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Otwarcie przedszkola w Wierzchowisku
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wyniki 28 gminnego konkursu recytatorskiego
Sukcesy Klubu Tańca Towarzyskiego „ZORBA“
Konkurs fotograficzny „Wiosna w ogrodzie“
Zapraszamy do Telewizyjnego Informatora Gminy Mykanów dostępnego na stronie: www.mykanow.pl

str. 12

str. 18-20

Serdecznie zapraszamy na

Wiosenny Kiermasz,
który odbędzie się
20 maja (piątek) od godziny 14.00 na Targowisku Słoneczny Rynek w Mykanowie.
Wstęp dla handlujących tego dnia bezpłatny.

Przewidziane atrakcje!
Jednocześnie informujemy, że handel na Targowisku będzie
odbywał się w każdy piątek od godziny 14.00
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Wójt Gminy Mykanów
informuje
Szanowni Mieszkańcy Gminy Mykanów!
Praktycznie zakończyła się rekrutacja dzieci do naszych
przedszkoli. W związku z pozostawieniem sześciolatków
w przedszkolach mamy problem z zapewnieniem miejsc dla
wszystkich dzieci w placówkach położonych najbliżej ich
miejsca zamieszkania. Wolne miejsca są jeszcze w Starym
Broniszewie, Starym Kocinie, Radostkowie i Kuźnicy Kiedrzyńskiej. W niedawno oddanym do użytku nowym przedszkolu w Wierzchowisku mamy nadal ponad 20 wolnych
miejsc. Jeżeli nie będzie chętnych z naszej gminy, będziemy
również przyjmować dzieci z terenu innych gmin i Częstochowy. Relację z otwarcia przedszkola znajdą Państwo w bieżącym numerze BIM-u.
Z przyjemnością informuję, że w nowym roku szkolnym
we wszystkich szkołach podstawowych zostaną utworzone
pierwsze klasy. Jedynie w Lubojnie jest zadeklarowanych
tylko czworo uczniów. Mimo wszystko dołożymy wszelkich
starań, aby pierwsza klasa była również w tej szkole.

Remonty dróg

***

Zakończyła się procedura przetargowa i firma przystępuje
do pracy. Do wykonania są równania i uzupełnienia nawierzchni szutrowych oraz naprawa i łatanie dziur w nakładkach asfaltowych. W związku z obserwowaną od lat słabą
jakością prac przy użyciu emulsji grysowej w tym roku zdecydowaliśmy się na naprawy masą asfaltową.
Nowe nakładki asfaltowe zostaną wykonane w Wierzchowisku – ulice: Wiśniowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa,
Akacjowa, Lipowa. W Borownie - ulice: Lipowa, Mokra i Łąkowa oraz ulice na osiedlu w Mykanowie – Nowa, Młodości,
Miła i Wesoła. Ponadto ulica Słoneczna w Grabówce oraz
Akacjowa w Łochynii i Kwiatowa w Grabowej. Wykonane
zostanie utwardzenie placu przed remizą OSP w Rybnej i parking przed przedszkolem w Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Przetarg
obejmuje także utwardzenie i wykonanie nakładki asfaltowej
na placu po byłej szkole przy remizie OSP w Mykanowie.

Wyłoniony został wykonawca nadbudowy budynku
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Koszt
realizacji to blisko 850 tys. zł. Na tę inwestycję udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 368 tys. zł.

***
Trwa ocena wniosków o środki unijne w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na oświetlenie
hybrydowe i termomodernizację remiz strażackich. Po przetargu i podpisaniu umów realizacja rozpocznie się prawdopodobnie jesienią bieżącego roku. Koszt to odpowiednio 1,7 mln
i 4 mln zł.

***
Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antoniów na ulicy Klonowej i Leszczynowej oraz
w Czarnym Lesie odcinek ulicy Słonecznej (łącznie 1 666 mb)
z budową przepompowni ścieków, kanału sanitarnego tłocznego o średnicy 110 mm długości 131,22 mb i sięgaczy w pasie
drogowym. Obowiązkiem wykonawcy będzie odtworzenie
nawierzchni dróg, odtworzenie poboczy, oczyszczenie rowów.
Firma „Polan ” z Praszki zrealizuje tę inwestycję za 1 mln zł.
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***
Projektujemy przebudowę drogi gminnej - ul. Leśnej
w miejscowości Lubojna i ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie.
Koszt to 60 tys. zł. Inwestycja zostanie zgłoszona we wrześniu
do konkursu w ramach Programu budowy dróg gminnych
i powiatowych (tzw. Schetynówek).

***
Kończy się projektowanie chodnika w Woli Hankowskiej
i Nowym Kocinie.

***
Trwają prace przy termomodernizacji budynku Ośrodka
Zdrowia w Lubojnie. Kosztem 240 tys. zł zostanie wykonane:
ocieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej, wymiana
całej instalacji elektrycznej, montaż nowego pieca i grzejników. Grzejniki są instalowane również w piwnicach i nie jest
to niegospodarny wymysł Urzędu Gminy (jak twierdzą niektórzy „dobrze zorientowani”), ale wymóg przepisów i projektu.

***
Za podobną kwotę będzie wykonana adaptacja budynku po
byłej szkole podstawowej w Lubojnie na mieszkania socjalne.
Po wymianie dachu i ociepleniu, wnętrze tak zostanie wyremontowane, że powstaną trzy lokale socjalne.
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***
Zgodnie z harmonogramem firma Larix sp. z o.o. z Lublińca przebudowuje drogę powiatową od trasy DK-1 do centrum Borowna. Całkowity koszt inwestycji to blisko 3,5 mln
zł. Zadanie jest finansowane w 50 % z budżetu państwa.
Pozostałą w równych częściach finansuje powiat i gmina. Te
25% to dla gminy wydatek ponad 870 tys. zł.

Śmieci
Temat trudny i drażliwy. Mogę Państwa zapewnić, że przez
najbliższe dwa lata nie będzie podwyżek cen za wywóz śmieci. A czy możliwa jest obniżka? Z przykrością odpowiadam,
że dzisiaj nie widzę takiej możliwości.
Na ostatnich posiedzeniach komisji Rady Gminy przedstawiłem radnym szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów gospodarki śmieciowej za 2015 r. i plan na 2016 r.
Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do śmieci
dopłaciliśmy w ubiegłym roku 220 tys. zł (ok. 1,40 na
1 mieszkańca). W bieżącym roku dopłacimy mniej, ale i tak
będzie to ponad 20 tys. zł.
Ze złożonych deklaracji wynika, że w gminie zamieszkuje
12700 mieszkańców, co pomnożone przez stawkę od mieszkańca, 9,50 zł i 83% (wskaźnik ściągalności opłat) daje przychód w wysokości 1.201.674 zł. Z tych pieniędzy zapłacimy
faktury za wywóz śmieci: 4 x 95.076 zł (fv od listopada do
lutego wg stawek z poprzedniego przetargu z terminem płatności 60 dni) oraz faktury za okres od marca do grudnia
z nowego przetargu 9 x 76.200 zł z terminem płatności 30
dni.
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W kwietniu wystąpiły dwie płatności i dlatego wychodzi
13 miesięcy. W sumie daje to kwotę 1.066.104 zł. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami do tej kwoty należy doliczyć
koszty obsługi. Same pensje pracowników zajmujących się
śmieciami dają kwotę 156.000 zł (3,5 etatu). Po doliczeniu
tylko samych wynagrodzeń już brakuje ponad 20 tys. zł.
A należałoby tutaj uwzględnić również koszty: obsługi księgowej, programów komputerowych, materiałów biurowych,
upomnień, druku książeczek opłat, utrzymanie PSZOK, itp.
Należy podkreślić, że na wywóz śmieci z budynków komunalnych i przystanków jest organizowany odrębny przetarg
płacony oddzielnie z budżetu. Więcej informacji odnośnie do
śmieci znajdą Państwo w tym numerze BIM-u.

***
Jak co roku maj i czerwiec będą obfitowały w festyny, pikniki i rajdy rowerowe. Bardzo dziękuje wszystkim naszym
mieszkańcom, stowarzyszeniom, szkołom z radami rodziców, klubom sportowym za trud organizacji takich imprez.
Jednocześnie w ich imieniu serdecznie na te wydarzenia
zapraszam.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Pomada
Wójt Gminy Mykanów
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OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
opr. Wioletta Koźlik, Podinspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej
Szanowni Państwo!
Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, obowiązek gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym m. in. zapewnienie odbioru odpadów,
należy do zadań własnych gminy.
Najważniejsze zagadnienia związane z powyższą ustawą,
które w sposób bezpośredni dotyczą mieszkańców naszej
gminy, to kwestie wysokości opłat, windykacji zaległości,
zmiany wysokości opłat i funkcjonowanie PSZOK.

OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z przejęciem obowiązku odbioru odpadów przez gminy
wiąże się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i zobowiązanie do jej uiszczania na rzecz gminy przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
W 2016 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie ulegną zmianie, tj. pozostają na poziomie:
9,50 zł /miesięcznie od osoby dla odpadów zbieranych
selektywnie
19,00 zł /miesięcznie od osoby dla odpadów zbieranych
w sposób nieselektywny
Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są
bez wezwania uiszczać opłatęza gospodarowanie odpadami
komunalnymi w następujących terminach:
za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
wpłacać na podany poniżej nr konta:
Urząd Gminy Mykanów
ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
Nr konta: 21 8258 0005 2000 0000 0925 0108 Bank
Spółdzielczy w Mykanowie
Na dowodzie wpłaty należy podać:
Imię i nazwisko (osoby, na którą została złożona deklaracja), adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne
Tytułem: opłata za wywóz odpadów za kwartał…/ miesiąc…
Jeżeli w tytule wpłaty nie zostanie wskazany okres za jaki
wnoszona jest opłata, dokonana wpłata zaliczona zostanie na
poczet należności, począwszy od zobowiązania po najwcześniejszym terminie płatności.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy kwartalne.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi zobowiązanie z mocy prawa. Brak odbioru odpadów
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z posesji nie stanowi podstawy zwolnienia z opłaty, gdyż jest
to należność podatkowa. Podkreślić należy, że obowiązek
uiszczania opłaty jest związany z samym posiadaniem nieruchomości zamieszkałej. Jest więc on niezależny od faktu
powstawania odpadów.
Wszelkich informacji odnośnie do stawek można uzyskać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie
oraz pod numerem telefonu (34) 328-80-19 wew. 51 oraz
wew. 55.

WINDYKACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Na gminie ciąży obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych. W przypadku, gdy
należność nie została zapłacona w terminie, zobowiązana jest
podjąć działania windykacyjne.
Pierwszym etapem jest przesłanie upomnienia, które
zawiera m. in.:
- wysokość i rodzaj należności pieniężnej, którą należy uiścić
oraz okres, którego dotyczy,
- rodzaj i wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie
należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia
upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek
obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według
której należy obliczyć dalsze odsetki,
- wysokość kosztów upomnienia;
- wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po
upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Wysokość kosztów upomnienia określa Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie
wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526). Koszty upomnienia wynoszą
11,60 zł, które po doręczeniu upomnienia należy wpłacić
w pierwszej kolejności.
Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych pobierane są
wg stawki 8% w skali rocznej. Kwota odsetek, których organ
podatkowy nie pobierze wynosi obecnie 8,70 zł (trzykrotność
wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską
Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, która obecnie wynosi 2,90 zł).
W przypadku wątpliwości co do stanu zaległości, bądź
przyszłych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację mogą uzyskać informację w Urzędzie Gminy. Pracownik odpowiedzialnyza dokonywanie
księgowań opłaty, wyjaśni wszelkie niejasności.

ZMIANY W DEKLARACJACH
Zgodnie z art. 6m § 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016
poz. 250) w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpa-
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dów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Każdą zmianę wynikającą z deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić do
urzędu w ciągu 14 dni od dnia powstania takiej zmiany, np.:
1. Zmiana liczby osób zadeklarowanych na plus:
- urodzenie dziecka,
- zamieszkanie kolejnej osoby w gospodarstwie, (ważne:
zamieszkanie nie jest równoznaczne z zameldowaniem)
2. Zmiana liczby osób na minus:
- dłuższe lub całkowite opuszczenie miejsca zamieszkania
przez osobę w danym gospodarstwie należy udokumentować
poprzez załączenie dokumentu potwierdzającego uiszczanie
opłaty za odpady w innym miejscu zamieszkania, np. deklaracja, aktualny dowód wpłaty; ewentualnie dowodem mogą
być bilety, np. lotnicze – w przypadku wyjazdu za granicę,
zaświadczenia z uczelni, szkół, szpitala, zakładu karnego itp.
- zgon (kserokopia aktu zgonu jako załącznik do deklaracji).
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Mykanów
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybnej zlokalizowany
jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkt czynny jest:
- w każdy wtorek od godz. 11.00 do 18.00
- w 1. i 3. sobotę miesiąca od 9.00 do 14.00

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (wersalki, fotele,
okna, meble, drzwi, stolarka);
- papier, opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka
papierowe itp.);
- tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, zabawki itp. oraz opakowaniaz tworzyw sztucznych);
- opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach,
mleku);
- opakowania ze szkła (słoiki, szklane butelki, szklane opakowania po kosmetykach);
- odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa).
W PSZOK nie będą przyjmowane odpady zmieszane
oraz odpady budowlane zawierające azbest.
Wśród wydatków, które gmina musi pokryć z dochodów
pochodzących z opłaty wskazać należy: koszty odbierania,
transportu, zbierania, wywozów odpadów, ale także koszty
funkcjonowania całego systemu obejmującego dodatkowo
koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
także koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej
tego systemu. Opłata powinna być tak skalkulowana, aby
zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami w gminie, jednocześnie nie może stanowić źródła
dodatkowych zysków gminy.
Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki
temu gmina może na bieżąco regulować wszelkie wydatki
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, a mieszkańców uchroni
przed dodatkowymi kosztami.

Do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko
selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z gospodarstwach domowych z terenu gminy Mykanów.
Osoby przywożące odpady muszą posiadać ze sobą dokument potwierdzający miejsce zameldowania (w przypadku
braku meldunku dokument potwierdzający miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu) albo dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Gminy Mykanów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W punkcie PSZOK nie będą przyjmowane odpady wytworzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
w tym z gospodarstw ogrodniczych.
Do punktu PSZOK mieszkańcy mogą przekazywać
następujące odpady:
- przeterminowane leki i chemikalia (opakowania z zawartością lub bez: po farbach, rozpuszczalnikach lakierach, kwasach, środkach ochrony roślin, klejach, smarach, olejach
silnikowych, tuszach)
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- inne odpady niebezpieczne: kineskopy, lampy fluorescencyjne, termometry, żarówki, świetlówki
- aerozole, drewno zawierające substancje niebezpieczne
i inne;
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z robót wykonanych we własnym zakresie na terenie nieruchomości, na
prowadzenie których nie jest wymagane pozwolenie ani
zgłoszenie z organu administracji budowlanej;
- zużyte opony z samochodów osobowych
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Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Borowianki”
na XII Przeglądzie Pieśni Pasyjnej
i Pokutnej w Koziegłówkach

Z

espół Śpiewaczo – Obrzędowy „Borowianki” z Borowna
prezentując pieśni „Płacz, płacz kto żyw” i „Ty któryś na
krzyżu umierał” wystąpił w Niedzielę Palmową 20 marca
2016 r. , w Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach na XII
Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej pod honorowym patronatem J.E. Ks. Arcybiskupa Wacława Depo oraz Poseł do
Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.
W koncercie galowym udział wzięli również soliści,
zespoły wokalno-instrumentalne i chóry z całej Polski, którzy
swoim śpiewem i wyjątkowymi aranżacjami starali się zanurzyć słuchaczy w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gorącymi brawami oraz otrzymali upominki.

Sukces zespołów ludowych

W

dniach 1 i 3 maja 2016 r. odbył się w Zebrzydowicach
23
Międzynarodowy
Przegląd
Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos” 2016 – Euro-Folklor , prezentując folklor z różnych regionów Polski, w tym Śląska
Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi
Częstochowskiej oraz Czech i Słowacji.
Celem przeglądu jest ochrona i dokumentacja tradycji
ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne jest też
zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, oraz stylu
własnego regionu. Jury w składzie: przewodniczący - prof.
zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – folklorysta, językoznawca
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oraz członkowie: prof. zw. dr hab. Alojzy Kopoczek – etnomuzykolog i dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog zwracało szczególną uwagę na autentyczność prezentowanych
melodii i tańców, również instrumenty muzyczne i rekwizyty
pochodzić musiały z rodzimej tradycji.
Gminę Mykanów z powodzeniem reprezentowała Kapela
Ludowa „Rybnianie” zdobywając wyróżnienie oraz zespół
śpiewaczo-obrzędowy „Borowianki” występujący w kategorii
grupy śpiewacze. Serdecznie gratulujemy sukcesów naszym
reprezentantom, którym udało się wyróżnić spośród grona
70 występujących zespołów.
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Edukacja regionalna – inwestycja w siebie
Robert Wysmołek nauczyciel historii ZSP w Borownie

K

ażdy człowiek od wczesnego dzieciństwa żyje sprawami
swego najbliższego środowiska – poznaje przyrodę, otoczenie społeczne i elementy kultury w ich naturalnej
postaci. W pierwszych latach nauki szkolnej podstawą nabywania
wiedzy, doświadczenia oraz przeżyć pozostaje rodzinne otoczenie. Jego zasięg poszerza się, ale pozostaje swoisty charakter otoczenia – każdej wsi, miasta, regionu. W latach następnych rola
najbliższego środowiska w edukacji zmienia się, jednak pozostaje świadomość zakorzenienia w tym, co najbliższe, co wraz
z wiekiem i doświadczeniem staje się podstawą poczucia tożsamości.
Edukacja regionalna pozwala na zdobycie wiedzy o regionie, jego przeszłości, tradycji; zbliża do wartości materialnych
i duchowych, intelektualnych, moralnych i religijnych; sprzyja identyfikowaniu się z nimi. Poznanie przeszłości, włączenie
się w teraźniejszość i praca dla przyszłości własnego środowiska pozwala głębiej poznać samego siebie, swoje miejsce
w środowisku i we wspólnocie. Dzięki temu człowiek lepiej
rozumie innych ludzi, uczy się szanować i akceptować ich
odmienność, uczy się tolerancji, staje się otwarty na inne kultury. Chcąc ukształtować wartościowych ludzi, najpierw trzeba nauczyć ich kochać „małą ojczyznę” – taki cel przyświeca
nam w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borownie. Nasi
uczniowie od kilkunastu już lat poznają historię lokalną
i regionalną uczestnicząc w zajęciach koła historyczno –
regionalnego. Treści omawiane w trakcie wspólnych spotkań
obejmują region zakreślony obecnym powiatem częstochowskim.
Dużą motywacją do poznawania tej historii jest możliwość
sprawdzenia nabytej wiedzy i skonfrontowania jej z wiedzą
rówieśników z innych szkół. Od czternastu lat uczniowie
naszej szkoły uczestniczą w Międzypowiatowym Konkursie
Historycznym „Czy znasz historię Częstochowy i regionu
częstochowskiego”. Jest to jedyny, cykliczny i całościowy

10

konkurs o tematyce regionalnej w naszym powiecie. Organizowany jest przez Gimnazjum nr 9 w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Archiwum Państwowe w Częstochowie. Składa się z trzech etapów. Każdy uczestnik chce
znaleźć się w III etapie – finale, najlepszej dziesiątce, która
przystępuje do decydującej rozgrywki. Uczniowie z Borowna
od trzynastu lat regularnie docierali do finału, zajmując do
tegorocznej edycji prawie wszystkie możliwe miejsca, oprócz
pierwszego. Jednak w tym roku miało być inaczej.
W dniu 4 marca w budynku Ratusza Miejskiego najlepsza
dziesiątka przystąpiła do decydującej rozgrywki. W tym gronie były dwie uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Borownie: Klaudia Janeczek i Klaudia Kopeć. Trochę
zestresowane, nieco przestraszone, ale z dużym zasobem wiedzy przystąpiły do pisania testu. Jak się okazało, Klaudia
Janeczek straciła tyko 2 punkty na 58 możliwych do zdobycia,
(drugiej Klaudii poszło trochę gorzej straciła 12 punktów).
W części ustnej dziewczynom poszło bardzo dobrze – zdobyły
odpowiednio 18 i 17 punktów na 18 możliwych i prawdopodobnie z najwyższym wynikiem w piętnastoletniej historii
tego konkursu Klaudia Janeczek została zwyciężczynią i laureatką XV edycji Międzypowiatowego Konkursu Historycznego
„Czy znasz historię Częstochowy
i regionu częstochowskiego”.
Klaudia Kopeć uplasowała się
ostatecznie tuż za podium na IV
miejscu.
W dniu 18.03.2016 r. podczas
uroczystego zakończenia konkursu rozdano dyplomy, nagrody rzeczowe dla finalistów i laureatów,
a także nagrody książkowe dla
zwycięskiej szkoły, czyli ZSP
w Borownie. Wszyscy finaliści,
a szczególnie laureaci, miele wiele
radości i satysfakcji z dobrze
wykorzystanego czasu i osiągnięcia zamierzonego celu. Brawo
dziewczyny! Wy już wiecie, że
warto w siebie inwestować!
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Miło spędzony Dzień Kobiet Broniszewianek
Joanna Bodanka

Z

okazji Dnia Kobiet, w sobotę 5.03.2016, Stowarzyszenie
na Recz Sołectwa Nowy Broniszew, a właściwie jego
żeńska część, zorganizowała wyjazd do kina, a później
romantyczną kolację w wyłącznie kobiecym towarzystwie.
Do Cinema City Częstochowa na ul. Wolności dotarłyśmy
autokarem. Nasza wycieczka liczyła 27 pięknych kobiet.
Pełne entuzjazmu i radości zajęłyśmy zarezerwowane fotele
w sali numer 5.
Organizatorki należy pochwalić - mimo pełnej sali, nasze
miejsca były najlepsze! W repertuarze komedia pt. „7 rzeczy
których nie wiecie o facetach“, jedna z najnowszych polskich
produkcji. Siedem różnych historii, które się ze sobą przeplatają, siedem innych spojrzeń na mężczyzn, ich relacje i związki.
Po krótkich reklamach rozpoczął się seans. Już na samym
wstępie: Maciej Zakościelny, Mikołaj Roznerski, Leszek
Lichota... hmm jest na co popatrzeć ;). W filmie zagrali także
Zbigniew Zamachowski, Piotr Głowacki oraz jakże prześmieszny Paweł Domagała! Kobiecą obsadę stanowiły Alicja
Bachleda-Curuś, Dominika Kluźniak, Aleksandra Hamkało.
Film doczekał się wielu pochwał i śmiechu, wszystkim nam
się bardzo podobał i trudno było się z kinem rozstać, ale kolacja czeka. Schabowy z frytkami serwowany w barze "Na
górce" w Dudkach, a później słodkie ciasteczko na deser.
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Głośne rozmowy, masa uśmiechów oraz przemiła atmosfera panowała do samego końca imprezy, a żadne kalorie nie
miały znaczenia. Oczywiście większą część musimy delikatnie ocenzurować, w końcu był to babski wieczór.
Pragniemy bardzo podziękować Organizatorkom za przygotowanie tak wspaniałego święta, bawiłyśmy się świetnie!
Apel do dziewczyn, których nie było: za rok musicie
koniecznie do nas dołączyć, tak aby tym razem całą salę kinową stanowiły wyłącznie Broniszewianki.
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Tradycje wielkanocne w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie
Joanna Rodziewicz

W

środę 23.03.2016r. uczniowie z Zespołu Szkół w
Starym Cykarzewie pod czujnym okiem opiekunów
Kół Teatralnych pięknie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie w inscenizacji wielkanocnej, tworząc miłą i świąteczną atmosferę. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Wójt Gminy Mykanów - pan Dariusz Pomada, Kierownik
Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia UG w
Mykanowie - pani Ewa Osuchowska, sołtysi okolicznych
miejscowości, rodzice, nauczyciele i uczniowie.
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Święta Zmartwychwstania to czas zadumy, ciszy, ale też
radości. Uczniowie naszej szkoły przygotowali poranek wielkanocny. W barwnej inscenizacji nie zabrakło najbardziej
popularnych symboli wielkanocnych. Był tradycyjny stół
nakryty śnieżnobiałym obrusem, święconka, pisanki, baranek,
bazie i kwiaty. Dzieci opowiadały o tradycjach i zwyczajach
Wielkiej Nocy. Zaśpiewały też wiele piosenek zarówno przyśpiewek, jak i tych z uroczystym „Alleluja”.
Na scenie pojawili się także dyngusiarze z kogucikiem.
Chłopcy rozbawili publiczność i dlatego nie żałowali dla niej
wody. Największe emocje wzbudził występ dzieci z klas I-III,
które na scenie pojawiły się z gaikiem
i pięknie zaśpiewały piosenkę „Idą
dzieci ze święconką”.
Występy bardzo się podobały, więc
młodzi artyści zostali nagrodzeni brawami. Podczas przedstawienia wszyscy obejrzeliśmy prezentację multimedialną, która przypomniała nam o tradycjach i zwyczajach związanych ze
świętami wielkanocnymi. Piękna scenografia wprowadziła wszystkich
w atmosferę, pełnych radości i nadziei
chrześcijańskiej Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Na koniec uroczystości, Wójt Gminy Mykanów pan Dariusz Pomada
i pani Dyrektor naszej szkoły Małgorzata Chodecka złożyli wszystkim
wielkanocne życzenia.
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Tradycje Wielkanocne
w Niepublicznym Przedszkolu „Kotek Leon”
w Woli Hankowskiej
oprac . dyrektor przedszkola Anna Kałwak

Z

agadnienie edukacji regionalnej od kilku lat w naszym
przedszkolu polega na ukazywaniu dzieciom tradycji kulturowych związanych z obchodzonymi świętami. Aby przybliżyć piękną
tradycję okresu Świąt Wielkanocnych,
dzieci z naszego przedszkola co roku
przygotowują palmę z gałązek
wierzby, bazi, bibułowych kwiatów, łączonych z bukszpanem…, którą następnie
wspólnie z rodzicami i nauczycielami przekazują
na ręce Ks. Marka
Jachna - Proboszcza
Parafii p.w. Jezusa
Chrystusa Dobrego
Pasterza w Wierzchowisku.
Na
uwagę
zasługuje także
„Stół wielkanocny” prezentowany w „kąciku dla rodziców”, na którym znajdują
się pisanki własnoręcznie malowane przez
dzieci, zasiana
rzeżucha, żyto,
koszyk ze święconką przykryty
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serwetą oraz baranki, babeczki wielkanocne, które dzieci
zabierają do domu.
W realizacji naszego programu istotne jest, aby od najmłodszych lat przekazywać dzieciom tradycję, obrzędy oraz to wszystko, co
jest związane z naszą kulturą, zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II:
„Proszę Was,
pozostańcie
wierni temu
dziedzictwu”.
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ŚWIĘTO KSIĄŻKI W PRZEDSZKOLU W KUŹNICY KIEDRZYŃSKIEJ
Katarzyna Walczak

W

naszym przedszkolu
22 kwietnia odbyło się
Święto Książki oraz finał
przedszkolnego konkursu plastyczno –
literackiego pt. „Moja kolorowa książeczka”. W uroczystości udział wzięli
zaproszeni goście. Swoją obecnością
zaszczyciła nas poetka pani Elżbieta
Muznerowska, nauczyciel bibliotekarz
ze Szkoły Podstawowej w Czarnym
Lesie pani Danuta Kokot oraz Radny
Kuźnicy Kiedrzyńskiej pan Artur
Wasil. Autorką projektu była nauczycielka przedszkola pani Katarzyna
Walczak.
W pierwszej części warsztatów
przedszkolaki wcieliły się w rolę
aktorów i przedstawiły inscenizację
wierszy polskich poetów oraz
zaśpiewały piosenki z Akademii Pana Kleksa. Stroje oraz rekwizyty spowodowały, że przedstawienie było bajeczne.
Mogliśmy zobaczyć inscenizację wierszy: „Entliczek pentli-

czek”, „Samochwała”, „Chory kotek”, „Po co krowie rogi na
głowie” . Dzieci najmłodsze pięknie wyrecytowały wiersze:
„Kwoka”, „Idzie niebo” oraz „Gapa”. Mogliśmy również
posłuchać pięknego wiersza pani Elżbiety Muznerowskiej pt.
„Gdy dzieci się śmieją”.
W drugiej części warsztatów odbył się finał przedszkolnego konkursu plastyczno - literackiego pt. „Moja kolorowa
książeczka”, którego celem było: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci, upowszechnianie kultury żywego słowa, rozwijanie fantazji, kreatywności literackiej,
twórczej aktywności i wrażliwości dzieci i dorosłych, a także
zacieśnianie więzi rodzinnych. Dzieci z naszego przedszkola
wraz z rodzicami wzięli udział w konkursie i tak powstało 18
przepięknych książeczek, które wszystkich zachwyciły
zarówno magiczną treścią jak i ilustracjami. Komisja oceniająca, w której skład wchodzili zaproszeni goście nie mogli
wybrać jednego laureata ponieważ wszystkie prace konkurso-
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we były znakomite. W efekcie wszyscy uczestnicy konkursu
zajęli I miejsce, otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciekawe
nagrody.
Na zakończenie odbyło się głośne czytanie wybranych
książeczek konkursowych. Szanowni goście oraz
Dyrektor Przedszkola pani Grażyna Skrok przeczytali przedszkolakom książeczki np.: „Helikopterowe marzenie” autor Olaf Długosz, „Przygody
Zetorka” autor Filip Młynek, „Wielka Przygoda”
autor Mikołaj Nocoń , „Zaczarowane auta” autor
Krystian Olszewski. Dzieci były bardzo zadowolone bo przecież jak pisała Wisława Szymborska
„czytanie bajek to najwspanialsza zabawa jaką
sobie ludzkość wymyśliła…”.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom oraz ich rodzicom za udział w konkursie. W przedszkolu a następnie w GOK–u w Mykanowie odbędzie się wystawa książeczek, na
którą serdecznie zapraszamy. Dziękujemy również
zaproszonym gościom, że zechcieli poświęcić swój
czas i uczestniczyć z nami w obchodach Święta
Książki. Dziękujemy!
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Starym Cykarzewie
Magdalena Bałdys

D

nia 17marca 2016r. w Zespole Szkół w Starym
Cykarzewie po raz kolejny zorganizowany został Dzień Otwarty. Jego głównym celem było
zaprezentowanie naszej szkoły Rodzicom i Dzieciom,
które we wrześniu rozpoczną naukę w oddziale I szkoły
podstawowej i w oddziale I gimnazjum. Organizatorzy
chcieli pokazać dzieciom, jak placówka wygląda od
wewnątrz, co w niej jest ciekawego. Zaangażowani w
organizację Dnia Otwartego w szkole nauczyciele oraz
uczniowie mieli gościom do zaproponowania wiele ciekawych zajęć.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły pani Małgorzata Chodecka, która serdecznie powitała przybyłe
osoby. Następnie w krótkiej prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostały ważniejsze osiągnięcia
i sukcesy uczniów w różnych dziedzinach, a także przedstawiono społeczności lokalnej bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w naszej placówce. Omówiono także
niektóre z programów, projektów realizowanych w Zespole
Szkół.
Dzień Otwarty stał się również okazją do zaprezentowania
gościom umiejętności artystycznych naszych wychowanków.
Uczniowie kół teatralnych obu placówek przedstawili fragment
„Inscenizacji obrzędów wielkanocnych”. Program uświetniły
występy chóru szkolnego.
Tego dnia w naszej szkole można było wziąć udział w obserwacji doświadczeń przeprowadzanych przez uczniów pod
bacznym okiem opiekunów. Atrakcyjne i bardzo interesujące
doświadczenia prowadzone były z zakresu chemii i biologii.
Można było także gimnastykować umysł, rozwiązując zagadki
matematyczne, jak również tworzyć prace z origami oraz
sprawdzić swą sprawność na sportowym torze przeszkód.
W jednej z sal była promocja zdrowego odżywiania, gdzie
goście mieli okazję skosztować wielu produktów, samodzielnie
przygotowanych, upieczonych przez naszych uczniów, m.in.
zbożowych ciastek, owocowych sałatek, wiosennych kanapek.

Dla zainteresowanych historią regionu udostępniona została
Izba Regionalna, gdzie można było przenieść się w czasy
początku XX wieku.
Wszyscy zgromadzeni goście poza ucztą dla ducha, mogli
znaleźć również coś dla ciała, gdyż organizatorzy zadbali
o funkcjonowanie kawiarenki.
Mamy nadzieję, że odwiedzający miło spędzili czas w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Dziękujemy za zainteresowanie i
skorzystanie z zaproszenia na Dzień Otwarty zorganizowany
przez naszą placówkę.
Pragniemy, aby szkoła stała się miejscem, do którego z chęcią i radością będą przychodzili nasi uczniowie, odwiedzali nas
ich rodzice, dziadkowie, a także przybywali nowi podopieczni,
którzy z ochotą podejmą naukę w naszej placówce.

Krótkie terminy, atrakcyjne ceny

Kontakt:

kurant@tlen.pl
lub tel.: 538 846 608
2016 kwiecień/maj
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WYNIKI XXVIII GMINNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
Mykanów, 11.04.2016 r.

Kategoria I /kl. 0-III – 16 wykonawców /
I miejsce – Antoni Halkiewicz – Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Lubojnie
II miejsce – Nela Kucharczyk – SP w Wierzchowisku
III miejsce Ksenia Czeczulin – ZSP w Mykanowie
wyróżnienie – Julia Grabara – SP w Radostkowie
wyróżnienie – Emilia Skowron – ZS w Czarnym Lesie
wyróżnienie- Nicola Wypych – SP w Radostkowie

Kategoria II /kl. IV – VI – 11 wykonawców/
I miejsce – Julia Szulc – ZS W Czarnym Lesie
II miejsce – Izabela Biecek – ZSP w Borownie
III miejsce – Natalia Krawczyk – SP w Wierzchowisku
wyróżnienie – Olga Gallina – SP w Wierzchowisku
wyróżnienie – Oliver Grabara – SP w Radostkowie

Kategoria III /gimnazjum – 8 wykonawców/
II miejsce – Aleksandra Szymczak – ZSP w Borownie
II miejsce Zuzanna Pietras – ZSP w Mykanowie
III miejsce Klaudia Janeczek – ZSP w Borownie
wyróżnienie - Martyna Tyfel – ZS w Starym Cykarzewie

Nominacje do dalszego etapu konkursu otrzymali
Antoni Halkiewicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Lubojnie
Nela Kucharczyk – SP w Wierzchowisku
Julia Szulc – ZS W Czarnym Lesie
Izabela Biecek – ZSP w Borownie
Aleksandra Szymczak – ZSP w Borownie
Zuzanna Pietras – ZSP w Mykanowie
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy a nominowanym
życzymy udanych występów w dalszych etapach konkursu!
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600-letnia rocznica urodzin

Jana Długosza
Katarzyna Warońska

N

iewiele jest w Polsce małych
miejscowości, z istnieniem których związani są Wielcy Polacy.
Szczególnie mało jest tych związanych
z wybitnymi postaciami tak odległej epoki
jak średniowiecze. Borowno ma to szczęście, że to właśnie tutaj w rycerskiej rodzinie „panów na Borownie” urodziła się,
wychowała i żyła niewiasta, która wydała
na świat najsławniejszego polskiego historyka i kronikarza - Jana Długosza.
Bliski związek Długosza z Borownem to powód do dumy, ale także obowiązek pamiętania i szerzenia wiedzy
o życiu i twórczości tego wielkiego Polaka. To zadanie stało się szczególnie
ważne w ubiegłym 2015 roku, na który
to przypadła okrągła 600. rocznica urodzin Jana Długosza. Wówczas podjęto
decyzję o zorganizowaniu uroczystości
poświęconej wybitnemu historykowi
m.in. w Borownie.
Inicjatorami i organizatorami Długoszowego święta w Borownie byli ks.
Piotr Krzemiński - proboszcz parafii pw.
św. Wawrzyńca oraz ZSP w Borownie
kierowany przez dyr. Artura Rybańca.
Uczestniczyli w nim liczni zaszczytni
goście: przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i kościelnych,
mieszkańcy Borowna i okolic.
Dnia 17 kwietnia 2016 r. w kościele
parafialnym w Borownie odbyły się uroczyste obchody poświęcone Janowi
Długoszowi i jego matce, które rozpoczął ks. dr Jacek Kapuściński - wykładowca historii Kościoła w Wyższym
Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Prelegent przedstawił zebranym
gawędę o Długoszu i jego przodkach na
tle epoki średniowiecza, w czasach
potęgi króla Kazimierza Jagiellończyka.
Podkreślił, że Jan Długosz był wycho-
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wawcą synów królewskich i jako historyk, geograf, jednym z największych
humanistów i myślicieli, który wyprzedził swoją epokę opisywaną w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego
Królestwa Polskiego“.
Kolejny punkt obchodów to projekcja
amatorskiego godzinnego filmu pt.
„Długoszowe ślady” zrealizowanego
przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie. Klaudia Janeczek i Hubert Kwaśniewski - operatorzy
kamery podążali tropem miejsc związanych z postacią Jana Długosza, tj. odwiedzając miejscowości: Grabowa
Mykanów, Borowno, Kłobuck, Wieluń,
Niedzielsko, Kraków, nagrywając opowieści Dawida Nowińskiego - lektora,
który przybliżał życie i dokonania sławnego Polaka. Przedstawił Długosza jako duchownego, dyplomatę,
fundatora beneficjów
kościelnych i wybitnego
dziejopisarza. Całość
filmu uzupełnili członkowie Szkolnego Koła
Teatralnego „Maska”,
którzy odgrywali sceny
z życia Jana Długosza
i jego rodziny. Na uwagę
zasługuje fakt, że twórcy
współpracowali z wieloma instytucjami i kon-

sultantami. Obraz stworzony przez
uczniów przy współpracy z nauczycielami uzyskał wysoką ocenę historyka ks.
prof. dr. hab. Jana Związka, który opatrzył film mianem lekcji patriotyzmu.
Długoszowe święto zakończyła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
ks. dr. Jacka Kapuścińskiego. Eucharystię koncelebrowali również: ks. Piotr
Krzemiński - proboszcz parafii, o. Melchior Królik - paulin z Jasnej Góry,
rodak z Borowna oraz franciszkanin
o. Beniamin Opara. Oprawa muzyczna
mszy należała do Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa
Witczaka.
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MAMY SKARB,
NA KTÓRY CZEKALIŚMY
OD ZAWSZE
Magdalena Bałdys

W

2007 roku przy Szkole Podstawowej w Wierzchowisku obok istniejącej „zerówki“ powołano oddział
przedszkolny dla dzieci 3 - 4 letnich. Wygospodarowano salę lekcyjną, aby nasi najmłodsi mogli korzystać z wychowania przedszkolnego.
W dniu 8.04.2016 r. mieliśmy okazję uroczyście świętować otwarcie nowego budynku przeznaczonego dla naszych
dzieci. Jest on przestronny oraz spełnia wszelkie wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i higieny. W tym roku do dwóch
oddziałów uczęszcza 38 dzieci. Od września planujemy
otworzyć kolejne dwa oddziały. Zapraszamy wszystkich do
obejrzenia naszej placówki. Do przedszkola przyjmujemy
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Renata Majewska, powitała
na uroczystym otwarciu wszystkich przybyłych Gości.
Zaszczycili nas swoją obecnością:
- wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada
- członek zarządu Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Krzysztof Smela
- ksiądz dr Paweł Sobuś wykładowca WSD i Instytucie
Teologicznym w Częstochowie
- prezes firmy STB Michał Rosa
- przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń
- radny Jan Dendek
- radny Stanisław Helm
- radny Leszek Kalota
- radna Magdalena Kuban
- radny Marek Powroźnik
- radny Włodzimierz Rębiś
- radna Agnieszka Siwiak
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- radny Grzegorz Stanek
- radny Władysław Tyfel
- radny Artur Wasil
- sekretarz Urzędu Gminy w Mykanowie Maria Szczepanik
- skarbnik Urzędu Gminy w Mykanowie Ewa Machoń
- kierownik Referatu Oświaty Gminy Mykanów Ewa Osuchowska
- sołtys wsi Wierzchowisko Dorota Nabiałczyk
- członek zarządu Stowarzyszenia „Dlaczego Nie“ w Wierzchowisku Jan Wieczorek
- przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Niedzielska
- przyjaciele szkoły, sponsorzy, nauczyciele, pracownicy,
rodzice, uczniowie i dzieci
Bardzo miłe i wzruszające słowa padały z ust gości, którzy
podczas uroczystości na ręce pani Dyrektor złożyli życzenia
i upominki.
08 kwietnia 2016 r. zapisany będzie nie tylko w kronice

kwiecień/maj 2016

Przedszkolnej, ale będzie to dzień, który przejdzie do historii
naszej Gminy, całej społeczności lokalnej, naszej wspólnej Małej Ojczyzny.
Wiersz, który wyrecytowała absolwentka przedszkola
Patrycja Smolińska teraz uczennica klasy piątej, odzwierciedlał przedszkolną rzeczywistość tę dawną i tę obecną.
Za morzami, za lądami, na ziemskim globie,
Za górami, dolinami gdzieś było sobie,
Za lasami, za górami, za siódmą rzeką,
Było sobie przedszkole, małe i skromne.
I marzyła mu się zmiana: że jest ogromne!
Bo w tych murach, prawdę mówiąc, dość ciasno było
Toteż wizję owej zmiany snuło swoją własną...
Kiedy do dzieła dyrekcja się wzięła
Nauczyciele poparli ją licznie,
Rodzice z siłą wzmożoną zadziałali!
I z radością od Gminy wytargowali!
Śnił nam się cały budynek, więc go juz mamy,
Teraz wszystko od siebie, co możemy damy,
Nie będzie już ciasnoty, w której się miejsca szuka.
W owocach dobrej roboty niech kwitnie nam nauka!
Sam budynek jest piękny i nowy, ale bez dzieci jest jak
okręt na morzu bez kapitana. To one są największą wartością
i sercem przedszkola. Dla nich jest to szczególne miejsce. Ten
nowy dom ma im służyć w odkrywaniu świata, rozwijaniu
zdolności i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec drugiego człowieka.
Prowadząca zaprosiła wszystkich do obejrzenia krótkiego
filmu opowiadającego o tym jak barwne i ciekawe jest życie
przedszkolaka. Dzieci podczas swojego występu zaprezentowały piosenki o przedszkolu i tańce ludowe.
Dziękujemy paniom Magdalenie Mielczarek i Margarecie
Smolińskiej za uszycie przepięknych folklorystycznych spódnic dla wszystkich dziewczynek.
„Przez wszystkie lata wiele się działo w naszym przedszkolu. Były chwile radości, gdy odnosiliśmy sukcesy w konkursach. Zwątpienia, gdy nam zupa nie smakowała. Zamyślenia,
gdy pani tłumaczyła co to jest grawitacja. Był też strach, gdy
przyszedł gość w czerwonym ubraniu. Szał, gdy mogliśmy
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tańczyć bez końca na balu. Pojawił się też smutek, gdy nas
mama wcześniej odebrała nas z przedszkola“.
Tak wiele emocji wywołują wspomnienia! Zaprezentowane
zdjęcia przypomniały nam wspaniałe chwile spędzone
w przedszkolu.
Z tą samą lalką, jak przed laty pojawiła się na scenie
Małgosia Kluska, śpiewając piosenkę „Zuzia lalka nieduża“.
W niecodziennych strojach i swobodnym nastroju klasa
druga zaprezentowała utwór pt. „A ja rosnę i rosnę“ . Koncert
zespołu Domino pod kierownictwem Sławomira Górnickiego
wprowadził nas w jeszcze bardziej wyjątkowy nastrój, a uczniowie z zespołu ludowego swoim popisowym tańcem zakończyli część artystyczną.
Dalsze obchody uroczystości odbyły się w murach nowego
budynku. Zanim jednak wszyscy się tam znaleźliśmy, przed
budynkiem odbyły się bardzo ważne momenty uroczystości.
Najpierw przecięto biało-czerwoną szarfę na znak uroczystego otwarcia - dokonali tego: wójt Gminy Mykanów Dariusz
Pomada, członek zarządu Starostwa Powiatowego Krzysztof
Smela, przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń,
poprzedni dyrektor Szkoły Podstawowej Bożena Wytrych,
prezes firmy STB Michał Rosa, przewodnicząca Rady
Rodziców Elżbieta Niedzielska, a ksiądz dr Paweł Sobuś
poświęcił budynek.
Po wejściu wszyscy mogli obejrzeć piękne i kolorowe sale
zajęć oraz pozostałe pomieszczenia przedszkola, w tym profesjonalną, nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są
pyszne i zdrowe posiłki dla przedszkolaków i uczniów klas I VI. Serdecznie dziękujemy naszym kucharkom paniom
Teresie Kaderzawek, Joannie Sączek i intendentce Magdalenie Wojtali.
Goście obejrzeli także nową pracownię komputerową,
która powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady
Rodziców oraz pomocy Urzędu Gminy w Mykanowie.
Mogliśmy również porozmawiać delektując się pysznymi
wypiekami zasponsorowanymi przez zaprzyjaźnioną cukiernię i sklepy spożywcze.Dziękujemy Paniom Klaudii Perkowskiej i Agnieszce Ciesielskiej za przygotowanie przepięknych dekoracji i podziękowań.
cd. na stronie 20
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Dziękujemy wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
i Rodzicom Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku za pomoc przy organizacji uroczystości.
W imieniu Dyrektora, nauczycieli i dzieci dziękujemy
wszystkim sponsorom i rodzicom za bezinteresowną pomoc, życzliwość, wsparcie finansowe i zaangażowanie
w sprawy naszej placówki. Wasza pomoc i ofiarność przyczyniły się do rozwoju naszego przedszkola.
Dzięki Wam dzieci mogą przebywać w craz lepszych
i bardziej przyjaznych warunkach.
Organizatorzy: Magdalena Bałdys i Wiesława Nowak
DZIĘKUJEMY:
MARLENIE I PAWŁAWOWI CZAJKOM
IZABELI I RAFAŁOWI GAWROŃSKIM
KAROLINIE I PIOTROWI KOBIAŁKOM
AGNIESZCE I GRZEGORZOWI BEDNARKOM
MAGDALENIE I ARKADIUSZOWI BRONISZEWSKIM
ELŻBIECIE NIEDZIELSKIEJ I ANDRZEJOWI SIKORZE
AGNIESZCE I JACKOWI KARONIOM
FIRMIE TAKO
RAFAŁOWI FLASZCE
PAWŁOWI ZATONIOWI
JOLANCIE I ROMANOWI MALINOWSKIM
PAWŁOWI MILCZARKOWI
SEBASTIANOWI NOWAKOWI
FIRMIE MADAX
FIRMIE HEMAR
FIRMIE OSKAR
FIRMIE HANDLOWEJ „ADROB”
FIRMIE GREEN PACK
HURTOWNI KWIATÓW GOSIA
HURTOWNI KWIATÓW LAMBADA
FIRMIE MTM TOMASZ MROZIK
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CUKIERNI DOROTA Z MYKANOWA
PIEKARNI TYF-POL Z CYKARZEWA
FIRMIE NEFERE
FIRMIE ADBOR BOROWIECCY
FIRMIE DAWID
SIECI SKLEPÓW WILKOR
FIRMIE EMEL
FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ KONRAD JOŃCZYK
MARIUSZOWI PODLEJSKIEMU
ADRIANOWI SKOCZYLASOWI
ADAMOWI MICHALAKOWI
STANISŁAWOWI GOŁĘBIOWSKIEMU
ZBIGNIEWOWI CUDAKOWI
IRENEUSZOWI FIEDZIUKOWI
KATARZYNIE LABOCHA - WŁAŚCICIELCE APTEKI
W WIERZCHOWISKU
BEACIE NOWAKOWSKIEJ
AGNIESZCE SZCZYPIÓR
EWELINIE RATAJ
MARGARECIE SMOLIŃSKIEJ
MAGDALENIE MIELCZAREK
TERESIE KADERZAWEK
MAGDALENIE WOJTALI
ANNIE MACIASZCZYK
ROBERTOWI WRONIE
FIRMIE CB MOBILEK
FIRMIE GEA GLOBAL PARTNER
EWELINIE I ŁUKASZOWI JĘDRZEJEWSKIM
DOROCIE I KRZYSZTOFOWI STANKOM
SANDRZE I MARIUSZOWI DUDKOM
FIRMIE FUNMAX
EDYCIE I MARCINOWI STRUGAŁOM
JUSTYNIE I TOMASZOWI WOCHALOM
FIRMIE GEA GLOBAL PARTNER
FIRMIE BUDOWLANEJ STB
DOROCIE NABIAŁCZYK
AGNIESZCE ŻUK
CEZAREMU KAPKOWSKIEMU
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Radostków powitał wiosnę
Opr. Konrad Flis, Emilia Kasprzyk

W

dniu 19 marca 2016 r. Radostków oficjalnie pożegnał
zimę. Tłumnie zebrani mieszkańcy spotkali się o godzinie 12 w Szkole Podstawowej aby przywitać wiosnę. Dzieci, rodzice, i nauczyciele ochoczo zabrali się do tworzenia wiosennych Marzann. Marzanny powstawały w tak szybkim tempie i były to prace, w które mieszkańcy włożyli tyle serca
i wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością w ich
tworzeniu że przez chwilę mogliśmy się poczuć dziećmi.
Podczas przygotowywania Marzann również tworzone były
dekoracje do wielkiego pochodu ze Szkoły w Radostkowie przez
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ulicę Wesołą, aż do OSP. Podczas przemarszu towarzyszyła nam
muzyka i dobry humor :). Pod Remizą czekała już gorąca herbata
oraz kiełbaski dla mieszkańców. Po posileniu się, pożegnaliśmy
zimę poprzez spalenie Marzann.
Całe wydarzenie przebiegło w dobrym humorze, miłej
i rodzinnej atmosferze. Było pierwszym, z wielu w ramach
projektu „RADO 2018”. Organizatorzy dziękują partnerom,
sponsorom, oraz mieszkańcom.
Zespół „RADO 2018” zaprasza mieszkańców do współtworzenia kolejnych działań na terenie sołectwa.
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Cykl debat - Aktywny udział młodzieży w planowaniu rozwoju
gminy organizowany przez Instytut Współpracy Regionalnej
i Akademię im. Jana Długosza dobiegł końca
Artykuł sponsorowany
9 maja 2016 roku na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się ostatnia debata organizowana we współpracy Akademii z Fundacją Instytut Współpracy Regionalnej,
która ma siedzibę na terenie gminy Mykanów.
Pomysł na realizację projektu zrodził się na spotkaniach
przedstawicieli Koła Naukowego Myśli AdministracyjnoPrawnej i Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, studentów Instytutu Administracji AJD w Częstochowie. Po przedyskutowaniu kształtu projektu z przedstawicielami Fundacji,
która pomaga studentom w realizacji ich inicjatyw w ramach
projektów finansowanych z programu Erasmus +, postanowiono przygotować wniosek i pozyskać dofinansowanie. Projekt
uzyskał bardzo wysoką liczbę punktów i jako jedna z trzech
instytucji w Polsce Fundacja pozyskała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia.
Debaty odbywały się w miesiącach marzec, kwiecień, maj
br. na terenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
W dyskusjach, oprócz młodzieży brali udział zaproszeni
eksperci (pracownicy naukowi AJD) oraz przedstawiciele
miasta Częstochowa i gmin ościennych ( Naczelnicy poszczególnych Wydziałów, Wójtowie, Radni).
Podczas poszczególnych debat poruszano następujące tematy:
Poszerzanie edukacji pozaformalnej i formalnej w Częstochowie i okolicach w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych – 21.03.2016
Wsparcie rozwoju gospodarczego – 04.04.2016
Możliwości wpływu młodych mieszkańców na przestrzeń
publiczną w gminie – 18.04.2016
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Zaangażowanie młodzieży w życie kulturalne gminy –
25.04.2016
Tematem przewodnim ostatniej, piątej debaty, która odbyła
się 09.05.2016 r., było zainicjowanie stałej współpracy pomiędzy przedstawicielami JST, młodzieżą i ekspertami w zakresie
współdecydowania młodych ludzi o kierunkach rozwoju miasta.
Cykl debat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony młodzieży jak i przedstawicieli władz lokalnych oraz ekspertów. W debatach wzięło udział ponad 500
osób. Uczestnicy byli zgodni co do potrzeby kontynuowania
współpracy i dialogu zainicjowanego w ramach projektu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne
przybycie i ciekawe dyskusje, władzom Uczelni za udzielone
wsparcie na każdym etapie realizowanego przedsięwzięcia
i Narodowej Agencji za przyznanie nam dofinansowania
w ramach Programu Erasmus +.
Zachęceni sukcesem projektu i zgłaszaną potrzebą kontynuacji tego typu inicjatyw, siadamy do przygotowania kolejnych debat i zapraszamy wszystkich młodych z Częstochowy
i okolic do współpracy.
Więcej informacji o projekcie, przebiegu poszczególnych
debat oraz galerię zdjęć znajdziecie Państwo na stronie
Fundacji : www.iwr.org.pl
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c.d.n. w następnym numerze.

stałem przed jej obliczem, a zarazem daleko od swojej ojczyzny, wydała mi się tak bliska, jak nigdy dotąd. Miałem takie uczucie jak bym się
rozstał z własną matką. Poczułem dreszcz emocji widząc Naszą
Królową Polski - Panią Jasnogórską z przytulonym dzieciątkiem Jezus.
Księżna Helena dalej nieruchomo leżała na posadzce. Ta forma
modlitwy w wielkim skupieniu trwała około trzydziestu minut, co
wprawiło w wielkie zdumienie zarówno o. Paulina, jak i mnie.Po
zakończeniu mszy poprowadziłem obie panie do zakrystii przyległej do
kaplicy, gdzie czekał na nas przewodnik. Dopiero tutaj o. Szymon miał
okazję porozmawiać swobodnie z księżną i wypytać dokładniej o sprawy nurtujące jego umysł. Wcześniej kiedy ze mną rozmawiał na temat
księżnej, nie potrafiłem udzielić mu wszystkich informacji, gdyż sam
nie znałem odpowiedzi. W chwili, kiedy byłem w zakrystii sam
z zakonnikiem, o. Szymon przedzwonił do Generała Klasztoru informując, że oprowadza po bazylice księżną Rosji Helenę Wołkońską
w towarzystwie warszawskiej śpiewaczki - Bożeny Wrzosek i moim,
prosił o zezwolenie na oprowadzenie i zwiedzenie biblioteki klasztoru ,
która znajduje się na terenie objętym klauzurą
Zgoda została nam udzielona - z czego wszyscy byliśmy ogromnie
zadowoleni.Przewodnik przeszedł z zakrystii do głównego ołtarza, by
następnie oprowadzić nas po klasztorze. Dotarliśmy do Sali Rycerskiej,
gdzie eksponowane są sztandary i proporce naszych wojsk z różnych
czasów - widok zapierający oddech w piersiach każdego Polaka. Na
jednym z rozłożonych sztandarów Armii Krajowej, złotą nicią wyhaftowany był napis „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”. Trzy słowa.
Bardzo wymowne, odpowiedzialne i zobowiązujące. Z tymi
słowami wiąże się przemiłe spotkanie z już z nieżyjącym ppłk.
Walentym Ślusarczykiem, ks. proboszczem Kieleckiej wsi w Nowej
Słupi. W okresie drugiej wojny światowej służył w szeregach Armii
Krajowej jako kapelan. Po wojnie wbrew władzom komunistycznym,
gdy został oddelegowany jako proboszcz, do parafii św. Wawrzyńca
w Nowej Słupi, zaczął gromadzić eksponaty z okresu powstania styczniowego oraz pierwszej i drugiej wojny światowej.
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- Przykro mi bardzo z tego powodu. Skoro nie ma wśród nas śp.
o. Wawrzyńca, to proszę o pomoc o. paulina. Potrzebny mi jest przewodnik po klasztorze, który potrafi biegle rozmawiać w którymś
z języków: rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub, ewenualnie włoskim.
- Jaka to wycieczka?
- Proszę ojca, to nie jest wycieczka. Na moje zaproszenie przyjeżdża
księżna Rosji Helena Wołkońska i chcę jej pokazać cudowny obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz cały Klasztor oo. Paulinów.
- Pan żartuje! Proszę głupich żartów nie robić!
Rozmowa została przerwana przez odłożenie słuchawki. Minę miałem naprawdę głupią, ale nie poprzestałem na tym i jeszcze raz
zadzwoniłem do ojca paulina dyżurnego.
- Proszę, mnie wysłuchać do końca, a potem sam brat uzna, czy
mówię prawdę?
Zakonnik zamilkł, a po chwili odpowiedział:
- Spróbuję się dodzwonić do o. Szymona poligloty ale nie wiem, czy
odbierze telefon, bo już o tej porze brat śpi. Po chwili w słuchawce
usłyszałem niski ciepły głos powitalny.
- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, o. Szymon.
-Na wieki wieków amen - wszystko jeszcze raz opowiedziałem..
- Mam prośbę do o. Szymona: czy mógłby jutro Ojciec poświęcić
godzinę czasu dla mnie i moich gości - zapytałem nadmieniając, że
gdyby żył śp. o. Wawrzyniec nie miałbym takich problemów z tak
błahą sprawą.
- Dobrze. Jutro między dwunastą a trzynastą, spotkamy się w klauzurze.
Nazajutrz wyczekiwałem w recepcji hotelowej już ponad dwie
godziny, a moi goście nie, przyjechali, więc postanowiłem wrócić do
domu. Zrezygnowany i zawiedziony schodząc po schodach frontowych
hotelu, nagle spostrzegłem podjeżdżający sportowy, czerwony samochód marki „Toyota”. Za kierownicą Pani Bożena. Wysiadają moi
goście, witam ich serdecznie informując, że jesteśmy już spóźnieni na
spotkanie z o. Szymonem, z klasztornym przewodnikiem.
- Przepraszamy za spóźnienie, ale wczoraj rozmawialiśmy do półno-
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cy, a dzisiaj jeszcze korki na trasie z Katowic. - odpowiedziała Pani
Bożena.
- Księżna jest zmęczona i przed pójściem do klasztoru pragnie się
napić kawy.
- Dobrze, przejdziemy do kawiarni hotelowej - zaproponowałem.
Miałem opracowany cały scenariusz wizyty księżnej i Pani Bożeny,
lecz sprawy zaczęły inaczej się układać, więc nie pozostało mi nic
innego, jak zaprosić panie na upragnioną kawę po podróży. W głowie
nagle się zakotłowało, czy sprostam takiej niecodziennej sytuacji i czy
nie po pełnie jakieś gafy. Zaniemówiłem z tremy, nagle pojawił się kelner i złożyłem zamówienie. Przedstawiłem się paniom bardziej szczegółowo i w rozmowie mogliśmy się wzajemnie bliżej poznać.
Pani Helena w trakcie rozmowy poinformowała, że czas na zwiedzanie mają ograniczony, gdyż jutro ma zaplanowany na godzinę dwunastą koncert w Łazienkach Królewskich w Warszawie, pod pomnikiem Chopina. Dla niej jest to bardzo ważne wydarzenie muzyczne.
W drodze do klasztoru poczułem się bardziej śmiały opowiadając
paniom historię powstania zakonu oo. Paulinów i sprowadzenia
cudownego obrazu Matki Boskiej. Napomknąłem o husytach, oblężeniu i szturmach nieudanych przez wojska szwedzkie i wiele innych
zajść historycznych, związanych z Jasną Górą. Wspomniałem o czasach kiedy Częstochowa była pod zaborem rosyjskim w 1909 roku oraz
kiedy okupant dokonywał grabieży dóbr znajdujących się w klasztorze.
Moje towarzyszki pozostawiłem przy głównych drzwiach wewnątrz
kaplicy Matki Boskiej, gdzie miały na mnie i ojca Szymona poczekać.
A sam udałem się do klauzury, informując dyżurnego zakonnika, że
byłem umówiony z o. Szymonem, a spóźniony jestem około trzech
godzin, za co przepraszam. Dyżurny odszukał telefonicznie brata
zakonnika po czym oznajmił, że o. Szymon jest zajęty i przyjdzie za
dziesięć minut.Po chwili witam się z o. Szymonem.
- Pan sam?
- Nie, księżna z impresario na dole w kaplicy.
Schodzimy.
- Gdzie są pańscy goście, gdzie księżna? - ironiczny uśmiech pojawił się na twarzy zakonnika.
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- Proszę ojca, tu przy drzwiach, w kaplicy miały czekać, ale może
tłum wiernych wepchnął je do wnętrza kościoła.... Proszę się nie denerwować, zaraz je znajdę. Stojąc na palcach wyciągam szyję jak łabędź,
aby łatwiej dostrzec mych gości. W tym czasie akurat trzech zakonników odprawiało mszę świętą i cała kaplica była wypełniona wiernymi,
aż trudno było się przecisnąć do ołtarza.
Po chwili szczęśliwy i z uśmiechem na twarzy wracam do zakonnika i komunikuję, że księżna oczekuje o. Szymona, a znajduje się
pośrodku kaplicy. Podchodzimy i przedstawiam paniom o. Szymona, a
paulinowi księżną Helenę Wołkońską i Bożenę Wrzosek. Zakonnik
skłonił się paniom i donośnym głosem odezwał: - Witam księżnę Rosji
i panią – zwróciwszy się do pani Wrzosek.
W tym momencie wierni rozstąpili się na tyle, że Paulin doprowadził nas przed ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej nie będąc zmuszony do przeciskania się przez wiernych uczestniczących w mszy
świętej. Księżna utkwiła wzrok w obliczu Cudownej ikony Matki
Boskiej, przeżegnała się według obrzędów wiary prawosławnej, padła
na kolana, a po chwili położyła się krzyżem do posadzki, całkowicie
oddając się bezgranicznej modlitwie Bogu. Tak spieszno im było do
Warszawy, a Pani Jasnogórska nic nie mówiąc zatrzymała ich przy
sobie – pomyślałem. W tym momencie przypomniało mi to podobne
zdarzenie z podróży po wyspach Kanaryjskich. W piękny, styczniowy
upalny dzień spacerując niedaleko od plaży w Gran Canarie wstąpiłem
do bardzo małego przydrożnego kościółka. Zewnątrz pomalowanego
na biało.
Wnętrze oświetlało przedpołudniowe, ostre słońce wpadające przez
otwarte drzwi i małe okienka, nadając wyrazistości ołtarzowi i bocznym ołtarzykom z ukwieconymi postaciami świętych. Spostrzegłem na
jednej ze ścian i widzę mały ołtarz - „Naszą Panią Jasnogórską”, jak
mawiał na kazaniach częstochowski śp. biskup Czajka. Najpierw
uśmiechnąłem się, że jestem daleko od Jasnej Góry i od Czarnej
Madonny, a mimo to mogę popatrzeć w jej oblicze i pomodlić się.
Byłem mile tym faktem zaskoczony. Myślę, że wszystkie obrazy ukazujące Matkę Boską, czczone przez różne ludy,, mają w sobie coś
wspólnego, co trudno jest jednoznacznie wytłumaczyć. Dopiero jak
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PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
RYBNA - ul. Kręta 25
(obok boiska)
Motocykle
tel.:788 021 281
Motorowery
698 790 288
Ciągniki rolnicze
722 148 423
Przyczepy
Samochody do 3,5 tony
Samochody zasilane gazem
Samochody sprowadzone
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WIOSNA
Przyszła,
Zawitała i jest.
Ta najpiękniejsza z pór w roku - wiosna.
Wysłała słońca iskierki i figlarny zefirek,
by drzewom gałązki wyzłocić, pąki rozwinąć.
To stokrotka pierwsza wysłucha ptasich treli
i zazdroszcząc baziom mrugnie złotym okiem.
Po niebie śmielej gonią się chmurki tańcząc kropelkami,
by opaść deszczem i ziemię napoić.
Paruje ziemia - poczuj ten zapach, co wypełnia płuca
Kiedy bosą stopę postawisz. Poczuj tę siłę
co z wnętrza do wnętrza przekaże siłę jedności.
Ty to też przyroda.
Anna Kurek

Los Nietykalnych

40

Przeznaczeni dla ognia

Życie maluje nas ciemnymi barwami
Pcha nas do czynów niezdobytych
Idziemy wciąż razem - ręka w rękę
Nim los oddzieli nasze serca.

Jak to jest czterdziestkę mieć?
Chyba ciągle chce się chcieć.
Choć tu strzyknie, tam zaboli,
nie brak mi do życia woli.
Tutaj zmarszczka, "kurza łapka"
Lecz wciąż niezła ze mnie babka
Fajne dzieci mam i męża,
który nie hoduje węża
Słyszę: „Kocham“, mówię: „Kocham“
tęsknię, śmieję się i szlocham.
Mam też przyjaciółki trzy,
czyli siła we mnie tkwi.
Jeszcze babcią muszę zostać
wyzwaniom kilku chcę sprostać.
Coś zobaczyć, jeść i pić
kolejnych czterdzieści lat żyć!
Agata Wróbel

2 Piotra 3,7

Wszyscy przeciwko nam stoją.
Świat przeklął nas ku rozpaczy
Lecz w sercach naszych tli się nadzieja
Na lepsze i pewne czasy.
Póki ty - będziesz koło mnie
Wtedy ja trwać będę tu
Nasz związek będzie trwał
Bo nie zginęliśmy na stosie chwał.
Mnie przepędziły rodzinne strony
Tobie zabrano wiarę w życie
Lecz gdy jesteśmy - tacy sami
Łączą się dwa pokolenia Sparty.

W ręku Stwórcy byłeś pochodnią
I rozproszyłeś wieczne ciemności
Wszelkich narodzin siłą przewodnią
Początkiem ludzkiej mądrości
Dzisiaj wszyscy ręką wierną
Trzymamy ogień w swej niewoli
Lecz Bóg swą mocą miłosierną
Na pewno kiedyś go wyzwoli
Pokornie do działania zmusi
Jak nagły piorun niespodziewany
Razi nas żarem i ogłuszy
I w całym ciele zwęgli rany

Walka zamieci
Wychowanie to serce i rozum
Całkiem puste staje się w ciszy
To przepaść między snem błogim
A czerwoną kroplą goryczy.
Światło podąża za sercem
Nie boi się cieni w rozterce
Delikatnie po cichu kroczy
Człowiek jest samym szczęściem.
Nawet cień dziecka wystarczy
By szczęśliwym uczynić człowieka
Miłość nie zna pór dnia
Więc życie twórzmy od nowa.
Świat i śmierć jest dla ludzi
Przyjaciela nie zdążysz zapomnieć
Justyna Zielonka
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A życie ulotne mocą skruszy
Zakończy zmagań dni burzliwych
I już nie wskrzesi w naszej duszy
Uczuć radosnych, uczuć tkliwych

Świętej pamięci prezydent Kaczyński
W służbie wolności był wytrwały
Widziałem jak kiedyś w Gruzji
Poparł kolor biały

Kiedy głos syren usłyszę
Zlęknione serce w piersi zadygocze
A larum przerwie tę ciszę
Jak lot Tupolewa przerwały złe moce

I to co kiedyś się chełpiło
Nie bacząc w życiu na podłości
W swoisty proch się obróciło
Zastygnie w urnach i ciemności

W cały świat zagadka szła
Co się pod Smoleńskiem stało
Był Orzeł Biały i biała mgła
I było tam za biało

Raporty niepełne wyrzućcie na opał
Polacy! - jedna myśl nami dziś władnie
Kto na nas ten padół wykopał
Kiedyś do niego też wpadnie

I przyszli z Niebios posłańcy Boży
Lecha i Marię ze sobą wzięli
Ta wierna para wolność Nam mnoży
W Niebiańskim tronie zasiada w bieli

Aniele śmierci tak bezlitosny
Tyle już cierpień nam zadałeś
Mało Ci było katyńskiej wiosny
Następną wiosnę nam zabrałeś

Kolor biały
Co rok czerwone maki zakwitały
Na wzgórzu chwały Monte Casino
Lecz dla mnie kolor biały
W mym sercu nie zaginął
Jak kiedyś Chopin, w co wierzę
Aby polski duch ożył
Zapisał na białym papierze
Na białych klawiszach co stworzył
Za Boga, Honor i Ojczyzny miłości
W niewoli katyńskiej zginęli żołnierze
Niech biały Anioł Wolności
Waszych mogił tam strzeże
Ojcze święty chodziłeś w bieli
Nienawiść do Ciebie żywili
Życie odebrać Ci chcieli
Krwią Twoją szaty splamili

2016 kwiecień/maj

Zbliżcie się Narody świata
Wybielcie wszystkie swe sztandary
Ujrzyjcie w drugim człowieku brata
Dla Stwórcy miłości, nie spornej wiary
Póki trzymamy ogień w dłoni
Przekujmy miecze na lemiesze
Wzrok Nasz od mroków się odsłoni
I ujrzy miłość, a Bóg się ucieszy.

Aniele śmierci tak bezlitosny
Nie tylko rozpacz nam zostawiłeś
Zamiast zielonej kwiecistej wiosny
Tak mocno, mocno Nas podzieliłeś
Choć ciągle Nas dopada trwoga
To My Polacy, na ołtarzach wolności
Składamy swoje życie w imię Boga
Ku chwale dla całej ludzkości

10 Kwietnia

Zbigniew Kozioł

Polsko, Polsko ojczyzno kochana
Tak mocno, mocno zraniona
Bolesna jest twoja rana
Tak długo nie zagojona
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Sukcesy
Klubu Tańca
Towarzyskiego
„ZORBA“

WYGRANA! 14-15 C standard Wojciech Pakuła i Natalia
Kęsik zdobyli pierwsze miejsce i punkt premium - Staszów.
W Warszawie 14-15 C standard i latin dwa razy miejsce 4
podwójne premium Emanuel Skrobisz i Gosia Zagórska.
Grand Prix Polski w Suchym Lesie k/Poznania w kategorii

Dorosłych w standardzie miejsce 15 tuż za półfinałem - Darek
Kierat i Agnieszka Galewicz.
Mateusz Kowalczyk i Zosia Stefaniak w kategorii 14-15 lat
11 miejsce standard.

Grand Prix Polski w Tarnowie 6 marca
Grand Prix Polski Młodzieży Latin
4 miejsce Konrad Kowalczyk Wiktoria Łągiewka,
8 miejsce Kacper Bigosiński Julka Frach,
Grand Prix Polski Junior II Standard,
5 miejsce Kowalczyk Mateusz Zosia Stefaniak.
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Grand Prix Polski Dorosłych Standard
7 miejsce tuż za finałem brakło 1 typowania Darek Kierat
Agnieszka Galewicz,
12 miejsce Dominik Frach Asia Nabiałek.
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Grand Pric Polski Dorosłych Latin
11 miejsce Kamil Szymczak Dominika Mliczek
21 Dominik Asia
16-18 C ST
Jan Zagórski Ewelina Woźniak 5 miejsce ST i 1 miejsce LA
16-18 B - ST 1/2 finał Marcin Galewicz Sandra Sosnecka i 4
miejsce Latin

Mali Mistrzowie działają
XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Węglowice 2016
10-11 H
Mikołaj Oliwka miejsce 1
Kuba Otylia miejsce 1
Fabian Kinga miejsce 1
Hubert Julka miejsce 1
Kuba Noemi miejsce 2

Pow. 15 C latin
2 miejsce latin Kuba Roksana
Żabno

Pow.15 lat klasa C Janek i Ewelina
5 miejsce standard i 6 miejsce latin

12-13 H
1 miejsce Kuba Karolina
1 miejsce Wiktor Ola
2 miejsce Szymon Karolinka

14-15 C
3 miejsce standard i 8 miejsce latin Emanuel Gosia
7 miejsce latin Kacper Weronika
4 miejsce standard i 6 miejsce latin Wojtek Natalia

Pow. 15 lat B klasa
2 miejsce standard i 6 miejsce latin Marcin Sandra
1 miejsce standard i 1 miejsce latin Mateusz Kasia

XXXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
Flamenco 2016 - Siemianowice Śląskie

cd. na stronie 30
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Jako Klub Tańca Towarzyskiego oraz Stowarzyszenie Taneczne ZORBA
otrzymaliśmy akredytację
na zorganizowanie dużej
imprezy tanecznej - Grand
Prix Polski w czterech
kategoriach (takich imprez
jest tylko 8 w ciągu całego
roku w Polsce). Kategorie
juniorów, młodzieży oraz
dorosłych prezentowały się
w tańcach standardowych
i latynoamerykańskich.
Była to jednocześnie kwalifikacja do zdobycia akcesu do startu w Mistrzostwach Polski, co podniosło
rangę Naszej imprezy.
Grand Prix Polski PTT
Junior I, Junior II, Młodzież, Dorośli – Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Rędziny
2016.

i teatralny, reżyser), którzy wzięli udział w tej
odsłonie teatralno-tanecznej. Odbyły się także
pokazy taneczne SHOW tancerzy z Klubu
ZORBA.

Grand Prix Polski PTT
Najliczniejszą była kategoria par dorosłych
latin, w której mogliśmy zobaczyć 47 par.
Impreza przebiegła sprawnie. Pierwszy blok
rozpoczął się o godzinie 9.30 a zakończyliśmy rywalizację wszystkich kategorii o godz.
22.30, co przy tak dużej ilości par było niesamowitym wyzwaniem.
Program imprezy został dostosowany do
ilości zawodników w taki sposób aby impreza
przebiegała sprawnie. Przygotowany został
duży parkiet 24 m x 17 m oraz nagrody finansowe w kwocie 4800zł dla par dorosłych.
Były również nagrody rzeczowe. 9-osobowa
komisja sędziowska oceniała tancerzy w sobotę, a 7 osobowa w niedzielę.
Bardzo wysoki poziom zawodników, duża
ilość par, mnóstwo niezapomnianych emocji
towarzyszących ich występom zapadną na
bardzo długo w pamięci.

Gala taneczna SHOW
Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA Mykanów, Stowarzyszenie Taneczne ZORBA - Prezes Marcin
Kiszteliński.
Współorganizatorzy: Gmina Rędziny, Gmina Mykanów,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Miejsce: Rędziny k/Częstochowy ul. Działkowiczów 20
Termin: 19 i 20 marca 2016
Zgłoszenia: 507 par licząc zgłoszenia z podziałem na style
(ilość startów)
Turniej był rozgrywany w 3 blokach w sobotę i 2 w niedzielę. Trzeci blok niedzielnej imprezy stanowiła Gala
taneczna SHOW z pokazami która zgromadziła pełną widownię. Jako goście zaproszeni pojawili się Marcin Najman (bokser, zawodnik MMA), Olek Klepacz (wokalista, Formacja
Nieżywych Schabuff) oraz Marek Ślosarski (aktor filmowy

Zwyciążyli:
pow.19 lat LATIN Michał Gałek i Klaudia Kędzierska
pow.19 lat STANDARD Michał Le i Sandra Jabłońska
14-15 lat LATIN Dmytro Kalinowicz Kateryna Kalinowycz
14-15 lat STANDARD Hubert Krysztofiński Ewa Paulina
Paprota
16-18 lat LATIN Piotr Świątkowski Natalia Karpińska
16-18 lat STANDARD Kamil Kucharczyk Polina Smenova
12-13 lat LATIN i STANDARD Wojciech Kuźma Daria
Nowak
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Serdecznie zapraszamy na

III Rajd rowerowy „RODZINA RAZEM”,

który odbędzie się
w dniu 11 czerwca 2016 r. o godzinie 13ºº.
Rajd objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Mykanów
Start i meta przy Domu Ludowym w Jamnie.
Trasa rajdu prowadzić będzie głównie drogami leśnymi.
Rajd jest organizowany
przez mieszkańców sołectwa Nowy Broniszew.
Zapisy pod numerem telefonu 663 736 752

VIII Regionalny Rajd Rowerowy „Rowerowa Gmina Mykanów”
pod patronatem Wójta Gminy Mykanów
29 maja 2016
Zbiórka i rejestracja uczestników o godzinie
10:00 na placu przed Domem Ludowym w Nowym Kocinie.

Wpisowe na rajd:
dzieci do 12 roku życia – bezpłatnie
młodzież od 12 do 18 lat – 5 zł
osoby dorosłe – 10 zł
Organizatorem rajdu jest powstały 30 marca
przy GOKiS w Mykanowie Klub Turystyki
Rowerowej oraz Rada Sołecka i Wspólnota
Gruntowa w Nowym Kocinie i GOKiS.
Trasa rajdu: start – Dom Ludowy w Nowym
Kocinie – Ostrowy – Borowa – Mazówki –
Lemańsk – Stary Kocin – Nowy Kocin (Dom
Ludowy) – meta
Zapisy na rajd do 25.05.2016 przyjmuje
GOKiS w godz. 8:00 – 20:00 (tel. 34 374 00 42).
Przy rejestracji uczestników wymagane jest
podanie numeru PESEL.
Regulamin Rajdu na stronie internetowej
gokmykanow.pl

2016 kwiecień/maj
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”-2016
II miejsce Emilia Tomżyńska – Sz. P. w Starym
Broniszewie
(koordynator - Magdalena Brewczyńska-Jeziak)
III miejsce Michał Piątek – Sz. P. w Rybnej
(koordynator - Anna Dobrzańska)

W grupie II - Gimnazja
I miejsce Sandra Szyda - Gimnazjum w Starym
Cykarzewie
(koordynator-Monika Gała)
II miejsce Konrad Krawczyk - Gimnazjum w Starym Cykarzewie
(koordynator - Monika Gała)
III miejsce Daria Korzonek - Gimnazjum w Starym
Cykarzewie
(koordynator - Jarosław Lubkiewicz)

W grupie III - Szkoły średnie
Oprac. Mariusz Merc

P

odobnie jak w ubiegłych latach, po raz kolejny zostały
przeprowadzane eliminacje środowiskowe-szkolne, a
następnie gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Głównym inicjatorem, promotorem tego turnieju na terenie
gminy jest Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego oraz Oddział Zarządu Gminnego
ZOSP RP. Istotną rolę w organizacji konkursu od samego
początku odgrywają miejscowe placówki oświatowe.
Dyrektorzy szkół, grono nauczycieli, koordynują czynności
związane z zainteresowaniem młodzieży powyższą tematyką
oraz jej przygotowaniem do eliminacji. Ważnym ogniwem w
organizacji i przeprowadzaniu konkursu odgrywają również
poszczególne zarządy OSP, które organizują eliminacje środowiskowe.
Ogółem w eliminacjach środowiskowych wzięło udział 48
uczniów z: Gimnazjum w Starym Cykarzewie, Mykanowie,
Czarnym Lesie, Borownie oraz Szkół Podstawowych w Starym Kocinie, Starym Broniszewie, Lubojnie, Rybnej, Borownie oraz jedna osoba ze szkoły średniej zamieszkała w Cykarzewie Północnym.
Eliminacje środowiskowe odbyły się w 10 grupach,
w wyniku których wyłoniono 26 finalistów eliminacji gminnych, w tym 14-tu uczniów szkół podstawowych, 11 gimnazjalistów i 1 ucznia szkoły średniej.
Eliminacje gminne odbyły się w dniu 06 kwietnia 2016
roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie .
Poziom przygotowania uczestników był średni, choć
znacznie zróżnicowany.
Po przeprowadzonym teście oraz pytaniach opisowych
jury wyłoniło zwycięzców. Najlepszymi w poszczególnych
kategoriach wiekowych okazali się następujący uczniowie :

I miejsce Dawid Maciąg - Szkoła średnia
(koordynator -Józef Szot)
Nagrody dla najlepszych w eliminacjach środowiskowych
ufundowały zarządy OSP, natomiast w gminnych Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, którym składam serdeczne
podziękowania.
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych
grupach będą reprezentowały gminę Mykanów w eliminacjach powiatowych. Odbędą się one w dniu 16 kwietnia
w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku. Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom.
W turnieju na szczeblu gminy wzięły udział władze gminy
oraz przedstawiciele Związku OSP RP w osobach :
Wójt Gminy - Dariusz Pomada
Komendant Gminny OSP - Józef Szot
Członek Prezydium ZOG ZOSP RP - Cezary Kłudka
Kierownik Referatu SO i ZK, W-ce Prezes ZOG ZOSP RP
– Mariusz Merc
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.

W grupie I – Szkoły Podstawowe
I miejsce Marta Krawczyk – Sz. P. w Starym Broniszewie
(koordynator - Magdalena Brewczyńska-Jeziak)
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Koło PZW Mykanów porządkuje
Marcin Jędrasiak

J

ak co roku na początku kwietnia, wędkarze koła PZW
Mykanów spotkali się przy stawie w Lubojence na Wiosennych Porządkach.
Po zimie nazbierało się bardzo dużo śmieci, a także konieczne było wykoszenie starej trawy. Uzbierano 7 worków śmieci.
Niestety większość śmieci pozostawili tam wędkarze i mieszkańcy. Szkoda, że nie wszyscy korzystający ze zbiornika, wiedzą jak się zachować i że należy zostawić po sobie porządek.
Koło PZW Mykanów opiekuje się zbiornikiem w Lubojence.
Wędkowanie jest możliwe po wykupieniu licencji jednodniowej lub rocznej. Z zebranych w ten sposób pieniędzy, jest możliwe zarybianie stawu i zwiększanie jego atrakcyjności. W tym
roku, z inicjatywy mieszkańców Lubojenki i Koła PZW
Mykanów, zbiornik ma zostać powiększony oraz wyrównany i
zagospodarowany teren wokół.
Na koniec mały apel:
„Dbajmy o to co mamy, abyśmy mogli się tym cieszyć.”

UWAGA!
Zarząd koła PZW Mykanów zwięk sza kontrolę osób wędkujących na
rzece Kocince.
Decyzja spowodowana jest nieu stającym kłusownictwem (noto rycznie pojawiają się tzw. sznury,
dochodzi do uśmiercania ryb prą dem). Kontrole będą przeprowa dzane z policją.
Zainstalowane zostaną również
urządzenia rejestrujące, pozwala jące monitorować tereny wokół
rzeki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie ambasadorem
projektu operatorkultury.pl
Operatorkultury.pl to projekt realizowany w ramach
ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury
„Bardzo Młoda Kultura”. Celem programu jest budowanie
systemowych rozwiązań wzmacniających kreatywność i edukację kulturową przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze
konkursu - po jednym z każdego województwa. Na terenie
województwa śląskiego na lata 2016 – 2018 jest to
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach z projektem operatorkultury.pl. Jedną z jego części jest konkurs na inicjatywy
edukacji kulturowej prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży
w województwie śląskim. Skierowany jest do nauczycieli,
animatorów i edukatorów kulturowych. Na realizację działania można pozyskać 7 tysięcy zł. To swoista „wisienka na tor-
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cie”. Podstawowe założenie projektu to edukacja kulturowa
lokalnej społeczności, odbywająca się na styku oświaty i kultury, wsparcie nauczycieli i animatorów oraz stworzenie
modelowej bazy dobrych praktyk.
Projekt operatorkultury pl. ma czterech ambasadorów:
Muzeum Miejskie w Tychach, Wodzisławskie Centrum
Kultury, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.
W siedzibie GOKiS w Mykanowie odbyło się 22 kwietnia
spotkanie informacyjne, adresowane do potencjalnych uczestników projektu. Ile dwuosobowych partnerstw zawiąże się po
wstępnym zapoznaniu się z projektem? Dowiemy się wkrótce.
Medialnie projekt obsługuje internetowe Radio Ankra.
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Amatorska Liga Tenisa Stołowego
Sensacyjne zwycięstwo Mykanowa
Pod koniec marca w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa
Stołowego w Częstochowie ULKS Jedność Mykanów wygrał
- z jedną z najlepszych amatorskich drużyn w Polsce Medicus Poraj 6:4
Medicus Poraj - ULKS Jedność Mykanów 4:6
Andrzej Wnęk - Krzysztof Juszczyk 3:0
Cezary Pawlik - Marek Chybiński 0:3
Szymon Misiek - Marek Hadryś 3:0

Andrzej Wnęk i Szymon Misiek - Marek Chybiński i
Krzysztof Juszczyk 0:3
Cezary Pawlik - Krzysztof Juszczyk 0:3
Andrzej Wnęk - Marek Hadryś 3:1
Szymon Misiek - Marek Chybiński 1:3
Cezary Pawlik - Piotr Urbański 1:3
Szymon Misiek - Krzysztof Juszczyk 3:2
Andrzej Wnęk - Marek Chybiński 0:3
Gratulujemy!

Amatorska Liga Siatkówki
ALS zakończyła w kwietniu sezon 2015/2016
RAD-POL Jedność Mykanów zakończył tegoroczną
ligę na 5 miejscu, natomiast Servecom nasportowo.net
Garbowa awansował do I ligi.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA I LIGI SEZON 2015/2016
1. BUDMAR
2. WKRĘT-MET
3. MULTIMETAL

4. LISMAR KAMIENICA POLSKA
5. RAD-POL JEDNOŚĆ MYKANÓW
6. CENTRALNA SZKOŁA PSP
7. BREL MYSZKÓW
8. BEBETTO KU AZS POLITECHNIKA
9. LKPS BOROWNO - spadek
10. GMINA KONOPISKA - spadek

Regulamin konkursu
fotograficznego
„Wiosna w ogrodzie“
1. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego zdjęcia
ukazującego wiosnę w ogrodzie.
2. Organizatorem konkursu jest Szkółka Sztanderscy ze
Starego Broniszewa oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć oraz do podania wyników do publicznej wiadomości.

3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy
Mykanów.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie maksymalnie
dwch zdjęć jednego autora z danymi kontaktowymi na
adres mailowy bim@gokmykanow.pl
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 czerwca 2016r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 czerwca 2016r.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie oraz uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Szkółkę
Sztanderscy ze Starego Broniszewa.
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