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Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego
Konopiska 2016
Już od samego rana w sobotę 11 czerwca kompleks
wiadrem. Choć niektórzy zawodnicy próbowali chronić się
sportowy „Pająk” w Konopiskach zapełnił się sportowcami
przed zmoczeniem ubierając różnego typu peleryny, na
reprezentującymi 15 gmin powiatu częstochowskiego,
niewiele się to zdało – wszyscy pod koniec konkurencji
którzy przyjechali, by wziąć udział w reaktywowanej po
ociekali wodą.
9 - l e t n i e j p r z e r w i e S p a r t a k i a d z i e G m i n Po w i a t u
Wiele emocji towarz ysz yło także r ywalizacji
Częstochowskiego, połączonej w tym roku z wojewódzkimi
samorządowców, którzy mieli za zadanie trafić piłką nożną
obchodami jubileuszu 70-lecia Ludowych Zespołów
do malutkiej bramki. Próby celności wychodziły różnie, ale
Sportowych. Impreza została zorganizowana przez
wszyscy wójtowie, sekretarze gmin i radni biorący udział
Powiatowe Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w
w zabawie cieszyli się głośnym dopingiem i gratulacjami ze
Częstochowie i Urząd Gminy Konopiska przy finansowej
strony kibiców nie tylko ze swoich gmin.
pomocy Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
Ogromny podziw dla najsilniejszych zawodników
w K a t o w i c a c h . Po my s ł o d a w c ą w z n o w i e n i a t e g o
wzbudziła konkurencja trzymania przed sobą w poziomie na
pr zedsięwzięcia był członek Zar ządu Powiatu
wyprostowanych ramionach ciężarka 17,5 kg. Najlepsi
i przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Krzysztof
uśmiechając się trzymali ten ciężar około 1 minuty.
Smela.

Otwarcie
Spartakiady
Oprócz zawodników do Konopisk przyjechało wielu
znamienitych gości: przedstawicieli wojewódzkich,
powiatowych i gminnych władz samorządowych, działaczy
LZS, olimpijczyków z regionu częstochowskiego, a także
rodzin i przyjaciół zawodników oraz mieszkańców powiatu.
Organizatorzy imprezy oficjalnie ogłosili, że w sobotę został
pobity rekord ilości osób przebywających w tym samym
czasie na stadionie.
Sprzyjająca zawodom pogoda, wyśmienita organizacja
i dobry nastrój uczestników Spartakiady sprawiły, że
rywalizacja przebiegała bez zakłóceń, w prawdziwie
sportowej i przyjacielskiej atmosferze. Drużyny składające
się z zawodników różnej płci i w różnym wieku (od uczniów
szkół podstawowych do seniorów) rywalizowały w 15
konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.
Najwięcej śmiechu wśród obserwatorów wywołały
zwłaszcza biegi na nartach po trawie w parach (dwie osoby

Wyścig na nartach
„Dziurawe wiadro”
na jednej parze nart) i tzw. „dziurawe wiadro” w roli którego
wystąpiła wysoka rura z dziesięcioma dziurami, które trzech
zawodników starało się zatykać wszelkimi możliwymi
sposobami (rękoma, stopami, głowami itp.), by czwarty
zawodnik jak najszybciej mógł rurę zapełnić wodą wlewaną

Trzymanie ciężarka

Strzały do bramki

Wójtowie z następujących gmin: Blachownia – Sylwia
Szymańska, Dąbrowa Zielona – Maria Włodarczyk, Janów –
Joanna Ścigaj, Koniecpol – Ryszard Suliga, Konopiska – Jerzy
Żurek, Mstów – Tomasz Gęsiarz, Mykanów – Dariusz Pomada,
Lelów – Krzysztof Molenda i Rędziny – Paweł Militowski
aktywnie uczestniczyli w rozgrywanych konkurencjach oraz
zagrzewali do walki swoich reprezentantów.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI:
Piłka nożna:
1. Starcza: Patryk Ząbkowski, Wojciech Badora, Jakub
Przeździng, Dawid Bednarek, Dawid Kołodziejcz yk,
Przemysław Grzyb, Łukasz i Paweł Jakubowscy, Konrad
Górniak.
2. Kłomnice: Adam Góral, Szymon Bugaj, Kamil Kuban, Oskar
Szymczyk, Oskar Duda, Kacper Juszczyk, Filip Woldan
3. Konopiska: Maciej Kowalik, Mateusz Ludwikowski, Jakub
Barnat, Bartek Błoch, Konrad Dawczyk, Filip Iłczyk, Mikołaj
Kołaczyk, Paweł Kołodziejczyk

Najlepsi piłkarze
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Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego
Strzały do bramki:
1. Lelów: Krzysztof Molenda, Grzegorz Sikora
2. Konopiska: Arkadiusz Szymanek, Piotr Szczerbak
3. Koniecpol: Mariusz Bobrowski, Piotr Gęsikowski

Najlepsi w strzałach do bramki

Zwycięzcy wyścigu na nartach

Wyścig na nartach:
1. Janów: Dawid Ossyra, Przemysław Gazda
2. Dąbrowa Zielona: Jarosław Rainholc, Krzysztof Kucharski
3. Przyrów: Bartek Bednarek, Karol Auguściak
Rzut wałkiem:
1. Mstów: Maria Skibińska, Sylwia Kuban
2. Blachownia: Marianna Kożuch, Anna Rempała
3. Lelów: Teresa Kaczyńska, Stefania Wójcik

Trzymanie ciężarka:
1. Lelów: Wojciech Albrychtowicz
2. Olsztyn: Krzysztof Olejnicz
3. Konopiska: Edward Szuja
Przeciąganie liny:
1. Lelów: Karolina Pytlarz, Beata Sikora, Łukasz Zięba, Wojciech
Albrychtowicz, Dawid Przystański, Arkadiusz Nowak
2. Rędziny: Agnieszka Bajor, Jolanta Blomba, Dominik Glica,
Paweł Militowski, Alicja Janosik, Alfred Chobot
3. Przyrów: Zbigniew Lewandowski, Lech Lewandowski, Karol
Auguściak, Zofia Wierciochowicz
Rzuty do kosza:
1. Poczesna: Wojciech Markowski, Artur Miszczak
2. Olsztyn: Jacek Tomalski, Krystian Tomzik
3. Mykanów: Marcin Majcherek, Tomasz Serwiak
Rzuty do kosza

Przeciąganie liny

Rzut wałkiem

Liderzy konkurencji
„Dziurawe wiadro”

„Dziurawe wiadro”
1. Rędziny: Jolanta Bloma, Agnieszka Bajor, Jarosław Bajor,
Dominik Glica,
2. Blachownia: Kazimierz Klekot, Elżbieta Badora, Samanta
Graj, Paulina Głuszko, Roman Ostalski
3. Mykanów : Maria Szczepanik, Ewa Machoń, Sonia Rybaniec,
Jarosław Łapeta

Bieg na 100 m. kobiet:
1. Konopiska: Oliwia Żygadło
2. Przyrów: Wiktoria Lewandowska
3. Rędziny: Maja Gruszczyńska
Bieg na 100 m. mężczyzn:
1. Kruszyna: Martin Leśniewski
2. Olsztyn: Krzysztof Radło
Najszybsze na 100 m
3. Starcza: Patryk Korzec

Zwyciężczynie w skoku w dal

Siatkarki na podium
Siatkówka:
1. Mykanów: Aneta Grabińska, Kinga Woszczyńska, Dawid
Nabiałczyk, Bartosz, Jabłoński, Radosław Gołębiowski
2. Blachownia: Olga Bluszcz, Kinga Więckowska, Mateusz
Kuzior, Bartosz Baszak, Kacper Kowacz
3. Mstów: Julia Magdziarz, Klaudia Nowak, Zuzanna
Kondrowska, Marta Mikke

Najlepsi w skoku w dal

Skok w dal kobiet:
1. Lelów: Kinga Świątek
2. Janów: Anna Milka
3. Kruszyna: Rozalia Broniszewska
Skok w dal mężczyzn:
1. Mykanów: Tomasz Huras
2. Koniecpol: Łukasz Świerczyna
3. Olsztyn: Adrian Pala
Bieg na 600 m. kobiet :
1. Mykanów: Sonia Rybaniec
2. Konopiska: Kinga Kołodziejczyk
3. Starcza: Wiktoria Huras
Bieg na 600 m kobiet
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Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego
Bieg na 1000 m. mężczyzn:
1. Konopiska: Łukasz Grajcar
2. Koniecpol: Mariusz Bobrowski
3. Kłomnie: Kacper Łysakowski

Uczestnicy sztafety olimpijskiej

Ryszard Rosiński, Stefan Sygit, Baltazar Minkina, Alfred
Chobot, Kryspin Błaszczyk, Andrzej Kwapisz, Andrzej Kubat,
Jacek Staniewski, Krzysztof Smela.

Zwycięskie gminy z organizatorami

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu
zebranych przez reprezentacje gmin punktów okazało się, że
w klasyfikacji generalnej zwyciężyła gmina Mykanów – 117,7
pkt przed Konopiskami – 108 pkt i Lelowem – 102 pkt.
Komplet wyników w protokole zawodów na stronie:
http://www.czestochowa.powiat.pl/aktualnosci/spartakiad
a_gmin_powiatu_czestochowskiego_d6521_pol.html.

Nagrodzeni medalami 70-lecia LZS
Powiatowe Zrzeszenia LZS w Częstochowie „W uznaniu
za działalność sportową” przyznało 50 działaczom
z środowiska wiejskiego okolicznościowe medale.

Działacze wyróżnieni medalami PZ LZS
Zwycięska Gmina Mykanów
Medale i puchary najlepszym zawodnikom, drużynom
i reprezentacjom gmin wręczali m.in.: Marek Mazur - zastępca
przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS,
Stanisław Dąbrowa - wicemarszałek województwa śląskiego
IV i V kadencji, Ewa Dederko - olimpijka w triathlonie z Pekinu
w 2008 r. zawodniczka WLKS Kmicic Częstochowa, Jacek
Staniewski - prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
L Z S , To m a s z C z e r w i e c k i - p r z e w o d n i c z ą c y R a d y
Wojewódzkiej Śląskiego Zrzeszenia LZS, Andrzej Kubat –
przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Henryk
Kasiura – wicestarosta częstochowski, Krzysztof Smela –
członek Zar ządu Powiatu Częstochowsk iego i
przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS, Jerzy Żurek –
wójt gminy Konopiska.
W ramach obchodów 70-lecia Ludowych Zespołów
Sportowych rozegrana została Jubileuszowa Sztafeta
Olimpijska z udziałem reprezentantów gmin: Koniecpol,
Konopiska, Mstów, Rędziny, Olsztyn. Wręczono również
medale przyznane przez Radę Główną Zrzeszenia LZS
następującym osobom: Stanisław Sączek, Henryk Pałasz,

Działacze wyróżnieni medalami PZ LZS

Miłym akcentem spartakiady był występ jednej
z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, czyli orkiestry
z Konopisk oraz pokaz wdzięku, zręczności i synchronizacji
towarzyszących jej mażoretek „Szyk”.
S ł o w a u z n a n i a i p o d z i ę ko w a n i a n a l e ż ą s i ę
animatorom gmin, którzy przygotowywali swoje
reprezentacje oraz wszystkim pracownikom Gminnego
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach na czele
z dyrektor Iwoną Lisek i wójtowi Gminy Konopiska
Jerzemu Żurkowi, za włożony trud w przygotowanie
organizacyjne i przeprowadzenie imprezy.
GF, TK
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GOŚCIE ZNAD JEZIORA BODEŃSKIEGO

FUNDACJA WSPÓŁPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJ
STIFTUNG
FUR DEUTSCH-POLNISCHE
ZUSAMMENARBEIT

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. z wizytą w powiecie
częstochowskim przebywała 7-osobowa delegacja
zaprzyjaźnionego powiatu bodeńskiego (Niemcy),
w sk ład której weszli pracownic y Starost wa
Powiatowego we Friedrichshafen - specjaliści z zakresu
pomocy społecznej, pośrednictwa pracy oraz osoby
zajmujące się tematyką uchodźców:
- Ignaz Wetzel- dyrektor Pionu Socjalnego
- Andreas Sponar- naczelnik Wydziału Socjalnego
- Yalcin Bayraktar- pełnomocnik powiatowy ds. uchodźców
- Maria Gerard- naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy
-Marina Friedel- koordynator wspierający udział
uchodźców w życiu społecznym
- Sandra Leschick - zastępca naczelnika Wydziału ds. Dzieci
i Młodzieży.
-Johanna Dudzinski-Tann – pełnomocnik ds. Partnerstw
Powiatowych.
8 czerwca członkowie delegacji przybyli do Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, gdzie odbyło się spotkanie
z władzami powiatu oraz z dyrektorami jednostek
organizacyjnych powiatu: domów dziecka, domów
pomocy społecznej, poradni psychologicznych, szkół
ponadgimnazjalnych i pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyła
także dyrektor Powiatowego Urzędu Prac y
w Częstochowie Grażyna Klamek wraz z pracownikami.
Gości powitał wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura.
Omówił on zadania powiatu i przybliżył historię
partnerstwa powiatu częstochowskiego i bodeńskiego.
Goście z zainteresowaniem wysłuchali również prezentacji
prz ygotowanych przez dyrektorów jednostek
dotyczących organizacji i funkcjonowania ich placówek.
W trakcie pobytu w naszym powiecie niemieccy goście
odwiedzili m.in. DPS w Turowie, Lelowie i Blachowni, Dom

Dziecka w Chorzenicach, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bogumiłku, Dom dla Dzieci „Sosenka”
w Częstochowie oraz Placówkę Opiekńczo-Wychowawczą
w Blachowni.
Głównym punktem wizyty był udział delegacji znad
Jeziora Bodeńskiego w organizowanej przez Powiat
Częstochowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Częstochowie w międzynarodowej konferencji pt.
„Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy”.
W pierwszej części konferencji goście z Niemiec
przedstawili swoje doświadczenia związane z pomocą dla
uchodźców. W drugiej części zaprezentowano zadania
i doświadczenia Polski w tym zakresie. Omawiali je
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży
Granicznej oraz Komendy Wojewódzk iej Policji
w Katowicach.
W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek
organizac yjnych pomoc y społecznej z terenu
województwa śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego,
radni powiatu częstochowskiego, przedstawiciele policji,
straży miejskiej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
oraz reprezentanci samorządu terytorialnego.
Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z powiatu
bodeńskiego jest kontynuacją wieloletniej współpracy
międz y powiatem częstochowsk im i powiatem
bodeńskim oraz wymiany doświadczeń służb społecznych
z obu partnerskich powiatów.
K.K.
Wizyta delegacji z powiatu bodeńskiego w powiecie
częstochowskim została dofinansowana ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (8000 zł)
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Przetarg na przebudowę DP 1095 S Wiercica - Staropole rozstrzygnięty
W połowie czerwca br. ruszyła przebudowa drogi
powiatowej nr 1095 S na odcinku od przejazdu
kolejowego w Staropolu w kierunku Przyrowa na
długości ponad 2,1 km.
Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 lipca br.

Na czas realizacji robót wprowadzony został ruch
wahadłowy. Kierowcy jadący tą drogą muszą liczyć się
z utrudnieniami.
Przebudowa drogi powiatowej realizowana jest przez
firmę ZBD "DUKT" z siedzibą w Woli Murowanej przy
udziale środków z Budżetu Państwa na usuwanie

s k u t k ów k l ę s k ż y w i o ł ow yc h . Ca ł k ow i t y k o s z t
przebudowy wynosi 897 412,98 zł z czego 718 tys. zł
pochodzi z Budżetu Państwa - pozostałą kwotę pokryje
powiat częstochowski.
W ramach inwestycji zostanie wykonana m. in.
odbudowa nawierzchni bitumicznej na szer. 5,5m,
odbudowa przepustów pod drogą, renowacja rowów,
obustronne utwardzenie pobocz y oraz remont
odwodnienia skrzyżowania z drogą gminną w Wiercicy.
LP

Droga powiatowa nr 1095 S Wiercica - Staropole przed przebudową

Nowa inwestycja w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku
Zbliża się termin rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej
wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Bogumiłku. Sala gimnastyczna będzie
miała wymiary 20,15 m x 11,7 m, a na zapleczu mieścić się
będą pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia
rehabilitacyjne dla uczniów Ośrodka. Budowa tego
kompleksu sportowego została wyceniona na kwotę
2.559.535 zł, zakończenie inwestycji planowane jest na III
kwartał 2017 r.
Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w
ramach „Programu rozwoju bazy sportowej na 2016r”
finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Pozytywnie przeszła pierwszy, wojewódzki etap weryfikacji
i została wpisana na listę inwestycji noworozpoczynanych

w ramach tego programu z kwotą dofinansowania
w wysokości 614.000 zł. Drugi etap, który obecnie jest
w trakcie realizacji, to ocena wniosku o dofinansowanie
dokonywana przez Ministerstwo.
Drugim źródłem dofinansowania inwestycji będą środki
pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane za pośrednictwem
Samor ządu Województ wa Śląsk iego. Kwota
dofinansowania to 1.228.736 zł.
Przy wkładzie własnym w wysokości 715.000 zł
pochodzącym z budżetu powiatu i dzięki dofinansowaniom
powstanie nowoczesna, w pełni przystosowana do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych, sala gimnastyczna.
PW
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Medale za Długoletnią Służbę

Anna Ficenes
i Grażyna Kisiel-Sojda
13 czerwca br. r. w westybulu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia
orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu
osobom z województwa śląskiego zasłużonym w różnych
dziedzinach życia i pracy zawodowej.
Wśród osób odznaczonych znaleźli się pracownicy
placówek opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych

przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni: Grażyna
Kisiel-Sojda - złoty medal za 30 lat pracy i służby ludziom
oraz Anna Ficenes - złoty medal za 30 lat pracy i służby
ludziom.
Obie Panie mają za sobą długoletni staż pracy.
W urocz ystości uczestnicz ył dyrektor Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawcz ych w Blachowni, któr y wręcz ył
odznaczonym kwiaty i złożył gratulacje.
Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
wojewodów za sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wręczał Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek. Oprawę muzyczną zapewniła
orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Elżbieta Ścigała

Piknik z Mamą i Tatą oraz Przyjaciółmi w Bogumiłku

Sobotni poranek 28 maja br. w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawcz ym im. Jana Brzechwy
w Bogumiłku był pełen gwaru i wesołej zabawy. O godz. 10
rozpoczął się VII Piknik Rodzinny „Mamo, Tato bawmy się
razem”, który był okazją do spotkania z rodzinami
i przyjaciółmi Ośrodka. Głównym celem Pikniku było
zaangażowanie całych rodzin we wspólne spędzanie czasu
wolnego, będące ważnym czynnikiem integrującym
rodziny oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez
sport, rozrywkę i wypoczynek. Impreza ta połączyła
w sobie trzy święta: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień
Dziecka.
Wszystkich uczestników spotkania powitały dyrektor
Ośrodka Lena Nieśpielak oraz wicedyrektor Halina
Szymczyk. Lena Nieśpielak powitała serdecznie rodziców,
dzieci i pracowników, a także gości Pikniku i złożyła

życzenia wszystkim mamom, tatom i dzieciom.
Część artystyczną w wykonaniu uczniów
(przygotowywaną od kilku miesięcy specjalnie dla
rodziców i przyjaciół) rozpoczął występ aktorów
z Teatrzyku „Iskierka”. Młodzi aktorzy zaprezentowali bajkę
p.t. „Czerwony Kapturek” świetnie oddając przesłanie bajki:
należy słuchać dorosłych, gdyż jeśli czegoś nam zabraniają,
to wiedzą, dlaczego to robią.
Następnie najmłodsi wychowankowie z „Małego
Teatrzyku” wraz ze swymi opiekunkami brawurowo
zaprezentowali inscenizację piosenek „Moja mama jest
kochana” i „Słoneczko”, a uczniowie: Madzia Buc, Zuzia
Piśkorska, Wiktoria Najnigier, Kacper Kopek, Bartosz
Kołczyk, Szymon Emiljanowicz, Daniel Duś i Patrycja Kopek
przepięknie wyrecytowali wiersze dla mam i tatusiów. Po
tym występie ponownie zaprezentował się Teatrzyk
„Iskierka” w bardzo rytmicznym tańcu rosyjskim „Kalinka
maja”. Piękne stroje uszyte dla tancerzy w Ośrodku
dopełniły całość wspaniałego występu par: Doroty Żmudy
i Bartosza Kołczyka, Patrycji Pantak i Kacpra Kopka, Magdy
Buc i Jarka Zaborskiego, Agatki Rak i Łukasza Ryłko, Patrycji
Kopek i Szymona Emiljanowicza.
Natomiast występ „Balonikowego Czarodzieja” czyli
wychowanka Ośrodka Szymona Emiljanowicza, który
z balonów wyczarowywał z niezwykłą sprawnością różne
zwierzęta, tak bardzo spodobał się wszystkim uczestnikom
Pikniku, że Szymon musiał bisować kilka razy.
Na koniec części artystycznej swoje niesamowite
umiejętności taneczne zaprezentował Zespół „Melodik”.
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oczarowali wszystkich i obiecali, że ponownie wrócą do
Bogumiłka w niedługim czasie. W imieniu wszystkich
członków Zespołu gorące życzenia dla dzieci złożyła Anna
Kuczek – kierownik Zespołu.
Podczas Pikniku wicestarosta częstochowski Henryk
Kasiura wręczył upominki dla wszystkich dzieci oraz
przekazał wiadomość, że już w czerwcu zostanie ogłoszony
przetarg na budowę sali gimnastycznej i trzech nowych sal
rehabilitacyjnych w Bogumiłku. Upominki dla dzieci
i życzenia przekazali także m.in. : Marianna Dziura – radna
R a d y Po w i a t u w C z ę s t o c h o w i e, Pi o t r K o c j a n przedstawiciel firmy TAURON Wytwarzanie w Jaworznie,
Sławomir Fabrykowski – przedstawiciel Firmy DHL Express
Polska Warszawa oraz Fundacji„Dostrzegamy Innych Ludzi”
jak również Henryk Nowak – sekretarz Gminy Lelów, a także
Grzegorz Dudkiewicz – przewodniczący Rady Miejskiej we
Włoszczowie i Mirosław Małecki – radny Rady Miejskiej we
Włoszczowie oraz wszyscy pozostali goście. W imieniu całej
s p o ł e c z n o ś c i O ś ro d k a w B o g u m i ł k u s e rd e c z n e
podziękowania dla prz yjaciół i sponsorów wraz
z pamiątkowymi dyplomami złożyła Lena Nieśpielak wraz
z przedstawicielami Rady Rodziców: Edyty Piskorskiej
i Marka Chyry.
Podczas Pikniku przygotowano dla dzieci i młodzieży
jak również dla dorosłych liczne atrakcje. Wspaniały
koncert wokalno – instrumentalny dał Zespół „Twój Czas”
pod dyrekcją Rafała Tomzika z Częstochowy. Zespół składa
się z młodych wykonawców w wieku od 10 do 15 lat, ale ich
umiejętność gry na gitarach, skrzypcach, altówkach,

W dwóch tańcach integracyjnych „Gummy Bear” i „Hej
Baby” zaprezentowali się uczniowie: M. Buc, W. Najnigier, J.
Frajer, M. Tatar, ł. Ryłko, Z. Piskorska, E. Podsiedlik, H. Pustuł,
S. Knapik, P. Kopek, K. Gaik, M. Gil oraz wychowawczynie
internatu: I. Jasion, K. Dziura, I. Pikos, E. Mazur. Na
zakończenie części artystycznej wszyscy uczniowie
zaśpiewali piosenkę dla mam i ojców oraz wręczyli im oraz
gościom własnoręcznie wykonane z filcu kwiaty
i biedronki. Łez i wzruszeń było wiele, a i radości co
niemiara.
Ogromną niespodziankę wszystkim uczestnikom
Pikniku prz ygotowali członkowie Zespołu Ziemi
Lelowskiej. Swoim jak zawsze niezapomnianym występem
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perkusji i organach są niesamowite. Podobnie jak
przepiękny wokal dwóch dziewcząt, które swoim śpiewem
tak zachwyciły dzieci i rodziców, że oklaskom nie było
końca!!! Nie zabrakło dobrej zabawy, nauki tańców
integracyjnych, a miłośnicy „Familiady” i „Jakiej to melodii”
mogli spróbować swych sił biorąc udział w „teleturniejach”.
Każdy, kto chciał mógł ozdobić swoją twarz kolorowymi
rysunkami, a włosy pomalować na wszystkie kolory tęczy.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z pracami
plastycznymi i technicznymi uczniów. Dla najmłodszych
przygotowano nie lada gratkę w postaci zjeżdżalni
w dmuchanym zamku, waty na patyku i popcornu
i smakowitych lodów. Nie zabrakło również atrakcji dla
starszych uczestników Pikniku, a szczególnie dla mam,
które z różnych produktów wyczarowały przepyszne
sałatki. A przy sałatkach zaśpiewały śląskie i niemieckie
przyśpiewki (z terenu powiatu bodeńskiego). Ogromną
frajdę sprawiły też dzieciom i rodzicom zmagania
sportowe, a głośny doping towarzyszył rywalizacji
w żonglerce, skokach na gumowej piłce, pchnięciu kulą,
przeciąganiu liny, zawodach wędkarskich, na torze
przeszkód, Gumisiowych skokach, zbijaniu kręgli a także
zabawach z chustą animacyjną i zabawach „Klanzy”. Dzielni
ojcowie stworzyli zgraną drużynę piłkarską, by choć na
chwilę poczuć się jak prawdziwi zawodowi piłkarze
rozgrywając mecz w piłkę nożną i siatkową z niezawodną
drużyną swoich dzieci. W cieniu drzew parkowych
utworzono boisko do Bocce, które cieszyło się ogromną

popularnością wśród dzieci, rodziców i przyjaciół Ośrodka.
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się stół ze
słodyczami, sałatkami, napojami. Panie kucharki
przygotowały dla wszystkich niezmiernie smakowitą
g r o c h ó w k ę, a p a n o w i e r e p r e z e n t u j ą c y p o w i a t
włoszczowski zadbali o to, by nie zabrakło kiełbasek z grilla.
Dziełem pracowitych matczynych rąk były rozmaite ciasta i
desery.
Cały czas uczestnikom spotkania dopisywała piękna,
słoneczna pogoda, wilczy apetyt, dobry humor i atmosfera
świetnej zabaw y. Chwile licznych pik nikow ych
przyjemności i rekreacji upłynęły szybko, ale przyniosły
radość oraz poczucie, że w Ośrodku w Bogumiłku dzieci,
młodzież, rodzice, nauczyciele i ich przyjaciele lubią
i umieją zarówno wspólnie pracować, jak i się bawić.
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Szpital w Blachowni w 2015 roku
Dzierżawca Szpitala w Blachowni - Polska Grupa
Medyczna Sp. z o.o. - podsumował funkcjonowanie
placówki w 2015 roku. Według danych przekazanych
Starostwu Powiatowemu w Częstochowie, szpital
w Blachowni działa sprawnie i cieszy się dużym
zaufaniem pacjentów.
W 2015 roku funkcjonowały w Szpitalu następujące
oddziały : chirurgii ogólnej, chirurgii urazowoo r t o p e d y c z n e j, w e w n ę t r z ny z p o d o d d z i a ł e m
intensywnej opieki kardiologicznej, ginekologii
i położnictwa z pododdziałem neonatologii, pediatrii
oraz izba przyjęć.
Szpital w 2015 roku posiadał 148 zakontraktowanych
łóżek. Hospitalizowano łącznie 6572 pacjentów oraz
udzielono 6 417 świadczeń ambulatoryjnych w izbie
przyjęć. W ramach poradni rehabilitacyjnej udzielono
1304 porady, a w ramach działalności komercyjnej w
poradni chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowej
udzielono łącznie 533 porady. Całkowita wartość
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia placówki
w Blachowni w 2015 roku to 15.627.560,00 zł.
Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. w 2015 roku zakupiła
środki trwałe (sprzęt medyczny oraz narzędzia
medyczne), które są wyposażeniem szpitala w Blachowni
za kwotę 154.840,43 zł. Ponadto dokonano innych

zakupów inwestycyjnych i prac remontowych (w tym
prace związane z dostosowaniem budynku szpitala do
obowiązujących przepisów – zaleceń Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Katowicach oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego) na łączną kwotę 366.945,07 zł.
Zgodnie z harmonogramem inwestyc yjnym,
stanowiąc ym część umowy dzierżawy szpitala
w Blachowni, dzierżawca w 2015 roku zobowiązał się
zainwestować w szpital minimalna kwotę w wysokości
414.206,57 zł. Faktyczny poziom inwestycji spółki
w Blachowni w 2015 roku wyniósł 521.785,50 zł, a więc
więcej niż zakładano w harmonogramie.
PGM Sp. z o.o. planuje i realizuje kolejne inwestycje w
szpitalu, min. remont budynk u administracji,
przebudowę oddziału intensywnej terapii oraz
ginekologii i położnictwa wraz z oddziałem neonatologii
i blokiem operacyjnym, remont oddziału pediatrii,
a także wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji
gazowej na potrzeby kotłowni szpitalnej. Ponadto
dokonano rozbiórki części niedokończonej rozbudowy
przychodni specjalistycznej (w związku z zaleceniami
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach).
Wszystkie te inwestycje bardzo cieszą i z pewnością
spowodują z większenie poziomu oraz zak resu
świadczonych przez placówkę usług medycznych.
TŚ

Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu”

18 maja 2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie odbyła się konferencja inaugurująca
rozpoczęcie realizacji Projektu Partnerskiego „Drużyna
Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt, który obejmie wsparciem grupę 292 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany
jest wspólnie przez powiat częstochowski oraz gminy
Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice,
Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn i Przyrów.
D ofinansowanie z Europejsk iego Funduszu
Społecznego wynosi 3 993 747, 95 zł. W ramach Projektu
przewidziane jest zorganizowanie i sfinansowanie m.in.:
doradztwa zawodowego / poradnictwa
psychologicznego, warsztatów i treningów z zakresu
podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności
zawodowych, kursów umożliwiających zdobycie
nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestników konferencji
powitał wicestarosta H. Kasiura

Uczestników konferencji przywitał Henryk Kasiura wicestarosta częstochowski oraz Katarzyna Buchajczuk –
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie.
Podczas konferencji ofertę wsparcia dla jednostek

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 76 czerwiec/lipiec 2016
samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020 przedstawiły: Joanna Król oraz Anna Kopka
z Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Łukasz Myga - koordynator projektu partnerskiego
„Drużyna Powiatu” z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie omówił główne cele Projektu
Partnerskiego „Drużyna Powiatu” natomiast Iwona
Kremblewska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przyrowie - przedstawiła założenia
Programu Aktywności Lokalnej, jako skutecznej metody
pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
K o n fe re n c j ę z a k o ń c z y ł w ys tę p a r t ys t yc z ny
uczestniczki Projektu Anny Karyś, która wykonała trzy
piosenki.
W konferencji wzięło udział ponad 120 osób m.in.
uczestnicy Projektu, radni powiatu częstochowskiego,
wójtowie oraz przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, Kurator Okręgowa, przedstawiciele

Wywiad z K. Buchajczuk

jednostek Policji, Powiatowego Ur zędu Prac y
w Częstochowie, dyrektorzy i pracownicy jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej i edukacji powiatu
częstochowskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
K.K.

Wyjazdowy Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca) dla wychowanków
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni,
Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie i Domu dla
Dzieci „Sk ałk a” w Częstochowie zorganizowano
wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce - Trasa Turystyczna.
Wychowankowie mieli możliwość obejrzenia Kopalni Soli
na 3 poziomach. Zwiedzili ponad 20 komór, w tym
najpiękniejszą Kaplicę św. Kingi. Pokonali ok. 800
schodów, z czego już na starcie 380. Zwiedzili wykute
w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora,
majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne
rzeźby. Pokonali blisko 3 kilometry krętych korytarzy
i zeszli na głębokość 135 metrów pod ziemię. Obejrzeli
wspaniałe maszyny i narzędzia górnicze. Wysłuchali
utworów Fryderyka Chopina towarzyszących świetlnemu
spektaklowi nad brzegiem jednego z solankowych jezior.
Po niezapomnianych 3-godzinnych wrażeniach dzieci
posiliły się w Restauracji McDonald's w Krakowie, po czym
zwiedziły Barbakan i resztki dawnych fortyfikacji
miejskich, Bramę Floriańską, Stare Miasto (w tym Rynek
Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki będący w istocie
bazyliką). O godz. o 16.00 wysłuchały słynnego Hejnału
Mariackego.
Wycieczka mogła się odbyć dzięki pomocy finansowej
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Zarządu
Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna oraz McDonald's
Polska Spółka z o.o. w Warszawie.
W imieniu naszych wychowanków i pracowników
serdecznie dziękujemy!
Elżbieta Ścigała
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Z prac komisji Rady Powiatu Częstochowskiego
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ostatnie posiedzenie poświęciła scaleniom gruntów.
W 2015 roku w powiecie częstochowskim zakończono
scalenia na obiektach: Biała Wielka (pow. 1709 ha) i Witkowice
- Chorzenice (pow. 823 ha). Prace scaleniowe dzieliły się na
prace geodezyjne oraz prace związane
z zagospodarowaniem poscaleniowym tj. konserwacją
rowów melioracyjnych, przebudową dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych oraz przepustów, a także
rekultywacją terenu po zlikwidowanych drogach transportu
rolnego. Liczba działek w obrębie Biała Wielka po scaleniu
wyniosła 1813 (było 3123), a liczba przepustów 29.
Konserwację rowów melioracyjnych wykonano na długości
4 km, a przebudowę dróg transportu rolnego na 33,5 km.
Liczba działek w obrębie Witkowice-Chorzenice po scaleniu
wyniosła 949 (było 1063), a liczba przepustów 4. Konserwację
rowów melioracyjnych wykonano na długości 210 m,
a przebudowę dróg transportu rolnego na 19,5 km. Całkowity
koszt prac scaleniowych wyniósł: dla obiektu w Białej Wielkiej
- 12,2 mln zł, dla obiektu Witkowice-Chorzenice - 5,8 mln zł. Ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pozyskano 11 mln zł, natomiast ze środków krajowych 7 mln
zł. Procesy scaleń nadal będą kontynuowane z uwagi na duże
zainteresowanie tematem w naszym powiecie. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
do realizacji zaplanowano obiekty:
•
Zawada - Zberezka - Śliwaków (gm. Kłomnice)
•
Lubojna - Lubojenka - Lubojenka Majątek
(gm. Mykanów)
•
Widzów-Widzówek - Jacków - Baby (gm. Kruszyna)
•
Nakło gm. Lelów.

Komisja przy przepuście uszkodzonym przez bobry

Dla wsz ystkich wymienionych obiektów zostały
opracowane założenia programowe. W br. zostanie złożony
wniosek o przyznanie pomocy finansowej na prace
scaleniowe dla wymienionych obiektów w gm. Kłomnice
i gm. Mykanów. Do końca roku mają być również opracowane
założenia dla obrębu Zarębice - Stanisławów (gm. Przyrów).
Również przedstawiciele gm. Lelów zgłosili zapotrzebowanie
na prace scaleniowe w obrębie Turzyn. Informację o
scaleniach w powiecie przedstawiła naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa M. Kuk
i inspektor J. Drobina. Druga część posiedzenia - wyjazdowa
odbyła się na terenie gm. Lelów w obrębie Białej Wielkiej. Po
obiektach oprowadzali: wicestarosta H. Kasiura, radna
powiatu M. Dziura oraz sekretarz gm. Lelów H. Nowak.
Komisja zapoznała się z efektami zagospodarowania
poscaleniowego, do których należą:
•
wydzielone i wybudowane drogi dojazdowe do
gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdy do zabudowań
gospodarczych;
•
przebieg oraz poprawa parametrów technicznych
urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do
zagospodarowania gruntów (rowy i przepusty);
•
nowo wydzielone działki (grunty) niezbędne do
podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym
likwidacja zbędnych miedz i dróg umożliwiających uprawę
mechaniczną.
Komisja obejrzała ponadto rozlewiska wód powstałe na
obiektach poscaleniowych wykonanych na terenie Agencji
Nieruchomości Rolnych, będące skutkiem skutek szkodliwej
działalności bobrów.
IC
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„Kopciuszek” w Blachowni
W sobotę 16 kwietnia br. na scenie Domu Kultury
w Blachowni została wystawiona premiera
współczesnej wersji bajki „Kopciuszek”. Było to
ogromne przeżycie zarówno dla aktorów –
wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Blachowni – jak i dla widzów spektaklu.
Wspaniała gra aktorska, zaangażowanie i emocjonalne
podejście do widza sprawiły, że spektakl był bardzo
profesjonalny. Młodzi aktorzy w ramach podziękowania za
swój trud, wysiłek i wspaniałą postawę otrzymali kwiaty od
dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni oraz gości
z zaprzyjaźnionej Fundacji„Maxima Dzieciom”.
Mamy nadzieję, że dzieci nadal będą uczestniczyć
w kółku teatralnym organizowanym przez Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych„Academia”.
Dziękuję również władzom Stowarz yszenia za

możliwość udziału naszych dzieci w zajęciach, co
pozytywnie wpływa na ich rozwój i daje im wiele radości.
Elżbieta Ścigała

Wizyta lekarzy ze Śniatynia
W dniach 9 – 13 maja br. w powiecie częstochowskim
przebywała delegacja lekarzy ze szpitala w Śniatyniu
(Ukraina) w składzie:
1. KROKOSZ WOLODYMYR – dyrektor szpitala
w Śniatyniu,
2. LUCAK MYROSLAW – zastępca dyrektora szpitala
w Śniatyniu ,
3. KROKOSZ MARIA – lekarz ginekolog,
4. LUCAR MARTA – lekarz pediatra.
W pierwszym dniu pobytu ukraińscy goście złożyli wizytę
w Starostwie Powiatowym, gdzie spotkali się ze starostą
częstochowskim Andrzejem Kwapiszem i naczelnikiem
Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji
Powiatu Januszem Krakowianem. Podczas rozmowy
omówiono wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem
polskiego systemu służby zdrowia.
Gości szczególnie zainteresował temat związany
z przekształceniem szpitala w Blachowni. Nic więc dziwnego,
że n a z a j u t r z o d w i e d z i l i tę p l a ców k ę. R oz m aw i a l i
z pracownikami szpitala, obejrzeli izbę przyjęć i pozostałe
oddziały, zapoznali się ze sprzętem medycznym pozostającym
w dyspozycji lecznicy. Później lekarze z Ukrainy zapoznali się z

funkcjonowaniem należącego do Polskiej Grupy Medycznej
(dzierżawca szpitala w Blachowni) Częstochowskiego
Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń znajdującym
się w Szpitalu Miejskim im. dr Władysława Biegańskiego przy
ul. Mickiewicza w Częstochowie.
W programie wizyty było także zapoznanie śniatyńskich
medyków z organizacją pracy w placówce POZ w Kamienicy
Polskiej oraz wizyta w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie.
GF
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Motocykliści dla dzieci z „Sosenki”
4 czerwca br. na Placu Biegańskiego w Częstochowie
odbyła się char ytaty wna akcja „Motoserce”
zorganizowana przez motocyklistów Jura Riders.
Celem przedsięwzięcia była m.in. licytacja na rzecz
Domu dla Dzieci „S osenk a”. Wśród lic ytowanych
przedmiotów były m.in. obraz przekazany przez prezydenta
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, skórzane kurtki
motocyklowe przekazane przez Klub Motocyklowy Jura
Riders oraz szereg innych atrakcyjnych przedmiotów.
Nasi wychowankowie podziwiali sceniczne występy
swoich rówieśników z formacji „Jaguar”, i „Step by Step”,
tańczyli zumbę wraz z Clubem Calypso. Na scenie pojawiło
się wielu muzyków wraz z zespołami. Koncerty trwały do
późnych godzin wieczornych.
Dzieci chętnie pozwalały malować sobie twarze
i paznokcie, skakały na trampolinie. Chętni mogli wsiąść do
radiowozu policyjnego, porozmawiać nt. bezpieczeństwa,
przymierzyć alkogogle, w których widzi się świat tak, jak
widzi go osoba będąca pod wpływem alkoholu. Podziwiały
motocykle oraz auta terenowe, sportowe, jak i te, które już
rzadko można spotkać na naszych drogach. Razem
z przyjaciółmi z Jura Riders zjadły obiad i kolację, dzieląc się

wspomnieniami, opowieściami, żartami...
Motocykliści z Jura Riders od kilku lat wspomagają Dom
dla Dzieci „Sosenka”. Po raz kolejny okazali dzieciom swoje
wielkie serce, za które BARDZO DZIĘKUJEMY. Dzięki Wam
spełniają się dziecięce marzenia.
Aleksandra Błażejewska

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
Województwo śląskie szczyci się dużą liczba orkiestr
dętych. Znaczący wkład w rozwój tej pięknej kultury
posiada również powiat częstochowski, w którym
funkcjonuje obecnie 16 zespołów.
Środki europejskie przeznaczone na kulturę
sprawiły, że w ostatnim dziesięcioleciu reaktywowano
działanie kilku orkiestr. Powstały nowe w gminach,
w których do tej pory ich nie było. Władze powiatu
częstochowskiego, dostrzegając te pozytywne zmiany,
postanowiły reaktywować Powiatowy Przegląd Orkiestr
Dętych, który po raz ostatni odbył się w latach 70-tych. Ideą
przywrócenia przeglądu jest, by orkiestry naszego powiatu
miały możliwość prezentowania własnego dorobku

artystycznego i wymiany zdobytego doświadczenia, co
ułatwi im dalszy rozwój.
W roku bieżącym zapraszamy wszystkie orkiestry
i mieszkańców do Mykanowa, gdzie 14 sierpnia 2016 r.
odbędzie się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Wszelkie
dodatkowe informacje wraz z kartą zgłoszenia dla orkiestr
dostępne są na stronie www.czestochowa.powiat.pl baner Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.
Patryk Jeziak
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Są pieniądze dla zaangażowanych i przedsiębiorczych
mieszkańców obszaru LGD
(z terenu gmin: Miedźno, Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona)

W poprzednim okresie programowym Leadera (na
lata 2007 - 2013) mieszkańcy obszaru LGD "Razem na
wyżyny" pozyskali i zainwestowali w rozwój swoich
miejscowości, organizacji, instytucji, przedsiębiorczość,
oraz w rozwój mieszkańców, aktywizację i integrację
ponad 8 mln zł. Efekty są widoczne gołym okiem na
terenie każdej z gmin w postaci wyremontowanych
miejsc użyteczności publicznej i przystosowania ich pod
działalność świetlic, bibliotek, budowa placów zabaw,
siłowni, oświetlenia hybrydowego. Zrealizowano także
wiele projektów aktywizujących i integrujących
s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e : w a r s z t a t ó w, w y d a r z e ń
kulturalnych, artystycznych i sportowych, wydano
publikacje promujące nasz teren.
W tym roku ruszą kolejne fundusze, które będą szansą
na rozwój naszego terenu. Pieniądze te Stowarzyszenie
LGD "Razem na wyżyny" otrzyma w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Podstawą ich pozyskania była opracowana w 2015 r.
przez mieszkańców terenu LGD Strategia rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia "Razem na wyżyny". Przy tej okazji zarząd
stowarzyszenia składa podziękowania wszystkim
osobom, które przyczyniły się do napisania tego
dokumentu, zarówno poprzez wypełnienie ankiety czy
bezpośrednio biorąc udział w spotkaniach i warsztatach,
na których powstała strategia. Słowa podziękowania
kierujemy też do władz samorządów gmin należących do
LGD za wsparcie prz y tworzeniu strategii i za
zaangażowanie w przygotowaniach do jej wdrażania.
W nowym okresie programowania 2016-2023 będą
pieniądze tylko na te przedsięwzięcia, które mieszkańcy
zapisali w strategii. Kwota przewidziana na te działania,
czyli na realizację strategii na wymienione wcześniej lata,
wyniesie dla całego obszaru LGD 6 825 000, 00 zł w tym:

- 3 650 000, 00 zł - dla przedsiębiorców na rozwój
istniejących zakładów pracy i tworzenie nowych miejsc
pracy oraz na zakładanie nowych przedsiębiorstw,
- 1 800 000, 00 zł - dla instytucji i organizacji
pozarządowych na niekomercyjną i ogólnie dostępną
infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną wykorzystującą
zasoby obszaru LGD,
- 1 000 000, 00 zł - dla organizacji pozarządowych na
ich wzmocnienie, miejsca aktywności ruchowej,
kultywowanie lokalnych tradycji i historii,
- 235 000, 00 zł - na działania własne LGD w tym na:
wzmocnienie kapitału społecznego, sieciowanie
organizacji pozarządowych, opracowanie koncepcji
ścieżek rowerowych dla obszaru LGD, przedsiębiorczość
młodzieży, integracja branż mających kluczowe
znaczenie dla obszaru,
- 140 000, 00 zł - na promocję obszaru LGD.
W drugim półroczu 2016 r. ogłoszone zostaną
konkursy na:
- rozwój i zakładanie działalności gospodarczej,
- realizację projektów z zakresu infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej,
- projekt grantowy dotyczący aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności.
Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie:
- napisanie wniosku o dofinansowanie i złożenie go
w trybie konkursowym do LGD zgodnie z regulaminem
i na odpowiednim formularzu,
-pozytywna ocena wniosku i przyznanie
dofinansowania na jego realizację,
- podpisanie umowy na realizację wnioskowanego
zadania.
Pierwszy duży krok już zrobiliśmy - strategia
napisana i są przyznane pieniądze, ale to jak je
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zainwestujemy, żeby dobrze służyły mieszkańcom zależy
od nas WSZYSTKICH - czyli mieszkańców gmin: Miedźno,
Mykanów, Rędziny, Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa
Zielona. Przez 10-letni okres wspólnej działalności pod
kierunkiem Stowarzyszenia LGD "Razem na wyżyny"
udało nam się stworzyć silne partnerstwo (mieszkańców,
organizacji, instytucji i przedsiębiorców) sześciu gmin.
Dzięki nowym funduszom jest szansa, aby to utrwalać
i rozwijać.
Zachęcamy mieszk ańców, lok alnych
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje
do wzięcia udziału w konkursach. Te pieniądze mogą
trafić do Państwa firm i miejscowości.
Po szczegółowe informacje i kor z ystanie
z bezpłatnego doradztwa zapraszamy do biura LGD

"Razem na wyżyny", które mieści się w Mykanowie przy
ulicy Cichej 72 (w budynku po dawnej straży gminnej),
w godzinach od 8.00 do 16.00. Czekają tam na
kreatywnych i przedsiębiorcz ych mieszkańców
kompetentni pracownicy LGD na czele z Panią Edytą Bauć
dyrektorem biura, którzy odpowiedzą na pytania
i wyjaśnią wątpliwości. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.razemnawyzyny.pl oraz na profilu na
Facebook-owym. Zachęcamy również do kontaktu
telefonicznego i mailowgo: tel. 34 374 00 01, e-mail:
biuro@razemnawyzyny.pl
Krzysztof Polewski
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD "Razem na wyżyny”

Charytatywny spektakl w Teatrze
Z inicjatywy Fundacji „Maxima Dzieciom” 20 maja b r.
w Teatrze im. Adama Mickiewicza został zagrany spektakl
pt.:„Kredyt” w reżyserii Macieja Kowalewskiego. Wystąpili
Piotr Machalica i Piotr Borowski. Frekwencja dopisała,
Teatr wypełnił się osobami, którym nie jest obojętny los
dzieci. Sztuka bardzo się podobała, owacjom na stojąco
nie było końca. Uwieńczeniem wieczoru było
przeprowadzone przez aktorów losowanie wielu
atrakcyjnych nagród.
Zaproszonych gości uśmiechem i cukierkami witali
najmłodsi wychowankowie z placówek obsługiwanych
przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni. To do nich
trafią „cegiełki” ze sprzedaży biletów – pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup prezentów z okazji I Komunii
Świętej i zorganizowanie we wrześniu wycieczki do Parku
Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji „Maxima
Dzieciom” za okazane nam serce.
Elżbieta Ścigała
Dyrektor CAOPO-W w Blachowni
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Jak pracować z uchodźcami emigrantami?
W dniach 13 i 16 maja 2016 r. pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wzięli udział w
szkoleniu z zakresu pracy socjalnej z uchodźcami
i emigrantami w środowisku lokalnym.
Podczas szkolenia jego uczestnicy poznali zasady
udzielania wsparcia uchodźcom i emigrantom, udzielania
profesjonalnego poradnictwa w oparciu o najnowsze
standardy pracy socjalnej z ww. grupą klientów oraz
stosowania właściwej procedury w pracy socjalnej.
Pracownikom przekazano również wiedzę na temat

Powstają nowe nakładki asfaltowe
Do końca 2016r. w ramach tzw. wolnych środków,
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wykona nowe
nakładki bitumiczne o łącznej długości ponad 5 km.
Obecnie wyłoniono wykonawców na prace związane z
wykonaniem nakładek m.in. w Zaborzu (na długości
455mb), Celinach (1560mb), w Wąsoszu (360 mb), w Łęgu
(430 mb) na odcinku Lgota Mała - Widzów (990 mb) oraz na
odcinku Sobuczyna - Mazury (630 mb).
W najbliższym czasie nową nawierzchnię zyskają drogi
na odcinku Lipie - Raczkowice oraz Lipie - Św. Anna.
W następnej kolejności planowe jest wykonanie
nawierzchni w m. Rzeki Wielkie oraz odcinki dróg:
Radoszewnica - Łysiny, Małusy Małe - Małusy Wielkie.
Planowany koszt wykonania nowych nawierzchni na
ww. odcinkach dróg powiatowych wyniesie ponad 3,1
mln zł.
LP

psychologicznych i społecznych różnic kulturowych
w przełożeniu na funkcjonowanie uchodźcy w nowej
społeczności lokalnej.
Z uwagi na niespotykaną dotychczas skalę emigracji
oraz kryzys emigracyjny w Unii Europejskiej Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie powinno być przygotowane do
pracy z uchodźcami i emigrantami, którzy w razie
wystąpienia takiej konieczności, będą przyjęci przez stronę
polską w ramach relokacji i przesiedlenia z krajów spoza UE
np. Syrii, Libanu oraz obozów dla uchodźców.
Tematyka szkolenia związana jest z zakresem zadań,
jakie ustawodawca nakłada na Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w przypadku cudzoziemców, którym
władze polskie nadały status uchodźcy. Chodzi tutaj
głównie o pomoc, której celem jest wspieranie ich procesu
integracji ze społeczeństwem. PCPR ma obowiązek m.in.
w s p ó ł d z i a ł a n i a z u c h o d źc ą o r a z w s p i e r a n i a g o
w kontaktach ze środowisk iem lok alnym, w tym
w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca
zamieszkania uchodźcy ośrodkiem pomocy społecznej,
prowadzenia z uchodźcą pracy socjalnej oraz innych
uzgodnionych z uchodźcą działań w ynik ając ych
z indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy.
Szkolenie prowadziła Alexandra Kamińska - psycholog,
psychoterapeutka, która pracuje z uchodźcami od 2006
roku m.in. w warszawskich ośrodkach dla uchodźców. Jest
również przewodniczącą Zespołu ds. Diagnozowania
Uchodźców Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy
Psychologicznej PTP.
Szkolenie zostało w 80 % sfinansowane ze środków
Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
K.K.

Konferencja we Władimirze
Wołyńskim - Ukraina
W dniach 23 - 25 maja br. delegacja pracowników
z placówek opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych
przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni gościła
miejscowości Władimir Wołyński (Ukraina). W wyjeździe
udział wzięła dyrektor Centrum, pracownik socjalny
Ce n t r u m , w yc h o w a wc a z P l a c ó w k i O p i e k u ń c z o
–Wychowawczej w Blachowni i wychowawca z Domu dla
Dzieci„Sosenka” w Częstochowie.
Powodem wyjazdu była konferencja zorganizowana 24
maja przez stronę ukraińską w związku z ukończeniem
projektu realizowanego przez szkołę internat I – III stopnia w
ciągu ostatnich 9 lat. W konferencji udział wzięły władze
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne Ukrainy. Było to
podsumowanie reform, jakie miały miejsce w omawianej
placówce, ocena pracy dyrektora i wszystkich pracowników.
Podczas spotkania padło wiele ciepłych słów pod
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adresem zespołu szkoły – internatu I – III stopnia, oceniono
ww. placówkę jako najlepszą i najbardziej prestiżową
w całej Ukrainie.
Elżbieta Ścigała - dyrektor Centrum Administracyjnego
Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawcz ych
w Blachowni - podczas części oficjalnej omówiła zauważone
zmiany, rozwój całego obiektu, zaplecza i bazy m.in.
dydaktycznej. Ponadto E. Ścigała wyraziła swój podziw dla
obszaru i zakresu oferowanego wsparcia psychologiczno –
p e d a g o g i c z n e g o d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y, w t y m
organizowanych im form spędzania czasu wolnego,
nieograniczonej liczby zajęć plastycznych, muzycznych,
teatralnych, gry na instrumentach, zajęć manualnych,
sportowych itd. Po oficjalnej części konferencji przedstawiła
prezentację reorganizacji naszych placówek
opiekuńczo–wychowawczych.
Ponadto polsk a delegacja z wiedziła ośrodek
rehabilitacyjno–wypoczynkowy w Pulmo nad Jeziorem
Świteź i dopracowała szczegóły wymiany dzieci. W wyniku
podpisanej umowy o współpracy uzgodniono, że
w terminie od 25 czerwca do 6 lipca 2016 r. do nas przyjadą
dzieci z Ukrainy, a nasza grupa w tym samym terminie
pojedzie do ww. ośrodka nad Jezioro Świteź.
Agnieszka Kowalska
Starszy specjalista pracy socjalnej

Z ukraińskimi uczniami

Nasza delegacja
nad Jeziorem Świteź

XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie
W dniach 23 - 25 maja br. w kompleksie Klasztoru
Jasnogórsk iego odbyła się X VI Ogólnopolska
Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie,
której współorganizatorem wspólnie z Ośrodkiem
Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych- Centrum AV
w Częstochowie było m.in. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie.
Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. starosta
częstochowski Andrzej Kwapisz.
Wzięło w niej udział stu trzydziestu uczestników
z różnych jednostek pomocy społecznej z całej Polski.
Spotkanie pracowników socjalnych, przedstawicieli służb
pomocy i integracji społecznej oraz reprezentantów
środowiska wykładowców kształcących kadry pomocy
społecznej odbyło się pod hasłem: „Praca socjalna z rodziną
przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych”.
Wystąpienia, które złożyły się na program konferencji,
prezentowały różnorodne aspekty pracy socjalnej z rodziną
przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Podczas trzech dni prelegenci poruszali m.in. kwestię
istoty projektu socjalnego i jego przydatność w pracy
socjalnej skupiającej się na zasobach rodziny oraz
aktywizowaniu rodzin w przezwyciężaniu własnej
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
doświadczeń w zakresie rozwijania mediacji rodzinnych,

jako formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności
w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych. Podkreślano również rolę i znaczenie
asystenta rodziny. Prelegenci wskazywali na pozytywne
aspekty współpracy asystenta rodziny z pracownikiem
socjalnym, a także na korzyści wynikające ze współpracy
między pracownikami ośrodków pomocy społecznej,
a samą rodziną.
W p o p o ł u d n i owe j w to r k owe j s e s j i p l e n a r n e j
dyskutowano o wspieraniu i motywowaniu rodzin do
zmiany w ramach pracy socjalnej. Zwracano uwagę na
sposób budowania relacji i komunikacji z rodziną w oparciu
o dobre praktyki z obszaru doświadczenia zawodowego
specjalistów koncentrujących się na wartościach i zasadach
leżących u podstaw pracy socjalnej.
K.K.

Uczestnicy konferencji na Jasnej Górze
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Jeździeckie Zawody Grand Tour 2016
”KJ Rancho Zrębice” i ”Stajnia Don Camillo”
Konopiska
W Zrębicach Pierwszych odbyły się inauguracyjne
zawody jeździeckie Grand Tour 2016 rozgrywane
pod patronatem starosty częstochowskiego. Grand
Tour - to cykl czterech zawodów jeździeckich
w skokach przez przeszkody.
W ramach zawodów rozgrywanych jest 5 konkursów:
Nr 1 - skoki mini LL - do 60 cm dla zawodników do lat
12 konkurs zwykły + Finał
Nr 2 - skoki mini LL - do 70 cm konkurs zwykły + Finał
Nr 3 - skoki LL - do 90 cm dwufazowy + wyniki Finału
Nr 4 - skoki L 1 - do 105 cm dokładności z rozgrywką +
wyniki Finału
Nr 5 - skoki P 1 OPEN do 115 cm o wzrastającym
stopniu trudności z Jokerem + wyniki Finału.
Pi e r ws z y e t a p zo rg a n i zowa ny w Z rę b i c a c h
Pierwszych pomimo niesprzyjającej pogody zgromadził
na starcie 52 jeźdźców w różnych kategoriach
wiekowych reprezentujących 8 stajni.
Najlepszymi okazali się:
• w skokach mini LL do 60 cm - Anna Michalska, Stajnia
Apollo w Częstochowie-Kiedrzynie
• w skokach mini LL do 70 cm - Amelia Krywult, Stajnia
Pasjonata w Aleksandrii Pierwszej
• w skokach LL do 80 cm
- Emilia Szyja, Stajnia
Laredo w Wąsoszu gm. Konopiska
• w skokach L 1- do 100 cm - K l a u d i a S t o l a r s k a ,
Stajnia Apollo w Częstochowie-Kiedrzynie
• w skokach P Open do 110 cm
- Magdalena
Maciejewska, KJ Rancho Zrębice
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Częstochowie wręczono zawodnikom w skokach mini LL
do 60 cm.

Drugi etap zorganizowany zostanie 18 czerwca br.
w Stajni Don Camillo w Konopiskach, trzeci 6 sierpnia
ponownie w Zrębicach Pierwszych, a czwarty finałowy 10
września w Konopiskach. Po ostatnim etapie nastąpi
podsumowanie wyników uczestników, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w systemie rankingu Grand Touru.
TK

Skok przez 7 przeszkodę

Skok

Najmłodsza uczestniczka zawodów

Dekoracja w kat. Mini LL
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Wiosenny Złaz Zuchowy
W podróży przez wschodnie krainy
14 maja br. w Olsztynie k/Częstochowy odbył się
30 Jubileuszowy Wiosenny Złaz Zuchowy. Zuchy
z Chorągwi Śląskiej zjechały do Jurajskiego Olsztyna,
by po raz kolejny podziwiać piękno Jury KrakowskoCzęstochowskiej oraz realizować hasło tegorocznego
Złazu "W podróży przez wschodnie krainy”.
W Złazie wzięły udział 22 gromady zuchowe w tym
z powiatu częstochowskiego: 36 GZ "Pluszowe
Niedźwiadki" z Janowa, PGZ "Pierwszaki z Rudnik"
z Rudnik, PGZ "Mstowskie Słoneczka" z Mstowa, 34 GZ
"Pomarańczowe Wilczki" z Mstowa, 73 GZ "Brykające
Tygryski" z Olsztyna, 11 GZ "Leśne Bractwo" z Przyrowa,
15 GZ " Radosne Ogniki" z Rudnik, 29 LOP przy SP
w Janowie, 9 gromad z Częstochowy, 3 z Będzina i 2
z Dąbrowy Górniczej.
Ponad 350 osób wyruszyło trzema trasami pieszymi,
podczas których zuchy rozwiązywały zadania związane z
krajami azjatyckimi. Między innymi poznawały faunę
i florę tamtejszego regionu, usłyszały malajską bajkę,
odwiedziły Mongolię, gdzie bawiły się w popularną
z a b awę m o n g o l s k i c h d z i e c i , p oz n a ł y S u d h i ra
zamieszkującego Nepal, który opowiedział zuchom
o magicznych mandalach. W wielkich Chinach poznały
historię sudoku. Japonia natomiast przyniosła zuchom
historię Kwitnącej Wiśni.

Przeprowadzono wiele konkursów: rozwiązywanie
sudoku, ujeżdżanie mongolskich koni, japońska butelka
skarbów (szukanie różnych rzeczy), malajska bajka
( rozpoznawanie zwierząt), budujemy mur chiński, kto zje
więcej ryżu. Mimo deszczowej pogody, na mecie zuchy
mogły się ogrzać przy ognisku i zjeść kiełbaski na gorąco,
dostały też bułki i soczki.

Na mecie

Na zakończenie Złazu gromady zuchowe otrzymały
dyplomy za udział oraz upominki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Gromady dostały
także torty z okazji Jubileuszowego 30 Wiosennego Złazu
Zuchowego.
TK

Na starcie

Na trasie

Moment składania
obietnicy zuchowej
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XVI Powiatowy Medialny Konkurs Krajoznawczy
Region częstochowski
- moja mała ojczyzna
W bieżącym roku organizatorzy, którymi są
Regionalny Oddział PT TK, Gimnazjum nr 9,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Urząd Miasta
Częstochowy, zaprosili młodzież do tworzenia prac
pod naz wą: SELFIE z Częstochową lub inną
miejscowością w regionie częstochowsk im.
Zgłoszono 30 prac w formie prezentacji
multimedialnej lub filmu w wersji cyfrowej,
wykonanych przez 42 autorów z 8 szkół (Szkoła
Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 9, 12, 16, 18, 24 w
Częstochowie, Gimnazjum w Kusiętach i IX LO im. CK
Norwida w Częstochowie).
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło
się 24 maja br. w Gimnazjum nr 9 w Częstochowie.
Grand Prix Starosty Częstochowskiego otrzymała
Karolina CHADRYŚ z. Gimnazjum w Kusiętach za pracę pt.
„Kusięta, a może i ty je odwiedzisz?”.
Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymał
zespołów w składzie: Zuzanna DZIUBEK, Barbara
GŁĘBOCKA z IX Liceum Ogólnokształcącemu im. C.K.
Norwida w Częstochowie -„Ich selfie z …”
I miejsce prz yznano Magdalenie GANCAREK
z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie - „Selfie
z Częstochową”.
II miejsce ex aequo: Paulinie CHAMOŃ z Gimnazjum
nr 18 w Częstochowie – „Moja Częstochowa” i zespołowi
w składzie: Antoni BORKOWSKI, Ola ŁAPOT z Gimnazjum
nr 12 w Częstochowie –„Spacer po Częstochowie”.
Komisja konkursowa wyróżniła jeszcze 6 autorów
najciekawszych prac
• zespół w składzie Sandra PSIUK, Sandra KAŁUŻA
z Gimnazjum nr 18 w Częstochowie,
• zespół wskładzie Monika MOTYKA, Katarzyna
WASIAK z IX Liceum im. C.K. Norwida w Częstochowie,
• Konrad KOSTRZANOWSKI z IX Liceum im. C.K.
Norwida w Częstochowie,
• Natalia ZONTEK z Gimnazjum nr 12 w Częstochowie.
• A l i n a M A S TA L E R Z z G i m n a z j u m n r 2 4
w Częstochowie.
Prace przedstawiały obiekty (nie tylko zabytkowe)
związane z historią regionu, pobytem i działalnością
naszych przodków lub innych sławnych osób, miejsca
występowania unikatowej flory i fauny oraz stanowiły
rodzaj zaproszenia do zobaczenia tych miejsc.
TK

Lech Tota - prezes RO PTTK ogłasza wyniki

Wręczenie nagrody starosty

Grand Prix Prezydenta Częstochowy
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Laureaci z Zespołu Szkół w Przyrowie
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przyrowie pod opieką merytoryczną nauczyciela
historii Wiesława Stanuchiewicza uczestniczyli
w etapie centralnym XXI Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do
Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”, który
w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbył się w Warszawie.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad
1 5 t ys i ę c y u c z n i ów ze s z k ó ł p o d s t awow yc h ,
gimnazjalnych i zawodowych z całej Polski. Konkurs
corocznie przebiega w 4 etapach. Eliminacje szkolne,
następnie rejonowe oraz finały wojewódzkie mają
wyłonić po dwóch najlepszych uczniów w każdej
kategorii szkół w 16 województwach w Polsce. Laureaci
w czerwcu rywalizują w etapie centralnym w Warszawie.
Tegoroczny Konkurs obejmował 5 następujących
konkurencji: barwę i broń, eksponat muzealny, historię
oręża polskiego w sztuce, geografię militarną, zabytki
i obiekty historyczne.
W wyniku trzydniowych zmagań wyłoniono
najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach.
W kategorii szkół podstawowych najwięcej punktów 92 zdobył Michał Szewczak - uczeń z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej "Nasza szkoła" w Warszawie, drugie
miejsce zdobywając o jeden punkt mniej zajął Krystian
Stanuchiewicz ze Szkoły Podstawowej w Przyrowie.
Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Karolina
Sabina Tomczyszyn uczennica z Gimnazjum im.
Władysława Sikorskiego w Brzeźnicy 95 pkt, a trzecie
miejsce przypadło w udziale Filipowi Kaczmarzykowi
z Gimnazjum w Przyrowie, który zdobył 92 pkt.
W gali wręczenia nagród w Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego uczestniczyło ogółem 64 laureatów
Konkursu. Zdobywcy najwyższych miejsc uhonorowani
zostali pucharami, atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
i książkami. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz medale, ufundowane przez
Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari.
Ogólnopolski Koordynator Konkursu - Mazowiecki
Kurator Oświaty Aurelia Michałowska pogratulowała
wybitnych osiągnięć, podkreśliła rolę nauczycieli
pasjonatów oraz podziękowała rodzicom za motywację
i wsparcie.
Sukces uczniów Szkoły w Przyrowie jest kontynuacją
poprzednich osiągnięć w tym Konkursie. Do zdobytych
dwukrotnie I miejsc w Polsce (2006, 2015) uczniowie w
bieżącym 2016 roku dodali II i III miejsce, przez co
promują szkołę, gminę, powiat częstochowski

i województwo śląskie na szczeblu ogólnopolskim.
Więcej informacji na stronie: www.losyzolnierza.pl
TK

Laureaci z Aurelią Michałowską
Mazowieckim Kuratorem Oświaty

Krystian z rodzicami

Filip z rodzicami

, Liliana Pakuła

