceum do projektu jest kolejnym działaniem 
wynikającym z  wieloletniej strategii rozwoju szkoły, zakładającej 
kształtowanie u uczniów umiejętności umożliwiających funkcjonowanie 
w  społeczeństwie informacyjnym oraz bycie konkurencyjnym na 
rynku pracy, a zwłaszcza: sprawne posługiwanie się językami obcymi, 
korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych 
oraz zdolności przystosowywania się do stale zmieniających się 
warunków. Dlatego też za jeden z podstawowych priorytetów szkoły 

uznano udział w projektach europejskich oraz nawiązywanie różnych 
form współpracy ze szkołami z innych krajów. 

Pomimo niewielkiej ilości uczniów w naszym Liceum lista kontaktów 
zagranicznych oraz zrealizowanych projektów jest długa i różnorodna. 
Młodzież Liceum uczestniczyła w  warsztatach międzynarodowych 
w  Krzyżowej, opracowała rozmówki językowe umożliwiające 
funkcjonowanie w  kraju partnera (projekt językowy realizowany 
ze szkołą językową w  Chiclanie, Hiszpania), uczniowie uczestniczyli 
w konferencji międzynarodowej, która odbyła się w Polsce w kwietniu 
2003r. z udziałem nauczycieli ze szkoły niemieckiej, fińskiej oraz uczniów 
z Finlandii na temat: „ Korzyści i zagrożenia wynikające z przynależności 
do Unii Europejskiej”. Młodzież angażowała się w  akcje mające na 
celu poszerzenie świadomości ekologicznej w  środowisku lokalnym 
w  ramach projektu szkolnego Comenius „Woda jako źródło życia” 
realizowanego ze szkołami z Holandii, Anglii i Turcji i Sulejówka oraz 
„Ziemia w  naszych rękach”, razem ze szkołami z  Węgier, Bułgarii, 
Słowenii, Rumunii i Turcji. 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada również zaoferowanie uczniom 
programu nauczania wybranych przedmiotów w systemie CLIL. Pierwszy 
etap realizacji programu polegać będzie na wprowadzeniu elementów 
języka obcego na wybranych zajęciach przedmiotowych, a docelowo 
zostanie utworzona klasa, w której uczniowie realizować będą program 
nauczania wybranych przedmiotów w języku obcym. 

W  celu zdobycia odpowiednich kwalifikacji językowych oraz 
metodycznych w  sierpniu 2015 grupa 11 nauczycieli, zatrudnionych 
w Liceum, uczestniczyła w 2-tygodniowym kursie języka angielskiego 
w  Bournemouth w  ramach projektu „Nauczyciele na czasie”, 
współfinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). 

Oczekujemy, że podejmowane przez szkołę działania przyczynią się 
do wzbogacenia i  uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły, a  udział 
w  projekcie „Innowacyjne pokolenie” przyczyni się do zwiększenia 
efektywności nauczania w  zakresie przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz wyposaży uczniów w  wiedzę i  umiejętności 
niezbędne do samorealizacji w stale zmieniającej się rzeczywistości. 

Koordynator projektu 
U. Rajczyk

innowacyjne pokolenie
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Na terenie powiatu częstochowskiego, który jest organem prowadzącym 
dla szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonują dwa zespoły szkół oraz 
jedno, samodzielnie działające liceum ogólnokształcące w  Kamienicy 
Polskiej. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu uczniowie 
uczą się w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole 
Zawodowej, natomiast w  Zespole Szkół im. Władysława Szafera 
w Złotym Potoku funkcjonują: Technikum, internat i Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe.

Na terenie powiatu kształcą również dwa niepubliczne licea 
ogólnokształcące dla dorosłych (w Janowie i w Kruszynie). 

Kształcenie specjalne dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod 
pracy odbywa się w  Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 
im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku. Placówka ta umożliwia dzieciom 
i młodzieży naukę na wszystkich etapach edukacyjnych, tj: w Szkole 
Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i w Szkole Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, młodzieży i  ich 
rodziców zapewniają dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne, tj: 
w Częstochowie i w Koniecpolu oraz pedagodzy zatrudnieni w każdej 
szkole.

Na rok szkolny 2016/2017 w klasach pierwszych zaproponowano 
704 miejsca w  22 oddziałach, w  tym 448 miejsc (14 oddziałów) 
w ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych szkołach młodzieżowych.

W wyniku rekrutacji do klas I trafiło 106 uczniów (5 oddziałów), w tym:

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej – 14,
Liceum Ogólnokształcące w Koniecpolu – 24,
Technikum w Koniecpolu – 24,
Technikum w Złotym Potoku – 11,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Koniecpolu – 33.

Mimo prowadzonej rekrutacji nie udało się zorganizować kształcenia 
w  prowadzonych przez Powiat Szkołach Policealnych dla Dorosłych 
w Koniecpolu i w Złotym Potoku oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych w Złotym Potoku.

Łącznie w szkołach powiatu kształci się 423 uczniów w 26 oddziałach, 
w tym:

- licea ogólnokształcące - 109 uczniów,
- technika - 167 uczniów,
- zasadnicza szkoła zawodowa  w Koniecpolu - 87 uczniów,
- szkoły specjalne - 60 uczniów. 

Szkoły zawodowe kształcą aktualnie w następujących zawodach:

1) technik żywienia i usług gastronomicznych,
2) technik logistyk,
3) technik handlowiec,
4) technik hotelarstwa, 
5) technik architektury krajobrazu,
6) technik organizacji reklamy,
7) mechanik pojazdów samochodowych,
8) mechanik – monter maszyn i urządzeń,
9) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
10) kucharz.

Ponadto w Technikum w Złotym Potoku zorganizowano kwalifikacyjny 
kurs zawodowy dla dorosłych w  zawodzie technik architektury 
krajobrazu (31 słuchaczy). 

Janusz Krakowian
Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

nowy rok w szkołach ponadgimnazjalnych

Gmina Lelów uzyskała dotację z  resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. 
Gminny żłobek powstanie dzięki adaptacji istniejącego budynku po 
przedszkolu przy ul. Szczekocińskiej 22 w  Lelowie. Będzie to jedyny 
żłobek nie tylko w  gminie Lelów, ale również w  jej sąsiedztwie. Na 
maluchy będzie czekać 12 miejsc. Przyjmowane będą dzieci od 1 roku 
życia do 3 lat. Planowane uruchomienie żłobka jest na 1 stycznia 2017 
roku. Dla wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do 
żłobka zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne.

Gminny żłobek w Lelowie
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Ostatni szósty etap Jurajskiego Pucharu Nordic Walking odbył się we 
wrześniu we Mstowie. Wcześniejsze etapy organizowane były na terenie 
powiatu częstochowskiego (Olsztyn, Złoty Potok, Siedlec), kłobuckiego 
(Iwanowice Duże) i myszkowskiego (Suliszowice). 
Łącznie w VI Pucharze wystartowało 946 osób z 14 województw. 22 
maja br. w Złotym Potoku  w czasie rozgrywania II etapu padł rekord 
frekwencji, wystartowało 205 osób. W ramach tych zawodów odbyły 
się również III Indywidualne Mistrzostwa Polski osób niewidomych 
i słabowidzących Stowarzyszenia CROSS, Niektórzy zawodnicy musieli 
pokonać trasę z przewodnikiem. Wszyscy bezpiecznie dotarli do mety.
Podczas podsumowanie tegorocznej edycji wręczono dyplomy i nagrody 
najlepszym zawodnikom w klasyfikacji generalnej.

Łącznie 169 kobiet zdobywało punkty, a najlepsze były:
1. Angelika Pietrzyk - RTB Tracker Podkowa Janów
2. Aleksandra Radosz - RTB Tracker Podkowa Janów 
3. Danuta Pala-Skrzypczyk - RTB Tracker Podkowa Janów
4, Julia Gałazka - Gimnazjum w Piasku
5, Sylwia Libardi - Błyskawica Gliwice
6, Justyna Treścińska - Szkoła Podstawowa w Lgoczance

Wśród mężczyzn punkty zdobyło 145 osób. W tej kategorii zwyciężyli:
1. Rafał Kozik - RTB Tracker Podkowa Janów
2. Robert Gański - Ożarów Mazowicki
3. Ryszard Kłyś - Błyskawica Gliwice
4. Łukasz Dors - Gimnazjum w Piasku
5, Wiktor Wójcik - Gimnazjum w Piasku
6. Patryk Kołek - Gimnazjum w Piasku

Najlepszymi parami małżeńskimi były:
1. Dorota i Waldemar Morawscy- Częstochowa
2. Marzena i Grzegorz Wrona - Myszków
3. Jolanta i Wiesław Szejn – Biskupice

Organizatorem był klub RTB Tracker Podkowa Janów. Dyrektorem 
Pucharu był Adam Markowski - przewodniczący Związku Gmin 
Jurajskich w Ogrodzieńcu. Jednostkami wspierającymi było Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie i gminy Janów, Olsztyn, Mstów, Opatów 
i Żarki. 

Mistrzostwa Polski Szkół w Nordic Walking
25 września w  Ciechanowie odbyły się Mistrzostwa Polski w  Nordic 
Walking szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
dystansie 3,5 km.

Mistrzostwa zdominowali uczniowie ze szkół gminy Janów. 

W kategorii szkół podstawowych pięknym zwycięstwem popisała się 
Justyna Treścińka, reprezentantka Szkoły Podstawowej w  Lgoczance. 
Druga, metę minęła Natalia Kołek ze Szkoły Podstawowej w Janowie, 
która o  złoty medal stoczyła bardzo emocjonujący pojedynek. W  tej 
samej kategorii szkół, medal złoty zdobył Wiktor Pękala reprezentant 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Przyrowie. 
W  kategorii szkół gimnazjalnych rewelacyjny występ zanotowała 
Julia Gałązka, wygrywając tytuł Mistrzyni Polski z  dużą przewagą. 
Wśród chłopców, po zaciętej walce,  zwyciężył Łukasz Dors, a  po 
srebrny medal sięgnął Patryk Kołek obaj z Gimnazjum w Piasku. Dwa 
indywidualne zwycięstwa i jedno drugie miejsce uczniów z Piasku, dało 
tytuł najlepszego gimnazjum w Polsce i dużą satysfakcję nauczycielowi 
Grzegorzowi Dorsowi.

TK

Vi jurajski puchar nordic Walking
noRdic WaLKinG

Start do ostatnego etapu JPNW

P. Kołek, Ł. Dors, J. Gałązka, G. Dors

Najlepsze pary małżeńskieOd lewej A. Markowski, J. Treścińska, A. Radosz, A. Pietrzyk, 
D. Pala-Skrzypczyk, J. Gałązka, S. Libardi, G Dors.

Mężczyźni na podium
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Olimpiada Razem to coroczna impreza mająca na celu integrację 
społeczeństwa i popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych. 
Udział w zawodach pozwala osobom niepełnosprawnym na zmierzenie 
się z samym sobą, wyzwala chęć współzawodnictwa i sprawia im wiele 
radości.

23 września br. na stadionie MOSiR-u  w  Częstochowie rozpoczęła 
się czternasta edycja Olimpiady Razem, organizowanej przez Ludowy 
Klub Sportowy Gol-Start po honorowym patronatem prezydenta 
Częstochowy i starosty częstochowskiego. 

Olimpiada, jak co roku, rozpoczęła się od uroczystego przemarszu 
wszystkich grup, którym przewodziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP z  Mykanowa. Po odegraniu hymnu wciągnięto na maszt flagi: 
narodową i  olimpijską oraz zapalono znicz olimpijski. W  imieniu 
uczestników uroczystą przysięgę „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę 
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w  swym wysiłku” złożył jeden 
z zawodników. Otwarcia imprezy dokonali wspólnie Krzysztof Smela 
- członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego i  Jarosław Marszałek - 
zastępca prezydenta Częstochowy.

W  rozpoczynającym zawody mitingu lekkoatletycznym wzięło udział 
kilkaset osób: dzieci i  młodzież z  częstochowskich szkół specjalnych, 
szkół integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
a także podopieczni organizacji pozarządowych działających na rzecz 
niepełnosprawnych z Częstochowy i  regionu.  Powiat częstochowski 
reprezentowali wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bogumiłku.

Uczestnicy startowali w  kilku konkurencjach, m.in.: w biegu 
z  przeszkodami, rzucaniu piłeczką palantową, unihokeju na trawie, 
skoku w dal, rzucie do celu czy grze w kręgle. Po zakończeniu rywalizacji 
wszyscy zawodnicy zostali udekorowani medalami oraz pucharami.
W  ramach Olimpiady następnego dnia odbyły się V Ogólnopolskie 
Integracyjne Zawody Niepełnosprawnych w  Pływaniu. Zawody 
uświetniła obecność paraolimpijczyków z Rio de Janeiro 2016: Oliwia 
Jabłońska - brązowa medalistka na 100 metrów stylem motylkowym, 
Patryk Biskup - zdobywca V miejsca na 100 m stylem grzbietowym oraz 
Kamil Rzetelski, który został sklasyfikowany na X miejscu na 100 m st. 
motylkowym. Dekorowali najlepszych pływakom i rozdawali autografy.

W kategorii open zwyciężyli:

Kobiety:
1. Darocha Oliwia LKS Gol- Start Częstochowa  899 pkt
2. Wesołowska Agata - Start Katowice   892 pkt
3. Gałuszka Aleksandra - Start Katowice   798 pkt

Mężczyźni:
1. Matczak Sebastian - KSN Start Kalisz  1243 pkt
2. Gawroński Daniel - Start Katowice    999 pkt
3. Hrehorowicz Igor  - WZSN „Start” Wrocław   884 pkt
 
W  sobotę i  niedzielę w  Starostwie Powiatowym odbyły się turnieje 
szachowe:
- błyskawiczny (5 min. na partię) w  którym zwyciężył Mateusz 
Paszewski z UKS Hetman Częstochowa, przed Markiem Strączyńskim 
z Częstochowy i Bogdanem Żmindą z WZSN Start Wrocław ;
- szachów szybkich (15 min. na partię) – najlepszym zawodnikiem został 
Dariusz Szopka z LKS Sparta Lubliniec, przed Bogdanem Żmindą z WZSN 
Start Wrocław i  Kazimierzem Sznajderem z  IKSz Tęcza Tarnowskie 
Góry. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie. 
Łącznie w imprezach Olimpiady Razem uczestniczyło około 600 osób.

TK

Lekkoatletyka, pływanie i szachy 
XiV oLimpiada Razem

Wyścig na wózkach Rozgrywane partieRzut do celu

Wychowankowie SOSW z organizatorami Paraolimpijczycy z Rio wręczają nagrodyNajlepsi szachiści

Wychowankowie SOSW z organizatorami
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STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza 

KONKURSY 
 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące przedsięwzięcia wskazane w Strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność 
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR):

• PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie – 300 000,00 zł

• PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY – limit środków dostępnych w konkursie – 225 000,00 zł

• ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – limit środków dostępnych w konkursie 1 400 000,00 zł

• NIEKOMERCYJNA I OGÓLNODOSTĘPNA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA I TURYSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA 
ZASOBY LGD -  limit środków dostępnych w konkursie 1 720 000,00 zł 

Termin naboru wniosków w w/w konkursach: 3-20 październik 2016 r. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. 
Wzory formularzy, karty oceny zgodności operacji z  kryteriami wyboru, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny, pełna treść ogłoszenia, są dostępne na stronie www.razemnawyzyny.pl oraz 
w siedzibie Stowarzyszenia.
Informacje dotyczące zakresu tematycznego operacji, warunków udzielenia wsparcia, kryteriów wyboru udzielane są w siedzibie 
Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: (34) 374 00 01 lub 724 043 108. Pytania można kierować również na adres email: 
biuro@razemnawyzyny.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


