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Podczas XXIV sesji Rady Powiatu (22 czerwca br.) radni powiatowi 
udzielili Zarządowi Powiatu Częstochowskiego absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu (radni z  PiS), 
nikt nie był przeciw. Przed głosowaniem przedstawiono opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i  pozostałych 
komisji stałych Rady Powiatu dotyczące wykonania budżetu za 
ubiegły rok – wszystkie były pozytywne i wynikało z nich, że Zarząd 
Powiatu realizując zadania związane z  wykonaniem budżetu 
kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środkami publicznymi. Za udzielenie absolutorium 
podziękował radnym starosta Krzysztof Smela. 
Niecodziennymi gośćmi XXIV sesji Rady Powiatu byli najwyżsi 
rangą przedstawiciele władz miasta Częstochowy: prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław 
Wolski oraz odpowiedzialny za projekty unijne naczelnik Piotr 
Grzybowski. Prezydent K. Matyjaszczyk podziękował staroście  
K. Smeli, przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Kubatowi, 
członkom Zarządu Powiatu oraz radnym powiatowym za bardzo 
dobrą współpracę przy realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. 
Podkreślił, że dzięki powiatowi, który skoordynował współpracę 
wielu samorządów, udało się wywalczyć dla naszego subregionu 
dużo większą kwotę w  ramach programu Regionalne Inwestycje 

Terytorialne na lata 2014 – 20120 niż początkowo nam 
proponowano.
- Proponowana nam kwota 64 mln euro była niesprawiedliwa, 
bo powodowała, że na jednego mieszkańca naszego subregionu 
przypadało o wiele mniej pieniędzy niż na mieszkańców pozostałych 
subregionów województwa śląskiego – tłumaczył prezydent 
Matyjaszczyk. – Wspólna walka, współpraca i wzajemne wsparcie 
spowodowały, że ostatecznie otrzymaliśmy 104 mln euro i to my, 
samorządowcy, decydujemy o sposobie ich wydatkowania. Dzięki 
dobrej współpracy nie tylko mamy więcej pieniędzy, ale także nie 
pozwalamy, by się one marnowały. Jako subregion jesteśmy liderem 
w skali kraju w wydatkowaniu środków unijnych. Nikt w Polsce nie 
ma w tym zakresie takiej skuteczności jak nasz subregion.
Radni powiatowi przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad 
XXIV sesji Rady Powiatu projekty uchwał. W  tym także uchwałę 
obniżającą opłatę za wymianę praw jazdy osobom, które muszą 
to zrobić z powodu zmiany adresu wynikającego ze zmiany nazwy 
ulicy dokonanej w  oparciu o  ustawę o  zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Po uprawomocnieniu 
się tej uchwały (po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego), mieszkańcy powiatu 
częstochowskiego za wymianę wspomnianego wyżej dokumentu 
zapłacą nie 100 jak dotychczas, lecz 60 zł. 

GF

Czworo uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej 
odebrało 7 czerwca Stypendia Starosty Częstochowskiego, 
przyznawane w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat częstochowski”. 
Uroczystość miała miejsce w  siedzibie częstochowskiego 
starostwa, w  obecności wszystkich członków Zarządu Powiatu 
oraz towarzyszącej uczniom dyrektor szkoły Iwony Choły. Dyplomy 
potwierdzające przyznanie stypendium (1 tys. zł na semestr) z rąk 
starosty częstochowskiego Krzysztofa Smeli odebrali:

1. Margasiński Julian – średnia ocen – 5,24
2. Maciągowska Nicola– średnia ocen – 5,18
3. Dukat Aleksandra– średnia ocen – 4,94
4. Flacha Paweł – średnia ocen – 4,76

Aby otrzymać stypendium uczeń musi spełnić równocześnie 
następujące warunki:
- uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 z  zajęć edukacyjnych 
wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe 

i realizowanych w danym semestrze (z wyłączeniem praktyk), 
- uzyskać oceny celujące z  co najmniej 3 zajęć edukacyjnych 
wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe 
i realizowanych w danym semestrze (z wyłączeniem praktyk),
- wykazać się brakiem nieusprawiedliwionych nieobecności na 
zajęciach dydaktycznych. 

GF

Stypendia StaroSty dla licealiStów

abSolutorium dla ZarZądu powiatu

Głosowanie nad absolutorium

Prezydent K. Matyjaszczyk podczas sesji Rady Powiatu

Pamiątkowe zdjęcie z członkami Zarządu Powiatu
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11 orkiestr zaprezentowało się podczas II Powiatowego Przeglądu 
Orkiestr Dętych, który odbył się 11 czerwca br. w Lelowie. Festiwal 
rozpoczął się od przemarszu orkiestr z lelowskiego rynku na plac przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lelowie, gdzie otwarcia przeglądu 
dokonał starosta częstochowski Krzysztof Smela, przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Kubat i wójt gminy Lelów Krzysztof Molenda. 
Po krótkim powitaniu połączone orkiestry zagrały utwory „Happy 
Marching Band” (dyr. Dariusz Pikor) i „Orkiestry Dęte” (dyr. Roman 
Pełka). W kolejnej części festiwalu licznie zgromadzona publiczność 
mogła wysłuchać przygotowanego przez orkiestry repertuaru.  

Na scenie zaprezentowały się: 

-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej (dyr. Dariusz Pikor),  

- Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach 
(dyr. Roman Pełka),  
 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna (dyr. Kazimierz 
Kłosek),  

- Orkiestra Dęta OSP Nakło (dyr. Witold Olchowski),  

ii powiatowy prZegląd orkieStr

Orkiestra OSP NakłoMażoretki Szyk z Konopisk

Orkiestra OSP Nakło

Młodziezowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Poczesna

Młodziezowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona

Mażoretki Szyk z Konopisk
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- Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Mykanowie 
(dyr. Radosław Wochal),  

- Orkiestra OSP z Drochlina (dyr. Agnieszka Gradoń),

- Orkiestra Dęta OSP Rędziny (dyr. Krzysztof Gajowniczek), 

- Orkiestra OSP Biała Wielka (dyr. Hubert Polewski), 

- Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lelów,  

- Orkiestra Dęta OSP Koniecpol (dyr. Emilia Pikos). 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Rędzinach

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów

Orkiestra OSP Biała Wielka

Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Lelów

Orkiestra OSP Drochlin

Orkiestra OSP Drochlin

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Rędzinach Orkiestra Dęta OSP Koniecpol
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Jako ostatni zaprezentował się zespół złożony z  muzyków 
orkiestr z  Lelowa i  Rędzin, którzy przygotowali program na 
warsztatach integracyjnych. Każda z  orkiestr po swoim występie 
otrzymała pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową starosty 
częstochowskiego.

Władze powiatu częstochowskiego składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w  organizację 
II Powiatowego Przeglądu Orkiestr na czele z  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w  Lelowie oraz gminą Lelów.  
Już teraz zapraszamy na kolejny przegląd orkiestr. Termin oraz 

miejsce podamy po konsultacji z przedstawicielami gmin i orkiestr 
z powiatu częstochowskiego.
Przegląd orkiestr dętych władze powiatu reaktywowały w  roku 
2016. Ubiegłoroczna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
i  przyciągnęła tłumy widzów. Z  tego powodu Zarząd Powiatu 
postanowił wpisać ją na stałe w kalendarz powiatowych wydarzeń 
kulturalnych.

Patryk Jeziak
Starostwo Powiatowe

W dniach 7 – 10 czerwca br. delegacja powiatu częstochowskiego, 
w skład której wchodzili: starosta częstochowski Krzysztof Smela, 
członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński, 
przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat, 
radni powiatu częstochowskiego oraz przedstawiciele rady gminy 
Mstów wraz z wójtem Tomaszem Gęsiarzem oraz przewodniczącym 
Rady Gminy Mstów Krzysztofem Choryłkiem, przebywali 
w powiecie bodeńskim w Niemczech. Celem wyjazdu była wymiana 
doświadczeń pracy samorządów powiatu częstochowskiego oraz 

powiatu bodeńskiego w Niemczech. 
W czasie wizyty 14-osobowa delegacja naszego powiatu spotkała 
się ze starostą bodeńskim Lotharem Wölfle, dyrektorami pionów 
oraz radnymi powiatu bodeńskiego. W trakcie spotkań delegacja 
zapoznała się z bieżącą pracą powiatu bodeńskiego, wymienione 
zostały doświadczenia związane z  pracą obu samorządów. 
Przedstawiciele powiatu częstochowskiego odwiedzili ośrodek 
recyklingu odpadów Weiherberg, obwód drogowy Tettnang, 
kwatery grupowe Narzissenstraße, w  których przebywają 
uchodźcy, zwiedzili park krajobrazowy Eriskircher Ried. Delegacja 
zwiedziła miasta Konstancję oraz Meersburg, jak również wystawę 
kooperacyjną z Galerią Częstochowską i Bazylikę Maryjną Birnau.
Delegacja naszego powiatu przebywała w  Niemczech na 
zaproszenie starosty Lothara Wölfle w ramach zawartego w 1999 
roku porozumienia pomiędzy powiatami. Podstawowe dziedziny 
współpracy powiatów obejmują pomoc społeczną, edukację, 
ochronę zdrowia, sport i  turystykę, kulturę, sztukę, ochronę 
środowiska, ochronę i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, jak 
również rozwój przedsiębiorczości.

Małgorzata Krasoń
Starostwo Powiatowe 

Z wiZytą w powiecie bodeńSkim

Pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą starostwa bodeńskiego

Orkiestry Dęte, dyr Roman Pełka
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Pod patronatem starosty częstochowskiego Krzysztofa 
Smeli 18 czerwca br. odbyły się jubileuszowe obchody 
100-lecia Szkoły Podstawowej im. 6 Pułku Piechoty w Starym 
Broniszewie.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Oficjalna część obchodów 
miała miejsce w  sali gimnastycznej szkoły, gdzie gości powitał 
dyrektor Krzysztof Wrzalik. Przy tak ważnej okazji nie mogło 
zabraknąć przypomnienia bogatej historii szkoły i  ludzi, którzy ją 
tworzyli, rozwijali i o nią dbali. Pomimo wojen i pożarów zachowano 
ciągłość nauczania i placówka cały czas spełnia swe funkcje.

Obecnie może również pochwalić się bardzo dobrą współpracą 
z władzami i ludnością lokalną. Świadczy o tym grono 31 fundatorów 
sztandaru szkoły. Wśród nich był starosta częstochowski Krzysztof 
Smela i radni powiatu częstochowskiego: Adam Wochal, Krzysztof 
Nabiałczyk i Ignacy Palutek. Na nowo nadanym sztandarze widnieją 
słowa: Bóg Honor Ojczyzna Nauka. Doniosłą chwilą było nadanie 
hymnu szkoły „Drogowskaz naszych dni”, do którego słowa ułożył 
Krzysztof Wrzalik, a  muzykę skomponowali Aneta Truszkowska–
Karoń i  Krzysztof Wrzalik. Po wręczeniu listów gratulacyjnych, 
prezentów i  upominków przez licznie przybyłych gości, wszyscy 
mogli podziwiać występy artystyczne uczniów oraz absolwentów 
szkoły: Karoliny Orszulak i Agaty Kasprzyk.

Głównym celem uroczystości jubileuszowych było podkreślenie 
rangi stuletniej tradycji oświaty w Starym Broniszewie. Dzisiaj Szkoła 
Podstawowa jest nowoczesną placówką, dbającą o bezpieczeństwo 
i rozwój dzieci. U swoich podopiecznych kształci idee patriotyzmu, 
tolerancji oraz dbałości o środowisko naturalne.
Szkoła w  latach 2013/2014 uzyskała Certyfikat „Wiarygodna 
Szkoła Podstawowa”, potwierdzający, że jest placówką będącą 
w  stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacji, wychowania 

i  bezpieczeństwa swoim uczniom. Placówka jest organizatorem 
konkursów: „Liściem malowane” oraz „Raz, dwa, trzy – 
śpiewasz Ty”, które cieszą się dużą popularnością w  powiecie 
częstochowskim.

Patryk Jeziak
Starostwo Powiatowe

100 lat oświaty w Starym broniSZewie

Uczą i wychowują od 100 lat 
Rozmowa z  Krzysztofem Wrzalikiem, dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Starym Broniszewie 

Z  jakimi trudnościami, podczas sprawowania funkcji 
dyrektora, przyszło się Panu zmierzyć?
Kierowanie współczesną szkołą jest zadaniem, które stawia przed 
osobami zarządzającymi wiele wyzwań. Aby im sprostać dyrektor 
szkoły musi posiadać umiejętność dobrego organizowania czasu 
pracy oraz planowania działań w sferze dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Tylko wtedy szkoła będzie miejscem wszechstronnego 
rozwoju ucznia, przygotowując go do życia w  rodzinie 
i  społeczeństwie. Myślę, że największą trudnością w  sprawowaniu 
funkcji dyrektora są zbyt często zmieniające się przepisy prawa oraz 
nadmierna biurokracja.
Z którego z osiągnięć jest Pan najbardziej dumny? 
Uczniowie naszej szkoły mogą poszczycić się wieloma sukcesami na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i   gminnym. 
Do największych sukcesów na przestrzeni lat możemy zaliczyć: 
mistrzostwo Polski w mini siatkówce chłopców (dwukrotnie ), liczne 
sukcesy siatkarskie na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, wysokie 
pozycje naszych uczniów (2 laureatki i 3 finalistki) w wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych. Ogromnie ważnymi osiągnięciami 
szkoły są również: Certyfikat - Wiarygodna Szkoła Podstawowa, 
z roku szkolnego 2013/2014, potwierdzający, że jesteśmy placówka 
będącą w  stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, 
wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom oraz Złota Odznaka 
Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana w tym 
roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Jakie są Pańskie plany związane ze szkołą?
Od 1 września 2017 r. wchodzi w życie reforma ustroju szkolnego, 
która sprawi, że w  miejsce 6-klasowej szkoły, staniemy się szkołą 
8-klasową. Jest to dla nas szansa dalszego rozwoju, ponieważ 
przybędzie nam uczniów. W dalszym ciągu będą także funkcjonowały 
dwa oddziały przedszkolne. 

Starosta K. Smela był jednym z fundatorów sztandaru szkoły

Jubileuszową uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa

Przekazanie nowego sztandaru szkoły
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Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie nowej, zreformowanej 
szkoły planuję jej całościowy rozwój z uwzględnieniem nowoczesnych 
metod zarządzania oraz racjonalnej polityki kadrowej i  wspierania 
rozwoju zawodowego nauczycieli. Położę szczególny nacisk na dalsze, 
systematyczne, podnoszenie jakości kształcenia oraz wychowania 
i opieki. W dalszym ciągu będę rozwijał szeroką współpracę z organem 
prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, społecznościami 
szkoły, rodzicami, środowiskiem lokalnym, oraz partnerami 
zewnętrznymi. Ważnym zadaniem będzie także dalsze wzbogacanie 
oferty edukacyjnej szkoły oraz jej promocja w środowisku. 
Czy absolwenci chętnie powracają do szkoły? 
Nasi absolwenci chętnie nas odwiedzają i  są zawsze bardzo 

mile widzianymi gośćmi. Miło jest rozmawiać z  nimi i  słyszeć 
o  sukcesach, jakie odnoszą na kolejnych etapach swojej edukacji 
oraz w prywatnym życiu. Jako ciekawostkę mogę dodać, że jednym 
z naszych absolwentów jest obecny starosta częstochowski Krzysztof 
Smela. Cieszymy się z  tego, że mogliśmy dołożyć chociaż małą 
cegiełkę do rozwoju naszych uczniów. Nasi absolwenci spotykają się 
ze sobą w trakcie Święta Szkoły oraz kolejnych jubileuszy. Być może 
pomyślimy kiedyś o  zorganizowaniu specjalnego dla nich zjazdu 
absolwentów.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Patryk Jeziak

12 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej 
powstałej dzięki wysiłkowi Zarządu Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Częstochowie, wsparciu powiatu częstochowskiego 
i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał 
starosta częstochowski Krzysztof Smela, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Marian Stępień i prezes 
Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Częstochowie Andrzej 
Adamczyk.
Głównym celem otwarcia Sali Edukacyjnej jest promocja działalności 
pszczelarskiej, edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości 
na temat roli i  znaczenia pszczoły w  środowisku naturalnym 
wśród dzieci, młodzieży, społeczności częstochowian, powiatu 
częstochowskiego oraz wszystkich zainteresowanych tym ważnym 
problemem.
Sala wyposażona jest w  tablice edukacyjne, filmy z  zakresu 
pszczelarstwa, literaturę fachową, sprzęt pasieczny, elementy 
wyposażenia pracowni pszczelarskiej, ul pokazowy, oraz ul 

przeszklony znajdujący się na zewnątrz sali, dzięki któremu można 
obserwować życie pszczół w jego wnętrzu.
Sala edukacyjna ma w  swoim zamyśle promować pszczelarstwo 
i rolę pszczół, które są ważnym wskaźnikiem czystości środowiska 
naturalnego.
Znane jest powiedzenie przypisywane Albertowi Einsteinowi : 
„Jeśli zginą pszczoły, człowiekowi zostaną tylko cztery lata życia 
na ziemi”, zróbmy więc wszystko aby środowisko naturalne służyło 
nam i następnym pokoleniom.
Sala edukacyjna mieści się w Częstochowie przy ul. Łukowej 57, 
w której w komfortowych warunkach można dowiedzieć się wiele 
na ten niezmiernie ciekawy temat związany z pszczelarstwem i rolą 
pszczół w ekosystemie.
Sala powstała na podstawie umowy dotacji pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  Katowicach a  Regionalnym Związkiem Pszczelarzy 
w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą: „Wyposażenie 
sali edukacyjnej dotyczącej pszczelarstwa w siedzibie Regionalnego 
Związku Pszczelarzy w Częstochowie.”
Ważny wkład w  realizację wyżej wymienionej umowy wniosło 
Starostwo Powiatowe w  Częstochowie poprzez dokonanie 
zakupu środków audiowizualnych (komputera, oprogramowania, 
projektora, i ekranu).
W  uroczystości otwarcia sali edukacyjnej udział wzięło wielu 
znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Jan Ryś - 
starosta pajęczański, Leonard Smolarski - członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, Włodzimierz Korbaczyński, - naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa 
Pajęczańskiego, Ewa Paulewicz - kierownik Referatu Rolnictwa 
i  Leśnictwa Starostwa Powiatowego w  Zawierciu, Małgorzata 
Magierska - Starostwo Oleskie - Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa I  Leśnictwa, reprezentujący prezydenta Częstochowy 
Krzysztof Labocha - kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Janusz 
Kryk - zastęca dyrektora KRUS OR w  Częstochowie, dyrektora 

pSZcZela edukacja
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Ostatnie przed wakacjami posiedzenia Komisje odbyły 
w siedzibach jednostek powiatowych oraz w siedzibach instytucji 
współpracujących z powiatem. 

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska odbyło się w  Nadleśnictwie Złoty Potok w  dniu 31 
maja br. Obrady poświęcone były ocenie wykonania nadzoru nad 
gospodarką leśną w  lasach nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa, w  tym kwestiom związanym z  planami urządzenia 
lasów i  wypełnianiem zapisów porozumienia z  Nadleśnictwem, 
które wykonuje nadzór nad gospodarką leśną w imieniu Starosty. 
Komisja Rolnictwa obejrzała w Złotym Potoku stację monitoringu 
powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
w tym przyrządy pozwalające uzyskać dane o stężeniach składników 
powietrza, jak ozon i CO2 oraz jego zanieczyszczenia. 

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rewizyjnej odbyło się w Zespole 
Szkół w  Złotym Potoku w  dniu 14 czerwca br. Tematem obrad 
była analiza kosztów utrzymania i  ponoszonych wydatków 
ZSz, w  tym wydatków przewidzianych na remonty i  inwestycje. 
Komisja zajmowała się również kwestią naboru na rok szkolny 
2017/2018 oraz kierunkami kształcenia i  ofertą programową. 
Członkowie Komisji dokonali wizytacji w  internacie, w  którym 
pokoje w  ostatnich latach zostały gruntownie wyremontowane 
i wszystkie posiadają łazienki. Pokoje są 2 i 3 –osobowe i posiadają 
dostęp do wifi oraz do tv. Do dyspozycji pozostaje siłownia. 
Pobyt w  internacie jest nieodpłatny. Pobierane są jedynie opłaty 
za wyżywienie. Komisja obejrzała pozostające w  trakcie budowy 
pracownie zawodowe do kształcenia w zawodzie technik żywienia 
i  usług gastronomicznych współfinansowane w  ramach projektu 
RPO „Nowoczesna baza dydaktyczna miara sukcesu zawodowego 
– modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego ZSz 

w  Złotym Potoku”. Pracownie będą usytuowane na najwyższym 
piętrze budynku szkoły i zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt 
i wyposażenie. 

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budżetu i  Mienia Powiatu 
odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w dniu 20 czerwca 
br. DPS w Lelowie jest jednostką przeznaczoną dla osób przewlekle 
psychicznie chorych. W obecnej chwili jest zamieszkiwany przez 100 
mieszkańców. Podczas obrad omówiono: koszty funkcjonowania 
jednostki, warunki bytowe, świadczone usługi, finansowanie, 
plan budżetu na br., koszty utrzymania mieszkańców, planowane 
remonty. Komisja obejrzała w  DPS-ie pokoje dziennego pobytu, 
gabinety zabiegowo – pielęgniarskie oraz pomieszczenia terapii 
zajęciowej i fizykoterapeutycznej. 

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Zdrowia i  Polityki Społecznej 
odbyło się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w  Częstochowie w  dniu 21 czerwca br. Komisja zapoznała się 
z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2016 
roku, którym to tematem zajmowała się również Rada Powiatu 
na sesji dnia następnego. Podczas obrad omówiono tematykę 

komiSje rady powiatu obradują w terenie

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Częstochowie 
reprezentowała Paulina Makles, Mieczysław Lejman - honorowy 
prezes RZP w Częstochowie, Włodzimierz Janas - przewodniczący 
Sądu Koleżeńskiego RZP w Częstochowie, Zygmunt Chwaliński - 
wiceprezes RZP w Częstochowie, Kazimierz Zaskórski - wiceprezes 
RZP w Częstochowie, Jan Wystalski - skarbnik RZP w Częstochowie, 
Paweł Dawid - sekretarz RZP w Częstochowie, Jan Dub - członek 
Zarządu RZP w Częstochowie, Edward Słomski - członek Zarządu 
RZP w Częstochowie, specjalni goście – uczniowie kl. III b Szkoły 
Podstawowej w Olsztynie wraz z opiekunami, którzy uczestniczyli 
w pierwszych zajęciach edukacyjnych.

Zachęcamy do odwiedzania sali edukacyjnej dzieci 
i młodzież, nauczycieli oraz wszystkie zainteresowane osoby. 
Terminy spotkań i zajęć w sali edukacyjnej można uzgadniać  
pod nr telefonu:

504 172 011 lub 606 224 902
Zapraszamy także na stronę internetową Regionalnego 

Związku Pszczelarzy w Częstochowie : www.rzpcz.pl

Marian Stępień
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Komisja Budżetu na terenie DPS w Lelowie

Komisja Rewizyjna  w nowo powstającej pracowni ZS w Złotym Potoku

Komisja Rolnictwa przy stacji monitorowania jakości powietrza
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związaną z  działalnością przeciwepidemiczną prowadzoną przez 
SANEPID, w tym szczepienia ochronne oraz nadzór nad obiektami 
żywieniowo-żywnościowymi, bezpieczeństwo wody przeznaczonej 
do spożycia i do kąpieli, ocenę obiektów użyteczności publicznej, 
ocenę obiektów nauczania i  wychowania, ocenę wypoczynku 
dzieci i  młodzieży, nadzór nad wprowadzaniem i  stosowaniem 
prekursorów narkotyków, choroby zawodowe, zapobiegawczy 
nadzór sanitarny, działalność oświatowo-zdrowotną, a   także 
czynności podejmowane podczas organizowanych w Częstochowie 
Światowych Dni Młodzieży. 

W  dniu 21 czerwca Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony 
Środowiska oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i  Infrastruktury w  ramach wspólnego posiedzenia dokonały 
objazdu po terenach poscaleniowych wizytując obiekty scaleniowe 
w gm. Kłomnice oraz planowane do scaleń w gm. Kruszyna. 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 Edukacji, Turystyki i  Sportu w  dniu 29 czerwca br. 
w ramach posiedzenia wyjazdowego gościła w Gminnej Bibliotece 

Publicznej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie zajmując się 
tematyką związaną z promocją kultury w powiecie i współpracą z  
gm. Lelów. Komisja w tym samym dniu odwiedziła Szkolny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w  Bogumiłku, w  którym zapoznała 
się z  funkcjonowaniem i  bieżącymi problemami jednostki oraz 
z realizacją inwestycji powiatowych tj. budową sali gimnastycznej. 
  IC

„kręci mnie beZpiecZeńStwo”
Strażacy Z koniecpola u dZieci w bogumiłku

18 maja br. w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku odbyło się spotkanie z  uczniami 
i  nauczycielami, które miało na celu zainaugurowanie przez 
Państwową Straż Pożarną na terenie Powiatu Częstochowskiego 
kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. 

W majowy poranek strażacy z  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej (JRG 
4) Straży Pożarnej w Koniecpolu na czele ze swoim komendantem 
Wojciechem Prokopem przyjechali bojowymi wozami do Ośrodka 
w Bogumiłku. Na miejscu zostali z radością powitani przez dyrekcję 
Ośrodka, kadrę pedagogiczną, a przede wszystkim przez uczniów. 
Na początku spotkania mieliśmy okazję uczestniczyć w pozorowanym 

Komisja Rozwoju i Komisja Rolnictwa z panią wójt gm. Kruszyna na terenie 
przyszłych prac scaleniowych

Komisja Zdrowia na spotkaniu z dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Komisja Edukacji w lelowskim GOK
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XIV Międzyszkolny Konkurs – Zabawa „Akademia Pana Jana 
Brzechwy” pod honorowym patronatem dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Bogumiłku odbył się 8 
czerwca br.
W  konkursie udział wzięło 6 grup artystycznych ze Szkół 
Podstawowych w: Bliżycach, Irządzach, Nakła, Lelowa, 
Olbrachcicach i  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Bogumiłku. Na tarasie budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w   Bogumiłku 
z  udziałem młodych artystów rozgrywały się fantastyczne sceny 
z utworów naszego patrona. Każdy zespół prezentował dowolny 

akademia pana brZechwy

alarmie i  na własne oczy przekonać się o  sprawności strażaków. 
Pod ich czujnym okiem przeprowadzono ewakuację uczniów 
i  pracowników z  budynku szkoły i  budynku internatu. W  ocenie 
komendanta W. Prokopa uczestnicy ewakuacji uzyskali bardzo dobry 
czas przeprowadzonej akcji. Następnie komendant opowiedział 
uczniom o   bardzo odpowiedzialnej i  jednocześnie niebezpiecznej 
pracy strażaków. Wyjaśnił, że służba strażaka nie polega tylko na 
gaszeniu pożarów, ale także na pomocy ludziom w trakcie powodzi, 
huraganów i  w  czasie wypadków drogowych oraz w  czasie 
poważnych katastrof np. kolejowych czy lotniczych. Następnie na 
boisku szkolnym strażacy zaprezentowali uczniom, w  jaki sposób 
gasi się pożar, jak prawidłowo korzysta się z  profesjonalnego 
sprzętu gaśniczego. Uczniowie z  zainteresowaniem oglądali wóz 
strażacki, dowiedzieli się, że strażacy używają różnych pojazdów, 
w  zależności od tego, do jakiej akcji są wzywani. Ponadto mieli 
okazję zobaczyć strój, w  jaki ubierają się strażacy do akcji. Dużo 
emocji wzbudziła możliwość założenia prawdziwego strażackiego 
stroju i  zajęcie miejsca w  wozie strażackim. Uczniowie zobaczyli 
również, jak szybko podczas akcji ratowniczej strażacy przygotowują 
sprzęt gaśniczy oraz w jaki sposób gaszą pożar. Dodatkową atrakcją 
była możliwość samodzielnego gaszenia pozorowanego pożaru, 
rozwinięcia i utrzymania w ręku węża gaśniczego, z którego tryskał 
silny strumień wody. Strażacy przypomnieli uczniom, pod jaki numer 
telefonu należy dzwonić w razie pożaru i w jaki sposób zachować 
bezpieczeństwo w miejscu wybuchu pożaru. Szczegółowo omówiono 
i przećwiczono praktycznie, zasady zgłaszania zdarzeń przy użyciu 
numerów alarmowych 998 i 112 oraz udzielanie pierwszej pomocy 
i zachowanie się w obliczu zagrożenia.
W  dalszej części spotkania strażacy udzielili zebranym instruktażu 
w  zakresie pierwszej pomocy z  wykorzystaniem fantomu. Po 
zakończeniu pokazów uczniowie wraz ze strażakami przeszli do 

budynku internatu, gdzie uczestniczyli w  konkursie pt.„Strażak 
moim przyjacielem – z nim jestem bezpieczny”.
Uczniowie w  trakcie trwania konkursu odpowiadali na pytania 
związane z zachowaniem bezpieczeństwa w razie pożaru, a także 
brali udział w zaaranżowanych scenkach z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Następnie jurorzy ocenili prace plastyczne 
uczniów na temat: pracy strażaka, jubileuszu 25 lecia Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Dnia Strażaka. Prace zakwalifikowane do 
konkursu plastycznego były tak piękne, że wszystkie zdobyły uznanie 
jurorów, a ich autorzy otrzymali dyplomy i nagrody. Na zakończenie 
spotkania uczniowie i dyrekcja Ośrodka złożyli strażakom gratulacje 
i  życzenia z okazji ich święta oraz podziękowali za spotkanie oraz 
wieloletnią przyjaźń. Podziękowania skierowane zostały także do st. 
bryg. mgr inż. Jarosława Piotrowskiego – Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, dzięki któremu było 
możliwe spotkanie w ramach Kampanii „Kręci Mnie Bezpieczeństwo.

Lena Nieśpielak
Dyrektor SOS-W w Bogumiłku
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utwór Jana Brzechwy i nawiązującą do tematu pracę plastyczną. 
Na scenie było bajkowo i  kolorowo, publiczności podobały się 
wszystkie prezentacje, jednak jury musiało wyłonić grupę, która 
zabierze do swojej szkoły Kleksowy Puchar Przechodni i tym razem 
byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelowie.
Każde z  dziecko po występie było gościem „Baru u  Kleksa”, 
gdzie częstowano słodkościami. ZTT Iskierka zaprezentował bajkę  
pt. „Kopciuszek”, a widzowie zapewniali, że występ był wyjątkowy. 
Młodzi artyści starali się bardzo i fantastycznie zagrali swoje role. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, występy 6 artystów 
zostały wyróżnione, każda grupa otrzymała upominki. 
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację 
konkursu. Akademia Pana Jana Brzechwy

Renata Włodarska

Sprostowanie
W informacji (opublikowanej w 84 numerze „Częstochowskich Wieści Powiatowych”) poświęconej wynikom eliminacji wojewódzkich 
VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez KRUS podaliśmy, że Julia Ociepa, uczennica I klasy, która 
otrzymała wyróżnienie w najmłodszej grupie wiekowej, jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. To nieprecyzyjne dane. 
Julia jest uczennicą Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Soborzycach, w gminie Dąbrowa Zielona. Zainteresowanych 
przepraszamy i gratulujemy dobrych wyników nauczania oraz utalentowanych uczniów.

Ireneusz Leśnikowski
OR KRUS w Częstochowie 

Wojewoda śląski przekazał samorządom województwa do 
zaopiniowania aktualizację Planu Działania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego, w  którym 
uwzględnione są dwa specjalistyczne zespoły ratownictwa 
medycznego: w Koniecpolu i Kłomnicach oraz cztery podstawowe 
zespoły: w Poczesnej, Dąbrowie Zielonej, Janowie i Blachowni. 
Aktualizacja powyższego dokumentu związana jest z planowaną 
reformą zdrowia oraz wejściem w  życie ustawy wprowadzającej 
tzw. sieć szpitali.

Zarząd Powiatu Częstochowskiego złożył wniosek do wojewody 
śląskiego o wprowadzenie w Aktualizacji Planu Działania Systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego 
nowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego 
w  gminie Mykanów. Utworzenie zespołu jest bardzo potrzebne 

ze względu na wzmożony ruch na drodze krajowej DK1 oraz 
narastającą tam liczbą wypadków. W  chwili obecnej Stacja 
Ratownictwa Medycznego mieści się w Częstochowie, natomiast 
filia znajduje się w Kłomnicach, gdzie dojazd z obu wspomnianych 
punktów do miejsca docelowego na trasie DK1 zajmuje ponad 30 
min. Dłuższy czas dojazdu spowodowany jest budową autostrady 
oraz związanym z tym spowolnieniem ruchu. Utworzenie zespołu 
ratownictwa medycznego w gminie Mykanów ważne jest również 
ze względu na brak w przyszłości innej możliwości włączenia się do 
ruchu na autostradzie niż węzeł w  Mykanowie. Kolejny bowiem 
znajdować się będzie dopiero w Radomsku.

Małgorzata Krasoń
Starostwo Powiatowe

ratownictwo medycZne w powiecie cZęStochowSkim
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Każdego roku staramy się wybrać dla naszych dzieciaków ciekawe 
miejsce w Polsce, które warto zobaczyć.
Tego roku 2 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę dla 
wychowanków z  placówek obsługiwanych przez Centrum 
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 
w Blachowni do Afrykarium we Wrocławiu.
Afrykarium znajduje się na terenie wrocławskiego ZOO. Jest to 
oaza zieleni, wśród zabytkowych pawilonów nad Odrą. Afrykarium 
we Wrocławiu należy do największych atrakcji miasta i najbardziej 
fascynujących miejsc w Polsce. Jest miejscem, gdzie można poczuć 
i niemalże dotknąć fascynującej przyrody Czarnego Lądu. 
Afrykarium to jedyny w  swoim rodzaju obiekt w  Polsce, 
przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem 
wodnym Afryki. Jest to obiekt, którego nie powstydziłoby się żadne 
miasto w Europie.
Rafa koralowa z  setkami barwnych ryb, potężne hipopotamy, 
fascynujące płaszczki z  lekkością prujące głębiny Kanału 
Mozambickiego, spotkanie oko w  oko z  ogromnymi żółwiami 
morskimi, tajemnicze manaty nazywane syrenami morskimi, zwinne 
pingwiny i groźne krokodyle, które można obserwować z odległości 
kilkudziesięciu centymetrów, w końcu spacer podwodnym tunelem 
wśród patrolujących swoje rewiry rekinów – to tylko część atrakcji, 
jakie zobaczyć można we wrocławskim Afrykarium. 
Jest to wyjątkowy obiekt, gdzie można zobaczyć na żywo zwierzęta 
znane wcześniej tylko z  ilustracji w  przyrodniczych albumach 
oraz świetnie zaprojektowane centrum edukacyjne dla dorosłych 
i dzieci. Mimo że nie wszystko jest tu jeszcze skończone, już dziś 
można śmiało stwierdzić, że Wrocław ma właśnie atrakcję formatu 
europejskiego.

Pierwszy etap podróży to Morze Czerwone, słynące z  bajecznie 
kolorowego świata rafy koralowej. Już pierwsze akwarium robi 
na zwiedzających ogromne wrażenie – oto bowiem stajemy 
kilkadziesiąt centymetrów od rafy koralowej, ukrytej zazwyczaj 
przed oczami przeważającej ilości śmiertelników. Specjalne 

panoramiczne szyby, przybliżające obraz, dają złudzenie, że cały 
ten podwodny świat jest na wyciągnięcie ręki.

Przez bramę między czerwonymi piaskowcami opuszczamy Morze 
Czerwone i  przenosimy się nad Nil. W  kolejnym basenie można 
obserwować hipopotamy, zarówno pod wodą, jak i  z  góry, 
ze specjalnej platformy, nad którą przelewa się prawdziwy 
wodospad. Tutaj także obserwować można afrykańskie gatunki 
gruobowargów, a  po krawędzi basenu, gdzie hipopotamy mają 
swoje nadwodne królestwo, spacerują drzewice i warugi. Kolejne 
dwa akwaria, po sąsiedzku z hipopotamami, to piękny świat ryb 
zamieszkujących jedne z  najgłębszych jezior świata – Tanganika 
i Malawi. 
Schody wyprowadziły nas na galerię z widokiem na hipopotamy. 
Z góry spływają strugi wody, rozbijając się o sztucznie zbudowane 
skały. Budynek Afrykarium ma długość 160 m, szerokość 54 m 
i wysokość – 15-12 m. Posiada trzy kondygnacje, z  czego jedna 
znajduje się pod ziemią, a także rozległe wybiegi i akweny wodne 
na zewnątrz. 

Kolejny etap naszej podróży przez wody otaczające Czarny Ląd, 
to najbardziej intrygujący akwen – schodzimy w dół, by zanurzyć 
się w wodach Kanału Mozambickiego. Specjalny podwodny tunel 
o  długości 18 metrów pozwala obserwować rekiny, płaszczki 
i ogromne morskie żółwie.

dZień dZiecka pełen wrażeń
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Kolejne pomieszczenie przenosi nas do Namibii – tutaj możemy 
podziwiać pingwiny tońce zamieszkujące Wybrzeże Szkieletów. 
Ostatni etap naszej podróży to serce Czarnego Lądu – tropikalna 
dżungla Kongo. Wśród tropikalnej roślinności, porastającej 
urozmaicony teren, mają tu swoje baseny krokodyle i  tajemnicze 
manaty, nazywane czasami syrenami. Olbrzymie gady można tu 
obserwować z  tak bliska, że każde, najmniejsze nawet drgnięcie 
zwierzęcia powoduje odruchowy zryw. 

Wycieczka do Wrocławia to nie jedyna atrakcja, którą 
przygotowano dla wychowanków placówek obsługiwanych 
przez CAOPO-W w Blachowni z okazji Dnia Dziecka. Kilka dni po 
wyprawie do Wrocławia dzieci pojechały na wycieczkę autokarową 
do Parku Wodnego w  Tarnowskich Górach, a  po wodnych 
szaleństwach zostały zaproszone na poczęstunek do McDonald’s.
Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w  Blachowni, podopieczni oraz 
pracownicy serdecznie dziękuje Radzie Powiatu Częstochowskiego 
oraz przyjaciołom placówki za wsparcie i  finansową pomoc, bez 
których nie byłoby możliwe zorganizowanie dzieciom tylu atrakcji 
z okazji ich święta. 
Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń ...
Dziękujemy !

Agnieszka Kowalska
 Starszy specjalista pracy socjalnej

 CAOPO-W w Blachowni

Aż trzy dni świętowali wychowankowie domu dziecka 
w  Chorzenicach tegoroczny Dzień Dziecka. Piękna pogoda 
i  otaczający placówkę park sprzyjały plenerowym zabawom 
i pokazom. 
Zgodnie z  kalendarzem świętowanie rozpoczęło się 
w  czwartek 1 czerwca. Wśród wielu atrakcji był m.in. pokaz 
strażackich umiejętności zaprezentowanych przez strażaków 
z  częstochowskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień później do 
Chorzenic z życzeniami i koszem słodyczy przyjechał wicestarosta 
częstochowski Henryk Kasiura oraz towarzysząca mu dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Buchajczuk. 
Przybył również wójt gminy Kłomnice Piotr Juszczyk. Razem 
z  dziećmi zasiedli do stołów zastawionych słodkimi wypiekami 
i różnego typu owocami i napojami. Później obserwowali przebieg 
zabaw i  konkursów. A  atrakcji nie brakowało. Był m.in. konkurs 

plastyczny, zawody w  kręceniu hula-hop, przejażdżki quadami 
i  jazda konna… Gdy dzieci zgłodniały rozpalono grill, na którym 
upieczono kiełbaski. Niezwykłą atrakcja był również pokaz 
symulowanej akcji ratowniczej przeprowadzonej przez miejscowych 
strażaków ochotników. Na trawniku pojawił się wrak samochodu, 
z którego strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu uwalniali 
uwięzionych we wnętrzu ludzi i udzielali im pierwszej pomocy.
Obchody Dnia Dziecka kontynuowano jeszcze w sobotę 3 czerwca. 
Dzieci z  Chorzenic zostały zaproszone przez kierownictwo 
cementowni „Cemex” w  Rudnikach do udziału w  „Dniu 
BioRóżnorodności” organizowanym w kamieniołomie Lipówka pod 
Częstochową. Czekały tam na nie m.in. warsztaty przyrodnicze, 
pokaz eksponatów ze świata natury, zabawa w  rowerowym 
FunParku oraz zwiedzanie cementowni Rudniki.

GF

trZy dni dZiecięcego świętowania
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Kilka lat temu w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku powstał pomysł organizacji 
Pikniku Rodzinnego „Mamo, Tato bawmy się razem”. Inicjatorką 
tego rodzinnego spotkania była dyrektor Ośrodka Lena Nieśpielak. 
W piękną, słoneczną sobotę 27 maja o godz. 10 rozpoczął się już VIII 
Piknik Rodzinny, na który przybyli rodzice wychowanków z całymi 
rodzinami oraz Przyjaciele Ośrodka, wśród których byli m.in.: 
Henryk Kasiura – wicestarosta częstochowski, Marianna Dziura 
– radna powiatu częstochowskiego, Krzysztof Molenda – wójt 
Gminy Lelów, Władysław Jaworski – przewodniczący Rady Gminy 
Lelów, Piotr Kocjan – reprezentujący prezesa Zarządu „TAURON” 
Wytwarzanie z  Jaworzna, Jolanta i  Sławomir Fabrykowscy 
reprezentujący Firmę DHL Express Polska. 
Piknik rozpoczęła dyrektor Ośrodka mówiąc: Rodzina to miłość, troska, 
poczucie bezpieczeństwa, codzienny szacunek i  pamięć. Rodzina to 
siła i potęga. Mama i Tata - to dwa słowa, z którymi związane są zawsze 
najpiękniejsze, niczym nie zmącone wspomnienia z  dzieciństwa, 
nasze pierwsze radości, marzenia, a także troski. Każdy z nas chowa 
w sercu wdzięczność za to, że rodzice dali mu największy skarb – 
życie. Mamy nadzieję, że przez te kilka godzin zapomnicie Państwo 
o kłopotach dnia codziennego, wzruszycie się i rozweselicie. Święto 
to łączymy również z  Dniem Dziecka dlatego też życzę wszystkim 
dzieciom aby zawsze mieli obok siebie tak wspaniałych ludzi jakimi 
są ich Rodzice i Przyjaciele, aby byli szczęśliwi, radośni i udowodnili 
wszystkim wokoło, że stać ich na bardzo wiele. 
Głównym celem Pikniku jest 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.
Program Pikniku obejmował część artystyczną, w  trakcie 
której uczestnicy zaprezentowali repertuar kulturalny, w  tym 
przedstawienie teatralne – bajkę „Kopciuszek”, występy taneczne 
- taniec hiszpański i  taniec integracyjny „Boro, Boro”, recytacje 
wierszy i  inscenizację piosenki „Taniec Mai” oraz wspólnie 
zaśpiewaną piosenkę dla rodziców „Ti Amo, je Taime”. 
Ogromną frajdę sprawiły też dzieciom i  rodzicom zmagania 
rekreacyjno – sportowe, w  tym m.in. w  rzuty do celu, skoki na 

gumowej piłce, przeciąganie liny. Każdy, kto chciał, mógł ozdobić 
swoją twarz kolorowymi rysunkami, a  włosy pomalować na 
wszystkie kolory tęczy.
Zaangażowanie wszystkich pracowników i rodziców było ogromne. 
Panie kucharki zadbały o  to, by nikomu nie zabrakło pysznych 
grillowanych kiełbasek i  bogumilskiej kapusty, a do kawy i herbaty 
niezawodne mamy upiekły ciasto i babeczki.
Cały czas uczestnikom imprezy dopisywała ładna pogoda, wilczy 
apetyt, dobry humor i atmosfera świetnej zabawy. Chwile licznych, 
piknikowych przyjemności i rekreacji upłynęły szybko, ale przyniosły 
radość oraz poczucie, że w  Ośrodku dzieci, młodzież, rodzice, 
kadra pedagogiczna lubią i  umieją zarówno wspólnie pracować, 
jak i się bawić.

GF

Viii piknik rodZinny 
„mamo, tato bawmy Się raZem” w bogumiłku
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W  sobotę 24 czerwca br. na terenie rekreacyjno-sportowym 
„Brzózki” w  Przyrowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany 
w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Mieszkańców Gminy 
Przyrów na lata 2016 - 2017. 
Pogoda nie zawiodła, więc wszystkie zaplanowane atrakcje mogły 
się odbyć ku zadowoleniu zwłaszcza dzieci, które z  radością 
uczestniczyły w  różnego typu animacjach: malowanie twarzy, 
puszczanie baniek mydlanych, skręcanie balonów oraz zabawy 
z chustą animacyjną. Wiele zabaw i konkursów z  fantastycznymi 
nagrodami czekało na najmłodszych, między innymi: wyścigi 
w  workach, przeciąganie liny, wyścigi na czas, rzucanie do celu 
oraz rozgrywki drużynowe. 
Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Przyrowie wraz z  uczestnikami Projektu Partnerskiego 
„Drużyna Powiatu” grillowali kiełbasę, podawali ciepłe i  zimne 
napoje, częstowali owocami, słodyczami zaproszonych gości 

oraz mieszkańców gminy Przyrów. Piknik uświetnił koncert 
ZPiT „Przyrowskie Nutki” oraz pokaz gimnastyki artystycznej 
i TAEKWONDO. 
Przedsięwzięcie to dało możliwość wspólnego spędzenia czasu 
w  gronie rodziny, wśród znajomych, a  także przyczyniło się do 
integracji społeczności lokalnej.
Organizatorem pikniku była Gmina Przyrów/Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Przyrowie jako partner projektu „Drużyna 
Powiatu” realizowanego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi 
priorytetowej IX, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i  grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym wraz z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Przyrowie oraz Klubem Sportowym „PIAST” Przyrów.

KK

piknik rodZinny w prZyrowie

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ) przy udziale 
mieszkańców 9 gmin, tj. Janowa, Koziegłów, Lelowa, Mstowa, 
Niegowy, Olsztyna, Poraja, Przyrowa i Żarek, opracowało Strategię 
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-
2020, uwzględniającą lokalne potrzeby i kierunki rozwoju. Obecnie 
Stowarzyszenie PPJ realizuje Strategię, m.in. poprzez ogłaszanie 
konkursów w  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”. Zainteresowanie konkursami jest znaczne, 
świadczy o tym chociażby liczba 160 udzielonych porad w I półroczu 
2017 r. W ostatnich 8 ogłoszonych naborach, których łączny budżet 
wynosił 4 570 868 zł, zostały złożone przez wnioskodawców 
52 wnioski. Rada Stowarzyszenia PPJ wybrała 45 wnioski do 
dofinansowania. Są to projekty, które dotyczą działań dla rozwoju 
przedsiębiorczości wiejskiej, infrastruktury technicznej jak również 
projekty zwiększające poziom zaangażowania mieszkańców 
w rozwój ich Małej Ojczyzny. Cieszy nas, że mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe jak i gminy aplikują o środki unijne, a składane przez 
nich wnioski wyrażają potrzeby lokalnych społeczności, są ciekawe, 
innowacyjne i  potrzebne. Szeroki wachlarz tematyki ogłaszanych 
konkursów pozwala na realizację projektów różnorodnych, 

począwszy od tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości, 
poprzez rozwój bazy turystycznej po integrację społeczeństw oraz 
miłe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.
Przed nami kolejne konkursy. W  specjalnie stworzonym 
„panelu dla Wnioskodawcy” na oficjalnej stronie internetowej 
Stowarzyszenia PPJ, tj. www.jura-ppj.pl, można zapoznać się m.in. 
z  harmonogramem konkursów, jak również wzorami wniosków 
i  pozostałymi formularzami konkursowymi. Stowarzyszenie PPJ 
zamierza realizować w  tym roku operację własną dotyczącą 
eliminowania deficytów w  zakresie niskich kompetencji 
komputerowych wśród osób w  wieku 50+. Dodatkowo, razem 
z  dwoma sąsiednimi Lokalnymi Grupami Działania, tj. Bractwem 
Kuźnic i  Razem na Wyżyny zamierzamy realizować projekt 
współpracy, którego celem będzie wypromowanie zasobów 
objętych projektem współpracy i integracji lokalnych społeczności.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.jura-ppj.
pl, gdzie znajdują się wszystkie aktualności dotyczące działań 
Stowarzyszenia PPJ. 

Materiał opracowany na potrzeby realizacji Planu Komunikacji 
przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”.

rok nowych możliwości Z ppj!

Rok nowych możliwości z PPJ! 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ) przy udziale mieszkaoców 9 gmin, tj. Janowa, 
Koziegłów, Lelowa, Mstowa, Niegowy, Olsztyna, Poraja, Przyrowa i Żarek, opracowało Strategię 
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecznośd na lata 2014-2020, uwzględniającą lokalne 
potrzeby i kierunki rozwoju. Obecnie Stowarzyszenie PPJ realizuje Strategię, m.in. poprzez ogłaszanie 
konkursów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecznośd objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”. Zainteresowanie konkursami jest znaczne, świadczy o tym chociażby liczba 160 
udzielonych porad w I półroczu 2017r.. W ostatnich 8 ogłoszonych naborach, których łączny budżet 
wynosił 4 570 868 zł, zostały złożone przez wnioskodawców 52 wnioski.  Rada Stowarzyszenia PPJ 
wybrała 45 wnioski do dofinansowania. Są to projekty, które dotyczą działao dla rozwoju 
przedsiębiorczości wiejskiej, infrastruktury technicznej jak również projekty zwiększające poziom 
zaangażowania mieszkaoców w rozwój ich Małej Ojczyzny. Cieszy nas, że mieszkaocy, organizacje 
pozarządowe jak i Gminy aplikują o środki unijne a składane przez nich wnioski wyrażają potrzeby 
lokalnych społeczności, są ciekawe, innowacyjne i potrzebne. Szeroki wachlarz tematyki ogłaszanych 
konkursów pozwala na realizację projektów różnorodnych, począwszy od tworzenia miejsc pracy i 
rozwoju przedsiębiorczości, poprzez rozwój bazy turystycznej po integrację społeczeostw oraz miłe i 
pożyteczne spędzanie wolnego czasu. 

Przed nami kolejne konkursy. W specjalnie stworzonym „panelu dla Wnioskodawcy” na oficjalnej 
stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ, tj. www.jura-ppj.pl, można zapoznad się m.in. z 
harmonogramem konkursów jak również wzorami wniosków i pozostałymi formularzami 
konkursowymi. Stowarzyszenie PPJ zamierza realizowad w tym roku operację własną dotyczącą 
eliminowania deficytów w zakresie niskich kompetencji komputerowych wśród osób w wieku 50+. 
Dodatkowo, razem z dwoma sąsiednimi Lokalnymi Grupami Działania, tj. Bractwem Kuźnic i Razem 
na Wyżyny zamierzamy realizowad projekt współpracy, którego celem będzie wypromowanie 
zasobów objętych projektem współpracy i integracji lokalnych społeczności. 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.jura-ppj.pl, gdzie znajdują się wszystkie 
aktualności dotyczące działao Stowarzyszenia PPJ.  

 

Materiał opracowany na potrzeby realizacji Planu Komunikacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo 
Północnej Jury”. 

  

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

PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, 
współfinansowany jest ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji” PROW 2014-2020. 
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„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, 
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

Ludwik Pasteur

„Wiedza i  doświadczenie partnera to lepszy rozwój na przyszłe 
pokolenia” – to tytuł programu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
mającego na celu podniesienie kompetencji kluczowych 
i zawodowych 32 pracowników instytucji oświatowych z powiatu 
częstochowskiego poprzez zagraniczne wizyty studyjne, wymianę 
doświadczeń, obserwacje w roku 2017 r.

Uczestnikami kończącego się projektu było 28 nauczycieli - 
pedagogów specjalnych – oligofrenopedagogów z  Ośrodka 
w  Bogumiłku, 4 nauczycieli - terapeutów: psycholog, pedagog, 
logopeda i doradca zawodowy z PPPP w Koniecpolu oraz Katarzyna 
Buchajczuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie.

Uczestnicy programu byli podzieleni na cztery grupy. Grupy 
zapoznały się z organizacją kształcenia zawodowego i gimnazjalnego 
uwzględniającego kształcenie praktyczne, poznali bardzo bogatą 
bazę warsztatową wizytowanych szkół: wyposażenie techniczne 
warsztatów, pracownie, oraz przedsiębiorstwa, w których odbywa 
się nauka w systemie dualnym z zakresu sektora: gastronomicznego, 
ogrodniczego, metalu, drewna, produkcji opakowań, lakiernictwa, 
niszczenia dokumentów i opieki nad osobami starszymi.

Dzięki projektowi nauczyciele z  obu placówek powiatu 
częstochowskiego mieli możliwość porównania warunków 
kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Jeziora Bodeńskiego 
w  szczególności w  Fundacji Liebenau. Program wymiany 
obejmował wizyty studyjne i  obserwacje dla każdej z  czterech 
grup w szkołach przysposabiających do pracy oraz zawodowych, 
a  także wizyty w  miejscach organizujących praktyki zawodowe, 
jak również spotkania związane z poznaniem systemu doradztwa 
zawodowego i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
uczniów tych szkół. Tygodniowy wyjazd do Powiatu Jeziora 
Bodeńskiego odbył się w  czterech 8-osobowych grupach, co 
pozwoliło zwiększyć ich efektywność oraz nie zakłócać pracy 
odwiedzających szkół. Gospodarze umożliwili również grupie 

uczestniczącej w Programie poznanie systemu pracy w internatach 
przy szkołach przysposabiających oraz zawodowych.

Uczestnicy projektu

ucZą Się od innych
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Szkoła Podstawowa w  Zespole Szkół w  Mstowie już od wielu 
lat prowadzi działania promujące zdrowy tryb życia, ochronę 
środowiska naturalnego oraz podejmuje akcje ekologiczne 
i  przyrodnicze. Uczniowie przez cały rok szkolny doskonalą swoją 
wiedzę i  umiejętności w  tym zakresie. Rozwijają umiejętności 
manualne poprzez wykonywanie różnych ciekawych przedmiotów 
z  materiałów wtórnych i  odpadów np. chodzące strusie z  kapsli 
butelkowych, samochody i  inne pojazdy z  pudełek plastikowych 
i  kartonowych, makiety miejscowości, wieże i  inne budynki, 
zwierzątka, ozdoby świąteczne i  wiele innych ciekawych rzeczy. 
Uczniowie kształtują również zachowania proekologiczne poprzez 
udział w  ogólnopolskich akcjach typu „Sprzątanie świata”, 
„Dzień Ziemi”, segregują śmieci, zbierają makulaturę, odpady 
baterii, sadzą rośliny, biorą udział w wycieczkach przedmiotowych 
i  kraoznawczych, poznają piękno przyrody ojczystej i  uczą się ją 
szanować. Potrafią też pięknie chwalić osobliwości i  uroki świata 
fauny i flory śpiewem i piosenką.
W tym roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa zorganizowała 
Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczej i Ekologicznej w Zespole 
Szkół w Mstowie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu 
powiatu częstochowskiego w dniu 8 czerwca 2017 roku. Przygotowań 
było mnóstwo, bo należało wybrać niekonwencjonalną piosenkę, 
zorganizować piękne stroje, wybrać choreografię oraz pięknie 
udekorować salę i wspaniale podjąć zacnych gości i uczestników ze 
szkół, które wyraziły chęć do wspólnej zabawy i rywalizacji.
Honorowy patronat nad festiwalem objęli: starosta częstochowski 
Krzysztof Smela i wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, zaś partnerami 
w  przedsięwzięciu byli: Sejmik Województwa Śląskiego, Gminny 
Ośrodek Kultury w  Mstowie, Nadleśnictwo Złoty Potok, dyrekcja 
Zespołu Szkół w Mstowie.
W tym roku po raz pierwszy gościliśmy przedstawicieli gmin powiatu 
częstochowskiego. Przyjechali do nas uczniowie ze szkół z Konopisk, 
Rudnik, Dąbrowy Zielonej, Olbrachcic, Przyrowa, Kuchar, Brzyszowa, 
Mokrzeszy, Małus Wielkich i Mstowa. Festiwal odbywał się w dwóch 
kategoriach: soliści i  zespoły. Uczestników festiwalu oceniała 
komisja festiwalowa w  składzie: Beata Miry – dyrektor Zespołu 
Szkół w Mstowie, Marta Salwierak – radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Aleksandra Malus – podleśnicza z  Nadleśnictwa Złoty 
Potok, Agnieszka Flaszka-Kwiatkowska – instruktor GOK w Mstowie, 
Adam Markowski – wicewójt gminy Mstów oraz Wojciech Synowiec 
– inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i  Leśnictwa 
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Szanowne jury orzekło, że poziom Festiwalu był bardzo wysoki, 
w związku z czym wszyscy uczestnicy zostali laureatami zdobywając 
określone miejsca i  wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wyniki 
Powiatowego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej i Ekologicznej;

Kategoria” zespoły” klasy I – III;
I. miejsce - Zespół „Obrońcy Ziemi” z klasy III b - SP. Mstów
II. miejsce - Zespół „Małuskie nutki” - SP. Małusy Wielkie
III. miejsce - Zespół z klasy II b - SP. Mstów
Wyróżnienia; Zespół z klasy I - SP. Mstów, Zespół z klasy II  
- SP. Brzyszów, Duet z klasy II - SP. Dąbrowa Zielona
Kategoria „soliści” klasy I – III;
I. miejsce - Patryk Rorat - SP. Dąbrowa Zielona
II. miejsce - Roksana Rak - SP. Kuchary i Agnieszka Wiewióra  
- SP. Brzyszów
III. miejsce - Natalia Choryłek - SP. Małusy Wielkie i Barbara Foina  
- SP. Rudniki
Wyróżnienia: Natalia Wołczyk - SP. Konopiska, Anna Kozak 
- SP. Konopiska, Kaja Liberda -SP. Mokrzesz, Martyna Bochenek 
- SP. Przyrów, Maria Czesna - SP. Przyrów, Martyna Jakubowska  
- SP. Przyrów, Róża Dawid - SP. Mstów, Julia Głusek - SP. Olbrachcice, 
Mikołaj Wyrwał - SP. Dąbrowa Zielona, Magdalena Budzyńska 
- SP. Mstów, Natalia Kapica - SP. Kuchary, Amelia Mirowska 
- SP. Dąbrowa Zielona, Anna Król - SP. Brzyszów, Nikola Bajor 
- SP. Mstów, Mateusz Gajda - SP. Małusy Wielkie, Justyna Huras 
 - SP. Rudniki. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu!!!
Szczególnie jesteśmy wdzięczni fundatorom nagród dla laureatów. 
Należy nadmienić, że upominki książkowe oraz nagrody rzeczowe 
w  formie plecaków, latarek itp. otrzymali nie tylko wyróżnieni, 
ale wszyscy uczestnicy naszego festiwalu. Serdecznie dziękujemy 
przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisławowi 
Gmitriukowi, staroście częstochowskiemu Krzysztofowi Smeli, 
wójtowi gminy Mstów Tomaszowi Gęsiarzowi, nadleśniczemu LP 
PGL Nadleśnictwo Złoty Potok Mirosławowi Unglikowi oraz dyrektor 
Zespołu Szkół w Mstowie Beacie Miry za ogromny dar serca w postaci 
ufundowanych nagród oraz słodkiego poczęstunku dla wszystkich 
gości i uczestników. Taki gest motywuje do udziału coraz większej 
rzeszy dzieci w festiwalu piosenki, rozbudza zainteresowania oraz 
przynosi ogromną radość jak również satysfakcję z  wykonywanej 
pracy. Przede wszytkim gorąco dziękujemy również wszystkim 
uczestnikom festiwalu, a było ich sporo, ponad 50 osób, za ogromne 
zaangażowanie i  wspaniałe występy; nauczycielom, opiekunom 
za przygotowanie małych piosenkarzy oraz za kształtowanie 
postaw proekologicznych wśród dzieci, wspieranie i  promowanie 
w  środowisku gminy Mstów, działań związanych z  ochroną 
środowiska naturalnego. 
Jesteśmy pełni nadziei, że w  niedługim czasie spotkamy się 
ponownie, być może w jeszcze większym gronie, na II Powiatowym 
Festiwalu Piosenki Przyrodniczej i Ekologicznej. 

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia za rok!!!
Opracowali: A. Benduch, J. Bielawska, B. Szklarzyk, P. Orlikowski

„Z ekologią na ty w ZeSpole SZkół w mStowie”

I miejsce Patryk Rorat

I miejsce zespół Obrońcy Ziemi



CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 85 lipiec/sierpień 201718

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone 
są w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana 
Brzechwy w  Bogumiłku od 2008 roku. W  tym to właśnie roku 
z  inicjatywy dyrektor Leny Nieśpielak zostałyśmy zgłoszone do 
udziału w  szkoleniu prowadzonym przez osoby z  Pokojowego 

Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkolenie odbywało 
się w Szkole Podstawowej we Włoszczowie . Po szkoleniu każda 
szkoła – nasza również - otrzymała zestaw pomocy potrzebnych 
do prowadzenie zajęć. Wśród otrzymanych materiałów znalazły 
się podręczniki dla uczniów, podręczniki dla nauczyciela, atrapy 
telefonów i najważniejsze - fantomy – 1 duży i 4 małe do nauki 
resuscytacji. Zaopatrzone w  pomoce oraz niezbędną wiedzę 
i umiejętności, pełne zapału i   z dużym przekonaniem, że to ma 
sens, opracowałyśmy program ,,Ja też mogę uratować życie” 
przeznaczony dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
w  stopniu umiarkowanym i  znacznym. Program ten realizowany 
jest systematycznie od 9 lat we wszystkich szkołach Ośrodka tj. 
Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym oraz 
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy - ponadgimnazjalnej.
W  ramach zajęć z  techniki w  porozumieniu z  nauczycielami 
poszczególnych szkół podczas realizacji tematyki dotyczącej 
bezpieczeństwa i  zdrowia uczniowie 2 razy w  roku szkolnym, 
uczestniczą w  zajęciach, podczas których uczą się, jak mogą 
pomóc osobie w  potrzebie. Podczas tych zajęć poznają 
i  utrwalają znajomość numerów alarmowych, sposobu rozmowy 
z  dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego, sposobu układania 
poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz resuscytacji. 

,,ratujemy i ucZymy ratować” 

Uroczystą mszą św. w  kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w  Mstowie rozpoczęły się w  niedzielę  
28 maja wojewódzkie obchody Święta Ludowego – święta 
wszystkich działaczy samorządowych i  instytucji działających na 
rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
W  mstowskim kościele zgromadzili się m. in. przedstawiciele 
parlamentarzystów, władz samorządowych wojewódzkich, 
powiatowych i  gminnych, poczty sztandarowe i  przedstawiciele 
środowisk i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz osoby związane z  ruchem ludowym. Uroczystej mszy św. 
przewodniczył o. Eustachy Rakoczy OSPPE, Jasnogórski Kapelan 
Żołnierzy Niepodległości, który podkreślał wyjątkowość tego 
dnia nawiązując do Święta Wniebowstąpienia Pańskiego i  święta 
ludowców: – Jakoś pięknie się zbiegło, bo przecież do nieba nie ma 
innej drogi tylko przez ziemię. Ziemię trzeba kochać, nie można jej 
deptać. Papież Jan Paweł II klękał i ziemię całował – przypomniał 
kapłan.
W  wygłoszonej homilii o. Eustachy Rakoczy przypomniał rolę 
ludowców w  historii Polski oraz podał przykłady osób z  historii 
naszego kraju, które ojczystą ziemię kochały i za tę ziemię cierpiały.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali wraz 
z pocztami sztandarowymi przez centrum Mstowa na stadion LKS 

Warta Mstów gdzie odbyły się dalsze części obchodów święta – 
przemówienia okolicznościowe, wręczenia medali i  odznaczeń. 
W części artystycznej wystąpiła Orkiestra Dęta z Mykanowa oraz 
liczne zespoły ludowe KGW, m. in. zespoły Mstowianki, Olsztynianki, 
Janowianie czy Kapela Jurajska. Wystąpiły również przedszkolaki 
Wesołe Nutki z  Olsztyna oraz dzieci i  młodzież z  Zespołu Szkół 
Muzycznych w Częstochowie, kabaret EWG. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Grupa Romana. Nie zabrakło również pokazów ratownictwa 
w  wykonaniu strażaków OSP, atrakcji dla dzieci (dmuchańce, 
malowanie twarzy, przejażdżki konne, strzelnica z paintballem gry 
i turnieje) oraz wystaw z lokalnymi produktami.
Święto Ludowe to jedno z  polskich świąt wyrosłych w  tradycji 
narodowej, ludowej i  chrześcijańskiej, które utrwaliło się 
w  świadomości mieszkańców wsi i  stało się jej niezbywalną 
tradycją. Historia tego święta sięga przełomu XIX i  XX wieku – 
okresu narodzin ruchu ludowego w  Galicji – południowej części 
ziem polskich pozostających pod zaborem austriackim.
Organizatorzy Święta Ludowego:
• Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Województwa Śląskiego,
• Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w Częstochowie,
• Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego w Częstochowie,
• Wójt Gminy Mstów – Tomasz Gęsiarz,
• Gminny Ośrodek Kultury Mstów,
• Klub Sportowy LKS „Warta Mstów”,
• Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Mstów,
• Starosta Częstochowski – Krzysztof Smela,
• Związek Młodzieży Wiejskiej,
• Forum Młodych Ludowców,
• Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP we Mstowie,
• Radny Gminy Mstów – Patryk Woźnica,
• Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości wraz 
Prezesem – Marcinem Adamczykiem.

wojewódZkie święto ludowe w mStowie
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Efekty naszej pracy przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Zajęcia 
sprawiają uczniom wiele radości i wpływają na wzmocnienie wiary 
we własne siły oraz to, że mogą być pomocni i w razie potrzeby 
uratować życie.
W każdym roku ewaluacją programu jest konkurs o bezpieczeństwie, 
pokazy umiejętności dla gości Ośrodka lub Rodziców. 
Od 2 lat uczestniczymy w  Ogólnopolskim Konkursie 
organizowanym przez WOŚP pt.,, Ratujemy i  uczymy ratować”. 
W  ramach konkursu uczniowie przygotowują pracę plastyczną 
dotyczącą udzielania pierwszej pomocy – w tym roku był to łańcuch 
przetrwania. Dzięki udziałowi w  Konkursie w ubiegłym roku każdy 
uczeń otrzymał dyplom oraz apteczkę, a w tym roku jest to tuba 
edukacyjna dla szkoły. Na koniec tego roku szkolnego każdy uczeń 
objęty programem otrzymał hologram na świadectwie, który jest 
potwierdzeniem, że może uratować życie udzielając pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz alarmując odpowiednie służby. 
Obserwacja postępów uczniów to ogromna satysfakcja dla nas 
jako nauczycieli. Jesteśmy dumni, że mimo swoich słabości nasze 
dzieciaki widzą potrzebę i mają ogromną chęć niesienia pomocy 
innym. Ich umiejętności stanowią motywację dla pracowników 

Ośrodka, którzy często proszą o  możliwość udziału w  takich 
zajęciach. Zawsze jesteśmy otwarte i chętnie zapraszamy wszystkich 
do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Inga Pietraszek, Elżbieta Sosnowska nauczycielki z SOSW 
w Bogumiłku 

Każdego dnia podejmujemy rozmaite decyzje, 
które mają w  naszym życiu określony skutek 
ekonomiczny, w bliższej lub dalszej perspektywie. 
Dotyczą one często prozaicznych czynności, 
takich jak kupno gazety, włączenie światła 
w  pomieszczeniu, czy też pójście do kawiarni. 
Ekonomia jest wszędzie wokół nas. W  życiu 
musimy dokonywać wyborów. Nie możemy mieć 
przecież wszystkiego, czego sobie zapragniemy, 
niezależnie od tego, czy dotyczy to pracy, wolnego 
czasu, czy też idealnie czystego powietrza. 
W  ekonomii chodzi najczęściej o  dokonywanie 
różnego rodzaju wyborów. Uczeń kończący 
szkołę zastanawia się co robić dalej, uczyć się, czy 
podjąć pracę. Ktoś zastanawia się, czy lepiej kupić 
buty droższe i solidniejsze, czy tańsze, lecz mniej 
trwałe. Ktoś – dobrze zarabiający, rozważa, czy 
wydać wszystkie pieniądze na cele bieżące, czy też może ulokować je 
w oszczędnościach. Jeszcze inny zastanawia się, czy nadal pracować 
w dotychczasowym miejscu, czy też może założyć własną firmę.
Dokonywanie niektórych wyborów nie jest trudne i nieraz czynimy 
to niejako automatycznie, kierując się tzw. „zdrowym rozsądkiem”. 
Lecz są sytuacje, które wymagają – przed podjęciem decyzji – 
dokładnego przemyślenia i  analizy danej kwestii. Wszystko zależy 
od tego, do kogo dana sytuacja się odnosi, kto ma podjąć decyzję, 
jakie mamy możliwości wyboru. Czy poszukując pracy ograniczyć się 
do swojej gminy lub powiatu, czy ewentualnie przeanalizować także 
możliwości dostępne w najbliższym mieście, innych częściach kraju, 
czy też nawet za granicą. Czy chcąc ulokować nasze oszczędności 
– skorzystać z  lokat bankowych, czy też rozważyć zakup akcji, 
obligacji, itd. W  każdej sytuacji mamy zazwyczaj wiele opcji do 
wyboru. Trzeba też mieć na uwadze kryteria, jakimi będziemy 
kierować się dokonując wyboru. Bardzo rzadko spotyka się sytuacje, 
gdy możliwości wyboru różnią się tylko pod jednym względem.  
Np. możemy tę samą pracę wykonać za mniejsze lub większe 
pieniądze. Taki wybór jest stosunkowo łatwy. Zazwyczaj jednak 
bywa tak, że ze względu na jedno kryterium, lepsza jest jedna opcja, 
a ze względu na inne kryterium – lepszą będzie inna opcja. Np. jedna 

praca jest lepsza od drugiej, lecz ta druga pozwala 
na lepsze perspektywy rozwoju osobistego. 
Jedne buty są ładniejsze od tych drugich, ale są 
dużo droższe, itp. Nasze wybory dokonują się 
w oparciu o rozmaite pożądane, a  jednocześnie 
niepożądane cechy. Z  praktycznego punktu 
widzenia lepiej zatem przyjrzeć się tym cechom 
przed dokonaniem wyboru, niż dopiero potem.
Te przykłady pokazują, że wybory ekonomiczne 
– spośród licznych możliwych rozwiązań – 
prawie zawsze dokonują się w  warunkach 
sprzecznych interesów, a  szukanie kompromisu 
jest najskuteczniejszą metodą uzyskiwania 
satysfakcjonujących rozwiązań. Najważniejszym 
problemem ekonomicznym stojącym przed 
społeczeństwem jest rozwiązanie sprzeczności 
pomiędzy nieograniczonymi potrzebami ludzkimi 

w zakresie dóbr i usług, a ograniczonymi zasobami niezbędnymi do 
ich wytwarzania (praca, maszyny, surowce). Ograniczoność tych 
zasobów jest fundamentalną zasadą, na której zbudowana jest cała 
teoria ekonomii. 

W życiu musimy dokonywać wyborów. Ekonomia zajmuje się tym, 
w  jaki sposób społeczeństwo dokonuje tych wyborów. Najkrócej 
mówiąc - ekonomia zajmuje się tym, co, jak i dla kogo produkować. 
Ekonomia towarzyszy nam każdego dnia, zarówno w  sprawach 
drobnych, jak i  tych zasadniczych. Dlatego też w  kolejnych 
artykułach z  „cyklu ekonomicznego”, które będą ukazywać się 
w  „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”, moim celem 
będzie przybliżenie Państwu zagadnień najczęściej pojawiających 
się w  naszej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Być może uda 
mi się zainteresować choć niektórych Czytelników i  skłonić ich do 
bardziej szczegółowych i samodzielnych analiz przy podejmowaniu 
określonych decyzji. 

dr inż. Leonard Smolarski
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

naSZe codZienne wybory,
cZyli Z ekonomią Za pan brat
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Emilia Zamorowska (fot. powyżej) - uczennica klasy II Liceum 
Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej. W  zakończonym kilka 
dni temu roku szkolnym odniosła dwa ważne sukcesy edukacyjne. 
Zajęła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie historycznym Tadeusz 
Kościuszko – niezłomny bojownik w walkach o niepodległość, który 
został zorganizowany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie 
z okazji 200. rocznicy śmierci Naczelnika. 
Uczennica zwyciężyła w  kategorii na pracę literacką, która 
wyróżniła się wieloma walorami i  trafnie dobranymi dokumentami 
historycznymi. Pracowitość, dociekliwość i  wytrwałość uczennicy 
zaowocowały także w  zmaganiach z  matematyką. Emilia w  tym 
roku szkolnym zdobyła tytuł laureatki i wyróżnienie w Internetowym 
Konkursie Matematycznym Be Quick and Win! zorganizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Matematyczne wraz z  Instytutem 
Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Emilka otrzymała na koniec roku szkolnego 2016/2017 najwyższą 
średnią w  szkole - 5,71, wzorową ocenę zachowania i  została 
zgłoszona do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2017/2018 

oraz do stypendium Starosty Powiatu Częstochowskiego.
Sukcesami w konkursach i  olimpiadach historycznych mogą także 
pochwalić się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koniecpolu. 

Uczeń tej szkoły Piotr Kozieł (fot. powyżej) awansował do etapu 
wojewódzkiego Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1768- 1864” i w marcu br. uzyskał tytuł finalisty. 
Kilka dni później (5 kwietnia) w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Tadeusz Kościuszko- inżynier i  żołnierz” zajął 
I miejsce, a następnie w etapie finałowym tego konkursu okazał się 
najlepszy - zajął I miejsce w Polsce. W innym konkursie historycznym 
- Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka” Piotr 
Kozieł zwyciężył w finale wojewódzkim, a  jego szkolna koleżanka 
Gabriela Tomaszewska zajęła III miejsce. Piotr Kozieł był również 
finalistą IX Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

SukceSy ucZniów powiatowych SZkół ponadgimnaZjalnych

Szpital w Blachowni przez wiele lat działalności zdobył renomę wśród 
pacjentów. I  to nie tylko mieszkańców powiatu częstochowskiego. 
W  czerwcu 2013 roku budynki szpitala zostały w  wyniku przetargu 
wydzierżawione Polskiej Grupie Medycznej Sp. z o.o. Szpital po krótkiej 
przerwie ponownie rozpoczął działalność w lipcu 2014 roku i od tego 
momentu funkcjonuje nieprzerwanie, odzyskując należne mu zaufanie 
pacjentów. Jest to obecnie jedyna placówka służby zdrowia realizująca 
umowę z NFZ w  zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie powiatu 
częstochowskiego. 
Szpital posiada następujące oddziały:
-oddział chirurgii ogólnej - 35 łóżek,
-oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – 25 łóżek,
-oddział wewnętrzny z pododdziałem intensywnej opieki 
kardiologicznej – 34 łóżka
-oddział ginekologii i położnictwa z pododdziałem neonatologii – 38 
łóżek ( w tym 10 łóżek na ginekologii, 10 łóżek na położnictwie, 15 
łóżeczek noworodkowych, 3 inkubatory)
-oddział pediatrii – 15 łóżek,
-oddział chirurgii krótkotrwałej w trybie dnia jednego – działający 
w ramach usług komercyjnych – 12 łóżek,
-izba przyjęć- 1 łóżko.
Szpital posiada również otwarty w  czerwcu 2016 roku oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii, pracujący w trybie ostrodyżurowym 
i  realizujący procedury ratujące życie. Oddział dysponuje ośmioma 
łóżkami oraz nowoczesnym sprzętem i  systemem monitorowania 

parametrów życia. Opiekę nad chorymi sprawuje wykfalifikowany 
personel z  wieloletnim doświadczeniem w  opiece nad pacjentami 
w stanach zagrożenia życia.
Szpital w  Blachowni posiada ogółem 168 łóżek, w  tym 148 
zakontraktowanych w ramach umowy z NFZ, 12 łóżek komercyjnych 
oraz 8 łóżek na wspomnianym wyżej oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii.
Według informacji przekazanych przez dzierżawcę szpitala - Polską 
Grupę Medyczną Sp. z  o.o  w  2016 roku szpital przyjął 6752 
pacjentów. W ubiegłym roku placówka rozszerzyła działalność poradni 
specjalistycznych o  świadczenia w  zakresie ortopedii i  traumatologii, 
chirurgii ogólnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, neurologii oraz 
ginekologii i położnictwa.
Poradnia rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ w 2016 roku udzieliła 
726 porad. Pozostałe poradnie w  ramach działalności komercyjnej 
udzieliły w 2016 roku łącznie 2110 porad.
Ponadto w 2016 roku w ramach działalności komercyjnej, pracownia 
endoskopii wykonała 92 gastroskopie i 33 kolonoskopie, a pracownia 
USG 32 badania USG.
Dzierżawca szpitala, Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o od momentu 
podpisania umowy dzierżawy budynków szpitala w  Blachowni nie 
szczędzi środków, by szpital stał się placówką nowoczesną i przyjazną 
pacjentowi. Zapowiadane są kolejne inwestycje, które z  pewnością 
zostaną zauważone przez pacjentów.

TŚ

SZpital w blachowni w licZbach…
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Do konkursów historycznych uczniów przygotowywał nauczyciel 
historii ZSP, Mirosław Gałwiaczek, a  do konkursu ekonomicznego 
nauczyciel przedmiotów zawodowych, Magdalena Rydzek.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 
także mogą pochwalić się wieloma sukcesami. W  roku szkolnym 
2016/2017 zespół „Szaferki” zdobył wyróżnienie w  II Przeglądzie 
Dziecięcych i  Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Powiatu 
Częstochowskiego zaś Mateusz Łyszczarz otrzymał wyróżnienie 

w  Ogólnopolskim Konkursie „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” 
w  kategorii literackiej. Ponadto uczniowie tej szkoły brali udział 
m.in. w  VIII edycji Powiatowego Konkursu Kaligraficznego „I  Ty 
możesz zostać mistrzem pióra”, Ogólnopolskim Konkursie „Zwykli 
ludzie wielkimi bohaterami” w  kategorii plastycznej oraz w  VIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego 
w Poraju. Gratulujemy i uczniom, i nauczycielom.

GF

31 maja 2017 r. w Bogumiłku odbył się pierwszy raz I Śląski Dzień 
Treningowy Nordic Walking Olimpiad Specjalnych pod hasłem „Do 
Bogumiłka Marsz”. W zawodach udział wzięli zawodnicy z Klubów 
Olimpiad Specjalnych „Chabry” Wodzisław Śląski, „Gumisie” 
Zabrze, „Halembiank”a   Ruda Śląska, „Łukaszki” Ruda Śląska 
i gospodarze „Jeżyki” Bogumiłek. 
Lena Nieśpielak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku, dokonała 
uroczystego otwarcia I Śląskiego Dnia Treningowego Nordic Walking 
Olimpiad Specjalnych. Dyrektor witając wszystkich uczestników 
zawodów w  imieniu starosty częstochowskiego Krzysztofa Smeli, 
Zarządu i Rady Powiatu Częstochowskiego oraz własnym życzyła 
uczestnikom wspaniałej zabawy, niezapomnianych wrażeń 
i sportowej rywalizacji. 
Następnie głos zabrała Renata Włodarska – prezes Klubu „Jeżyki” 
Bogumiłek Olimpiad Specjalnych, która zaprezentowała wszystkie 
Kluby biorące udział w  zawodach oraz poprosiła o  wciągnięcie 
na maszt flagi Olimpiad Specjalnych w  takt Hymnu Olimpiad 
Specjalnych. W  imieniu wszystkich zawodników słowa przysięgi 
Olimpiad Specjalnych wygłosił uczeń SOSW w Bogumiłku Łukasz 
Ryłko. W  marszach z  kijkami udział wzięło 30 zawodników 
z  niepełnosprawnością intelektualną ze Śląska, podzielonych na 
5 grup sprawnościowych, którzy mieli do pokonania trasę liczącą 
1200 m. 
Zawody Nordic Walking zostały zorganizowane pierwszy 
raz w  ramach Olimpiad Specjalnych właśnie w  Bogumiłku, 
na urokliwym leśnym szlaku okalającym Ośrodek. W  trosce 
o  prawidłowy przebieg marszu czuwali także po raz pierwszy 
obserwatorzy - sędziowie, wolontariusze i  asysta policyjna 
w  składzie: sierżant Beata Witos i  sierżant Michał Urbanik 
z  Komendy Miejskiej w  Częstochowie oraz młodszy aspirant 
Robert Ślązak z Komisariatu Policji w Koniecpolu. Wolontariuszami 
na naszych zawodach byli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Podlesiu, Gimnazjum w  Lelowie i  Liceum Ogólnokształcącego 
w  Szczekocinach. Wolontariusze stanowili liczną 34-osobową 
grupę, która wspierała niepełnosprawnych sportowców.  

 
W  nobilitujących rolach wolontariuszy odnalazło się również 
24 naszych wychowanków, którzy towarzyszyli nauczycielom 
w pracach organizacyjnych i wykazali się wielkim zaangażowaniem. 
Po zakończeniu zawodów odbyła się dekoracja wszystkich 
zawodników i  wręczenie im upominków ufundowanych 
przez częstochowskie starostwo. Następnie policjanci, którzy 
zabezpieczali zawody, zorganizowali dla wszystkich praktyczne 
zajęcia profilaktyczne na temat zachowania bezpieczeństwa na 
drodze. Zapoznali zawodników i  uczniów z  Bogumiłka, a  także 
wolontariuszy z  podstawowymi zasadami ruchu drogowego, 
przekazali informacje na temat bezpieczeństwa i  zachowania 
się na drogach. Odpowiadali na pytania uczestników spotkania 
z  zakresu ruchu drogowego. Na zakończenie policjanci wręczyli 
zawodnikom kamizelki odblaskowe otrzymane również ze 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by nasi zawodnicy mogli 
radośnie sprawdzić się sportowo w  marszach z  kijkami z  całego 
serca dziękujemy i już dziś zapraszamy do Bogumiłka za rok. 

Przygotowała Renata Włodarska
Przewodnicząca Klubu Olimpiad Specjalnych „Jeżyki” Bogumiłek

i śląSki dZień treningowy nordic walking olimpiad Specjalnych 
„do bogumiłka marSZ”

4 czerwca 2017 r. na terenie gminy Poczesna w miejscowości Huta 
Stara „A” uległ zniszczeniu dom rodzinny przy ul. Tkackiej 20, 
w którym mieszkało siedem osób. Domostwo uległo zniszczeniu na 
skutek żywiołu - uderzenia piorunu w czasie burzy. 
W  akcję pod nazwą „Pomoc Pogorzelcom” zaangażowała się 
gmina Poczesna, samorząd lokalny, Stowarzyszenie „Wspólnie 
dla rozwoju Huty Starej A”, Parafia im. Św. Jana Chrzciciela 
w Poczesnej.
Rozpoczęta 19 czerwca br. zbiórka publiczna na rzecz 
poszkodowanych prowadzona będzie do dnia 31 grudnia 2017 r. 
W imieniu Stowarzyszenia „Wspólnie dla rozwoju Huty Starej „A”, 
mieszkańców Huty Starej „A”, wójta gminy Krzysztofa Ujmy, ks. 

prałata Jarosława Sroki (proboszcza Parafii w Poczesnej), radnego 
Powiatu Częstochowskiego Andrzeja Cupiała, radnego - Tadeusza 
Bajdora, sołtysa Huty Starej „A” - Agnieszki Pidzik oraz wielu 
innych samorządowców.

prosimy o udział w akcji „POMOC DLA POGORZELCÓW”
Wpłaty można dokonywać na konto Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Rozwoju Huty Starej A” 
na numer konta: 

54 8260 0006 2001 0010 8911 0001 
z dopiskiem: „POMOC DLA POGORZELCÓW”

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma
Radny Powiatu Częstochowskiego Andrzej Cupiał 

„pomoc dla pogorZelców”
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W  dniach 26 - 28 maja br. odbył się w  Konopiskach VI 
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Boccia „Prometeus-Cup” 
będący jednocześnie eliminacją do mistrzostw Polski. W zawodach 
udział wzięli zawodnicy z 24 jednostek trenujących boccię. Zagranicę 
reprezentowali zawodnicy z  Ukrainy. Łącznie z  wolontariuszami 
i opiekunami, pomocą techniczną i medyczną w zawodach udział 
wzięło 300 osób. 

Bocci jest dyscypliną paraolimpijską, jedną z  22 dyscyplin 
sportowych, w  których uczestniczą osoby o  różnym stopniu 
niepełnosprawności, również poruszające się na wózku inwalidzkim. 
Celem gry jest wrzucenie na boisko o  wymiarach to 12,5 x 6 
metrów bili białej, a  następnie umieszczenie w  jej bezpośrednim 
sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru. Zawodnik 
rozpoczynający grę wyrzuca na boisko bilę białą (Jack) i  dorzuca 
swoją bilę jak najbliżej białej. Potem zagrywa przeciwnik. Następnie 
rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili 
przeciwnika w  stosunku do bili białej. Zawodnicy rzucając bile 
mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już 
układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy 
Jacku. W momencie wyrzucenia przez zawodników wszystkich bil 
kolorowych, następuje zakończenie rundy i podliczenie punktów. 
Boccia jest grą zachęcającą do myślenia, taktycznego planowania 
rozgrywki i  prób przewidywania zagrań przeciwnika. W  Bocci 
wyróżnia się rozgrywki indywidualne, w parach oraz drużynowe. 
We wszystkich trzech rodzajach mogą uczestniczyć zawodnicy obu 
płci, bez względu na wiek.

Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach zostali:

Grupa BC1 
1. Kinga Koza - Start Poznań 

Grupa BC2 
1. Tomasz Kalkowski - Start Poznań 

Grupa BC3 
1. Damian Iskrzycki - Start Bielsko-Biała 
4. Zbigniew Bednarek - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Prometeus” Konopiska 

Grupa BC4
1. Andrzej Janowski - Start Kielce

Grupa BC5 
1. Rafał Stasiak - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Prometeus” Konopiska 

Integracja 
1 Szczecin I 
2 Start Wejherowo 
3 Klony Zamość
4 Prometeus II Konopiska 

Organizacja turniej w  Konopiskach została oceniona bardzo 
wysoko. Jej przeprowadzenia podjęli się członkowie Stowarzyszenia 
„Prometeus” z pełnym energii prezesem Waldemarem Trószyńskim 
i wolontariuszach. 
Nagrody ufundowane między innymi przez powiat częstochowski 
wręczał członek Zarządu Powiatu Grzegorz Dyner.
 

TK

turniej boccia „prometeuS cup”
niepełnoSprawni grają w konopiSkach

Laureaci z organizatorami i sędziami

W oczekiwaniu na werdykt sędziego

Sędzia precyzyjnie określa odległość bil

Rafał Stasiak ze Stowarzyszenia Prometeus
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W  sobotę 24 czerwca br. w  Hali Widowiskowo-Sportowej 
w  Blachowni rozegrano Mistrzostwa Śląska w  Badmintonie 
pod patronatem burmistrz Blachowni Sylwii Szymańskiej. 
Organizatorami zawodów byli: Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Blachownia, Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Blachowni 
i Śląski Związek Badmintona.
W Mistrzostwach wzięły udział kluby: Dwójka Blachownia, Lotka 
Olsztyn, Junior Wrzosowa, Kolejarz Częstochowa, Jedynka 
Częstochowa, Plesbad Pszczyna, Ząbkowice Dąbrowa Górnicza, 
SET Mazańcowice, Wolant Jaworzno, Energia Lubliniec, Unia 
Bieruń, AZS Uniwersytet Śląski Katowice, Jedynka Zabrze oraz 
zawodnicy niestowarzyszeni.
Po uroczystym otwarciu mistrzostw 50 zawodniczek i zawodników 
przystąpiło do rywalizacji w  czterech kategoriach wiekowych. 
Sportowe zmagania trwały sześć godzin, podczas których 
rozegrano 60 meczów. 
Zwycięzcy w  poszczególnych kategoriach wiekowych oraz 
miejsca medalowe zawodników z powiatu częstochowskiego:
Młodzik:
Gra pojedyncza chłopców -  Michał Szczypka (SET Mazańcowice) 
3. Jan Gawor (Dwójka Blachownia)
Gra pojedyncza dziewcząt - Joanna Podedworny (Unia Bieruń)
Gra podwójna chłopców - Przemysław Orszulak (Kolejarz 
Częstochowa) / Szymon Wójcicki (SET Mazańcowice)
2. Jan Gawor / Mateusz Szewczyk (Dwójka Blachownia)
3. Mikołaj Kuziorowicz / Dominik Tutaj (Lotka Olsztyn)
Gra podwójna dziewcząt - Anna Czuchra / Joanna Podedworny 
(Unia Bieruń)
Gra mieszana - Piotr Wiercigroch / Justyna Biernot (SET 
Mazańcowice)
3. Antoni Mofina (Lotka Olsztyn) / Gabriela Skórkowska (Kolejarz)

Junior młodszy:
Gra pojedyncza chłopców -  Filip Matysiak (Junior Wrzosowa)
3. Michał Całusiński (Junior Wrzosowa)
Gra pojedyncza dziewcząt - Julia Jackowska (Lotka Olsztyn)
Gra podwójna chłopców - Michał Całusiński / Filip Matysiak 
(Junior Wrzosowa)
3. Tomasz Gawor (Dwójka) / Mateusz Szatkowski (Unia Bieruń)
Gra mieszana - Bartosz Ujma (Jedynka Częstochowa) / Julia 
Jackowska (Lotka Olsztyn)
Junior:
Gra pojedyncza chłopców -  Alan Ostrowski (Unia Bieruń)
Gra pojedyncza dziewcząt - Anna Czempik (Energia Lubliniec)
Elita:
Gra pojedyncza mężczyzn -  Maciej Ociepa (Kolejarz Częstochowa)
3. Kamil Korbel (Dwójka Blachownia)
Gra podwójna mężczyzn -  Maciej Ociepa (Kolejarz 
Częstochowa)/Alan Ostrowski (Unia Bieruń)
3.Dawid Gniatkowski (-)/Grzegorz Maciejewski (Dwójka 
Blachownia)
3.Tomasz Jackowski(Lotka Olsztyn) / Grzegorz Skórkowski 
(Kolejarz)
Gra podwójna kobiet - Danuta Korbel(Dwójka Blachownia) / 
Justyna Herman(Lotka Olsztyn)
Gra mieszana - Kamil Korbel / Danuta Korbel (Dwójka Blachownia)
3. Jakub Firlus(-) / Justyna Herman(Lotka Olsztyn)
Zwycięzcy w  poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali 
statuetki i  medale, których zakup sfinansowano ze środków 
powiatu częstochowskiego.
Galeria zdjęć na stronie: 
http://osirblachownia.pl/category/aktualnosci/
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miStrZoStwa śląSka 
badminton w blachowni

Hala w BlachowniBurmistrz Blachowni wręcza medale zwyciężcom gry mieszanej elity

Filip Matusiak z UKS Junior WrzosowaGra mieszana juniorów
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W dniach 9-11 czerwca br. odbyły się w Blachowni VI Ogólnopolskie 
Zawody Pływających Modeli Redukcyjnych w  klasach NS i  NSS. 

W  zawodach wystartowało 38 zawodników w  kategoriach: 
młodzik, junior i senior (50 modeli w 5 klasach) reprezentując 13 
środowisk modelarskich (Zawadzkie, Dobrodzień, Opole, Biłgoraj, 
Ełk, Gwarek, Konstancin Jeziorna, Ujazd, Oświęcim, Żywiec, 
Białystok, Strzelce Opolskie, Blachownia).

Modele są wykonywane własnoręcznie przez zawodników 
i  stanowią pomniejszone pływające kopie statków i  okrętów 
istniejących w  rzeczywistości. Oceniana jest precyzja wykonania 
modelu i dokładność pływania po specjalnie ustawionym na wodzie 
torze.

Zawody odbywały się na dwóch trasach: pierwszą ulokowano 
na Zbiorniku „Topole” dla modeli z  napędem mechanicznym, 
natomiast na zbiorniku głównym w Blachowni ścigały się modele 
z napędem żaglowym.

Zawodnicy reprezentujący Harcerski Międzyszkolny Klub Żeglarski 
„39-er” w Blachowni zajęli następujące miejsca:

klasa NSS A 
1 m Wojciech Huk
2 m Jan Kmiecik 
5 m Bartosz Kozłowski
6 m Marek Stala

klasa NSS B 
1 m Wojciech Huk

klasa NSS C 
1 m Marek Stala

klasa NSS 650 
4 m Bartosz Kozłowski
5 m Jan Kmiecik

Klasyfikacja zespołowa przedstawia się następująco:
1. KM Zawadzkie 1325 
2. DOKiS Dobrodzień 955
3. Ster ZszOl LOK Opole 895
4. KM LOK Biłgoraj 770
5. HMKŻ „39-er” Blachownia 645
6. MKS Gwarek 275 

Organizatorem zawodów był HMKŻ „39-er” w  Blachowni przy 
wsparciu finansowym Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju 
w  Warszawie, Starostwa Powiatowego w  Częstochowie, Urzędu 
Miasta w Blachowni oraz lokalnych sponsorów.
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Zawody pływających modeli redukcyjnych 
Zalew w blachowni

Model klasy NS

Ocena modeli żaglowych klas NSS – A, B, C, D


