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12 września na zaproszenie władz powiatu 
częstochowskiego roboczą wizytę w  regionie złożył 
marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz. 
Gość rozpoczął swój pobyt od zwiedzenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Bogumiłku.  
W czasie wizyty zapoznał się z bieżącą pracą ośrodka. Dzieci 
przygotowały spektakl teatralny oraz zaprezentowały 
swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych, jakimi są np. udzielanie pierwszej pomocy czy 
właściwe zachowanie podczas pożaru.

Goście poczęstowani zostali wyśmienitymi domowymi 
wypiekami i  wyjątkową potrawą regionalną, jaką jest 
ciulim. Na zakończenie wizyty w  Bogumiłku marszałek 
Adam Matusiewicz podziękował za zaproszenie i przekazał 
trzy wielkie kosze prezentów. Dyrektor placówki Lena 
Nieśpielak dziękując gościom za wizytę, obdarowała 
wszystkich wyrobami artystycznymi, które wykonali 
wychowankowie na warsztatach terapii zajęciowej. 

Po zwizytowaniu ośrodka odbyło się spotkanie 
z  przewodniczącym Rady Powiatu i  członkami Zarządu 
Powiatu Częstochowskiego oraz dyrekcją placówki. 
Tematem rozmów była bieżąca sytuacja materialna 
i  lokalowa ośrodka w  Bogumiłku. Podkreślono wysokie 
zaangażowanie dyrekcji i  personelu placówki w  pracę 
na rzecz ośrodka oraz w  poprawę jego infrastruktury. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt przygotowania 
i złożenia projektu budowy sali gimnastycznej z zapleczem 
w  Urzędzie Marszałkowskim oraz zabezpieczenia 
w  budżecie powiatu środków finansowych na jej 
budowę. Inwestycja ta w znacznym stopniu poprawiłaby 
funkcjonowania placówki. Projekt ten ciągle znajduje się 
na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego.

POWIAT

MARSZAłek WOjeWóDZTWA śLąSkIeGO 
ADAM MATUSIeWICZ Z WIZyTą ROBOCZą 

W POWIeCIe CZęSTOChOWSkIM

kolejnym etapem wizyty marszałka A. Matusiewicza 
było spotkanie z  wójtami i  burmistrzami w  siedzibie 
powiatu częstochowskiego. Tematem rozmów była 
bieżąca sytuacja gospodarcza gmin regionu oraz kierunki 
działań w  przyszłym okresie finansowania z  funduszy 
europejskich. W swoim wystąpieniu Adam Matusiewicz 
omówił zasady finansowania z  funduszy europejskich 
przyszłych inwestycji w województwie. Przedstawił obszary 
interwencji finansowej, jakie wstępnie zakreśliła w swoich 
wytycznych Unia europejska. Marszałek Matusiewicz 
zaznaczył, że oprócz projektów kluczowych, większość 
środków finansowych zostanie rozdysponowana 
tak, jak to funkcjonowało w  Programie Rozwoju 
Subregionalnego, czyli przez negocjacje i  konsultacje 
szefów jednostek terytorialnych w  subregionie. Warte 
podkreślenia jest utworzenie w  przyszłym rozdaniu 
finansowym kompleksowego programu modernizacji 
dróg wojewódzkich. W subregionie częstochowskim 
inwestycjami kluczowymi będą: budowa spalarni śmieci 
i modernizacja dróg subregionu. Ze środków europejskich 
nie będzie można, tak jak poprzednio, realizować 
kluczowych projektów związanych z kulturą oraz turystyką.

Rzecznikami spraw powiatowych dotyczących 
głównie finansowania naszych inwestycji drogowych 
byli członkowie Rady i  Zarządu Powiatu na czele 
z przewodniczącym Rady jarosławem Rydzek i wicestarostą 
januszem krakowianem. jan Miarzyński poinformował, 
iż powiat zgłosił do bazy Partner III kilkanaście projektów 
inwestycyjnych z  naszego terenu. Skarbnik powiatu 
krzysztof Toczko zasygnalizował fakt, że powiat nasz do tej 
pory nie otrzymał refundacji środków zainwestowanych 
w  budowy dróg realizowanych w  ramach Regionalnego 

Przed wejściem do nowego kompleksu rekreacyjno - 
sportowego w gminie  Poczesna

Z dziećmi w Bogumiłku Spotkanie z władzami powiatu oraz wójtami 
w starostwie powiatowym

2 CzęstoChowskie wieśCi Powiatowe - Nr 51 wrzesień/październik 2012



W bieżącym miesiącu mieliśmy okazję gościć 
w  powiecie częstochowskim  znamienitych gości.  
18 września z udziałem  wojewody  śląskiego, Zygmunta 
łukaszczyka zostały oddane do użytku odbudowane 
odcinki dróg powiatowych:  DP 1103S i DP 1104S, biegnące 
od miejscowości Biała Wielka – Gródek do miejscowości 
Wąsosz i koniecpol. kosz inwestycji przekroczył kwotę 4,3 
mln złotych. W tej kwocie wykonano podbudowę dróg 
oraz jezdnię  z  asfaltobetonu oraz uzupełniono pobocza 
materiałem kamiennym na długości blisko 7,2 kilometra. 
Dzięki środkom finansowym, jakie powiat częstochowski 
pozyskał z  Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych 

POWIAT CZęSTOChOWSkI

WIZyTA  WOjeWODy śLąSkIeGO 
ZyGMUNTA łUkASZCZykA 

W  POWIeCIe CZęSTOChOWSkIM

i  Administracji na usuwanie skutków powodzi z  2010 
roku, możliwa była odbudowa wspomnianych dróg. 
Przypomnijmy, iż w  2011 r. MSWiA uruchomiło  
z   rezerwy  celowej budżetu państwa 482,1mln złotych 
na odbudowę infrastruktury komunalnej jednostek 
samorządu terytorialnego. Uzyskane środki umożliwiły 
gminom odbudowę lub remonty dróg, mostów, 
przepustów, szkol i  przedszkoli. Ze wspomnianych 
pieniędzy powiat częstochowski otrzymał kilkanaście  
mln zł.

kO

Przywitanie gosci przez starostę A. kwapisza. Po lewej przewodniczący 
Rady Powiatu j. Rydzek, w środku wojewoda śląski Zygmunt łukaszczyk.

Goście zwiedzają wystawę ilustrującą zniszczenia po 
powodzi i remont dróg

Programu Operacyjnego. Z kolei włodarze poszczególnych 
gmin mieli możliwość zaznajomienia obecnych z sytuacją 
finansową swoich gmin oraz złożenie zapytań w sprawie 
przyszłego modelu współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
z  poszczególnymi jednostkami administracyjnymi. 
Wójtowie zwrócili uwagę na problem kompleksowej 
modernizacji ciągów komunikacyjnych. Ich zdaniem 
należy prowadzić inwestycje na drogach wojewódzkich 
w  porozumieniu z  zarządcami innych dróg, przejazdów 
i  skrzyżowań łączących się z  nimi. Na sprawy związane 
z  ochroną przeciwpożarową zwrócił uwagę członek 
powiatowych władz OSP wójt gminy Mykanów krzysztof 
Smela. W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność 
wsparcia finansowego i  logistycznego strażaków OSP 
i  PSP zapewniających bezpieczeństwo obywatelom. 
Wójtowie zwracali także uwagę na wysoki stopień 

bezrobocia w  regionie, a  w  szczególności na jego 
wschodniej ścianie w  okolicach koniecpola. Propozycje 
rozwiązania (przynajmniej częściowego) tego problemu 
przedstawił członek Zarządu Powiatu henryk kasiura. 
Marszałek Matusiewicz odniósł się do wszystkich 
przedstawionych spraw i  zadeklarował gotowość do 
spotkań z  poszczególnymi samorządowcami, podczas 
których będą mogli zgłaszać indywidualne problemy. 

Na zakończenie swojego pobytu w  powiecie 
częstochowskim Adam Matusiewicz odwiedził gminę 
Poczesna, gdzie zwiedził kompleks sportowo-rekreacyjny. 
Obiekt wybudowany kosztem 18 mln zł połączony 
jest z  zespołem szkół i  służyć będzie przede wszystkim 
dzieciom i  młodzieży. Z inwestycją zapoznał gości wójt 
krzysztof Ujma.

kO
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FINANSe POWIATU

BUDżeT ROkU 2012 CORAZ LePSZy
Rada Powiatu Częstocho-

wskiego w  grudniu 2011 
przyjęła budżet na rok 2012 
w  wielkościach znacznie 
niższych po stronie dochodów 
i  wydatków, niż budżet roku 
2011. Mniejsze planowane 
wielkości wynikały z  faktu, że 
wszystkie inwestycje drogowe 
realizowane z  projektów 
oraz środków unijnych 

zostały zakończone i  rozliczone do końca roku 2011. 
Dla przypomnienia: na inwestycje w  roku 2011 Powiat 
wydał ponad 57 mln zł to jest ponad 48% wydatków 
budżetowych.

Rok 2012 to początek, przygotowanie do nowego 
programowania trwającego do 2020r. i  w  tym okresie 
środki pomocowe będzie można pozyskać na zadania 
drogowe w  mniejszym zakresie niż w  programowaniu 
poprzednim.

Budżet Powiatu roku 2012, przyjęty na sesji 
budżetowej, to plan dochodów 76.583.000 zł oraz 
wydatków 68.055.000 zł. Tak przyjęty budżet zakładał na 
wydatki inwestycyjne 10,5% wydatków tj. kwotę 7.137.000 
zł w  tym wydatki inwestycyjne drogowe 6.791.000 zł. 
W trakcie realizacji budżetu w  pierwszym półroczu 
roku, okazało się, że dzięki staraniom Członków Zarządu 
oraz kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg, a  także 
w  związku z  możliwościami wykorzystania środków 
z  budżetu państwa na zadania drogowe konieczne do 
realizacji po klęskach żywiołowych, Powiat pozyskał 
dodatkowo środki na zadania inwestycyjno-remontowe 
na drogach. klęski powodziowe, które nawiedziły tereny 
naszego Powiatu, spowodowały wiele szkód drogowych 
na terenie niektórych gmin Powiatu. Drogi uszkodzone 
zostały zweryfikowane przez służby kryzysowe Wojewody 
do przebudowy i modernizacji. Dzięki temu otrzymaliśmy 
dodatkowe środki finansowe z  budżetu państwa na te 
zadania. Dochody, a  więc i  wydatki majątkowe, wzrosły 
w odniesieniu do planu początkowego o kwotę 17.308.000 
zł. W wielkości tej obok środków otrzymanych na zadania 
pokryzysowe, pozyskano również środki z  gmin oraz 
z subwencji ogólnej budżetu państwa:

• środki z  rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje 
drogowe +392.200 zł,

• dotacje z gmin na zadania drogowe +1.019.532 zł,
• dotacje z  budżetu państwa na usuwanie skutków 

klęsk na drogach +9.800.000 zł,

• środki unijne na usuwanie skutków powodzi ,,Fundusz 
Solidarności” +3.054.789 zł.

Inne środki dodatkowo pozyskano na zadania 
poza drogowe, tj. na środki na scalenia gruntów, środki 
z  PFRON-u  oraz z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska.

Wymienione dodatkowe środki oraz inne zmiany 
w  dochodach i  wydatkach budżetu spowodowały, że 
w  ciągu pierwszego półrocza wielkości dochodów oraz 
wydatków zwiększyły się i  na koniec czerwca plan wynosił:

• plan dochodów: 94.344.000 zł,
• plan wydatków: 89.598.000 zł.
Dochody w  Powiecie w  pierwszym półroczu 

wypracowano z następujących źródeł:
• dochody własne – 48% wszystkich dochodów,
• subwencje ogólne – 35,3% wszystkich dochodów,
• dotacje celowe – 16,3% wszystkich dochodów.
Ogólnie plan roczny dochodów na dzień 30 czerwca 

2012r. zrealizowano w  40,4%. Głównym powodem 
opóźnień w  realizacji planu dochodów była zwłoka 
w  przekazywaniu należnych kwot udziału w  podatkach 
od osób fizycznych, a  także z  tytułu opóźnień refundacji 
dla Powiatu środków marszałkowskich z  tytułu realizacji 
drogowych projektów unijnych.

Wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano w 36,6%. 
Większość wydatków, bo 89,4% to były wydatki bieżące. 
Plan wydatków bieżących zrealizowano w 45,4%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w  13,8% planu.  
W ogólnej wielkości wszystkich wydatków wyniosły 10,6%.

Niski procent wykonania wydatków drogowych, 
inwestycyjnych i  bieżących wynika z  faktu, że terminy 
zakończenia większości zadań upływają w drugim półroczu. 
Pierwsze półrocze to okres przetargów i  podpisywania 
umów, drugie to realizacji zadań i wydatkowania środków.

Trzy główne grupy wydatków, mające najwyższy 
udział w poniesionych wydatkach pierwszego półrocza to:

• pomoc społeczna 25,7% wszystkich wydatków,
• drogownictwo 22,0% wszystkich wydatków,
• oświata i edukacja 13,0% wszystkich wydatków.
Na ogólną realizację budżetu w  pierwszym półroczu 

niekorzystny wpływ miały:
1. Realizacja wpływów poniżej planu dochodów 

z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.
2. Niski stopień refundacji środków unijnych za 

wykonywane w  2011 roku zadania inwestycyjne 
realizowane przy udziale tych dochodów.

Skarbnik powiatu
krzysztof Toczko
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Byłem na otwarciu nowej hali 
sportowej w  Poczesnej. Obiekt wraz 
z oddanym wcześniej budynkiem szkoły 
podstawowej i  kompleksem boisk 
robi naprawdę duże wrażenie. Obiekt 
piękny, potrzebny i wybudowany dużym 
wysiłkiem finansowym ze strony gminy. 
Nie to jest jednak głównym tematem 
tego felietonu - to tylko pretekst do 
podzielenia się z Państwem pewną dość 
przykrą refleksją. Podczas uroczystego 
otwarcia tego pięknego obiektu, jego 
wykonawca, prezes firmy „Przemysłówka 
S.A.”, powiedział miedzy innymi : obiekt 
skończony i  wszyscy zostali zapłaceni. 
To stwierdzenie wzbudziło powszechny 
aplauz i brawa. Doszliśmy więc do takiej 
sytuacji, w  której to, co powinno być 
normą - dla nas staje się powodem do 
dumy. Za rzetelnie wykonaną pracę 
należy się rzetelna zapłata. jednak 
w  obliczu  tego, co dzieje się wokół 
nas, coraz częściej cieszymy się z  tego, 
co powinno być codziennością. 
Normalnemu człowiekowi trudno się 
w  tym połapać. Firmy plajtują jedna 
za drugą. jedni drugich oszukują, 
powszechne zatory płatnicze, a efektem 
tego jest stale rosnące bezrobocie. 
Bezwładność i  bezradność wymiaru 
sprawiedliwości powodują, że ten stan 
coraz bardziej się pogłębia. Z jednej 
strony rośnie frustracja społeczeństwa, 
z  drugiej rośnie poczucie bezkarności 
różnej maści cwaniaków i  oszustów. 
Padają firmy turystyczne, a ich właściciele 
bez przeszkód otwierają nowe. Bywa, 
że zanim ogłoszą upadłość starej firmy, 
już zarejestrowaną mają nową. Rzecz 
do niedawna niebywała - padają firmy 
budowlane na realizacji zamówień 
publicznych. Coraz częściej nie płaci się 
podwykonawcom. Ten proces trwa od 
dawna i   stale narasta. Ze zdwojoną siłą 
uwidocznił się przy realizacji wielkich 
zamówień publicznych związanych 
z mistrzostwami europy w piłce nożnej. 
Dlaczego tak się dzieje? 

jeśli za wyłudzenie 5 mln złotych dostaje się wyrok w  zawieszeniu, 
a  za jazdę na rowerze „po piwie” pół roku do „odsiadki”; jeśli na przepustce 
z  więzienia można założyć firmę  finansową, a  chcąc zostać zwykłym 
referentem w urzędzie gminy trzeba przedstawić świadectwo o niekaralności; 
jeśli urząd skarbowy bezwzględnie ściga dorabiającą do emerytury kobietę 
za 3 grosze podatku VAT, a  z  drugiej strony nie przeszkadza mu brak 
sprawozdania finansowego od firmy obracającej milionami; jeśli stawka za 
wyżywienie więźnia jest wyższa od stawki na wyżywienie pacjenta w szpitalu 
czy żołnierza; jjeśli procesy sądowe ciągną się latami i  często kończą się 
oddaleniem zarzutów z  powodu ich przedawnienia, a  tenże sam wymiar 
potrafi być szybki i  skuteczny, najczęściej jednak w  stosunku do emerytki, 
która ukradła kostkę masła, starszego małżeństwa, które nielegalnie wycięło 
drzewko lub nastolatka, który „zwinął” jedną złotówkę z koszyka na zakupy pod 
supermarketem. jeśli, jeśli, jeśli… Z tych wszystkich „jeśli” wyłania się niestety 
obraz słabego państwa, które swą siłę pokazuje jedynie tylko w  stosunku 
do słabych. Gdy zaś do tego dodać powszechne łamanie prawa przez tych, 
którzy to prawo stanowią, bo schowani za swój immunitet czują się absolutnie 
bezkarni, to trudno się dziwić, że ten stan coraz bardziej powszechnej 
degrengolady stale się pogłębia. Potoki wylewającego się zewsząd chamstwa 
już dawno trafiły do sejmu. Ostatnio Polskę obiegł obraz posła pokazującego 
„gest kozakiewicza” po głosowaniu nad uchyleniem mu immunitetu. Pijani 
posłowie to coraz częstszy widok. Pojawiają się już  w takim stanie  także na 
sali posiedzeń sejmu, a nie tylko w hotelu sejmowym, na parkingu czy ulicy. 
Pijani sędziowie za kierownicą samochodów to też nierzadkość. Prokurator 
potrącający przechodnia na przejściu dla pieszych też się zdarza. A jednak 
ci reprezentanci narodu dalej brylują w  studiach telewizyjnych zapraszani 
przez redaktorów i w dalszym ciągu kreowani są przez media na autorytety. 
My zaś ich w  następnych wyborach wybieramy. Tak, wybieramy (sami się 
przecież nie wybrali), bo nam to jakoś dziwnie nie przeszkadza. Pamiętam, jak 
stosunkowo niedawno niemiecka policja złapała nam poszukiwanego listem 
gończym podejrzanego o przestępstwa gospodarcze przedsiębiorcę, a my po 
dostarczeniu go przez policję do kraju, wybraliśmy go sobie na senatora. 

W tym stanie rzeczy to, co powinno być absolutnie normalne, u  nas 
urasta do rangi wybitnych osiągnięć. I co? I nic. Choć ciągle narzekamy, to 
jednak nic nam nie przeszkadza, nawet muzyka w tańcu. Szkoda tylko, że to 
taniec chocholi. Niestety, czasem także na grobach, bo u nas każdy pretekst 
jest dobry, by wywołać awanturę, pokazać, kto jest „prawdziwym Polakiem”, 
„prawdziwym katolikiem” lub innym prawdziwkiem. A przecież wystarczy być 
tylko człowiekiem.

 Możemy to jednak zmienić. Okręgi jednomandatowe, gdzie wybierać 
będziemy przede wszystkim człowieka, a nie partię, to krok w tym kierunku. 
Zniesienie immunitetu pozbawi bezkarności przestępców w  togach czy 
z parlamentarnych ław. Mniej bzdurnych, często wzajemnie się wykluczających, 
przepisów i absolutna przebudowa wymiaru sprawiedliwości, której głównym 
motywem powinno być założenie, że ukoronowaniem kariery prawniczej 
powinna być nominacja na sędziego. To rzeczy absolutnie niezbędne, by 
powstrzymać rozkład państwa i  rozpocząć marsz w  kierunku normalności.  
I tak oto jedno zdanie wypowiedziane na otwarciu hali sportowej pokazało 
cały absurd naszej obecnej rzeczywistości.

            janusz krakowian
      wicestarosta częstochowski

FeLIeTON

PAŃSTWO W ODWROCIe

5CzęstoChowskie wieśCi Powiatowe - Nr 51 wrzesień/październik 2012



Zarząd Województwa śląskiego przyjął założenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
śląskiego finansowanego z  europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

Założenia te przedstawiają 11 priorytetów, które 
pochodzą  z  projektu rozporządzenia Parlamentu i  Rady 
europejskiej „w  sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i  celów  inwestycyjnych  na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia”.

 Siedem pierwszych priorytetów pochodzi z Funduszu 
Spójności i zalicza się  do  obszaru  zadań   inwestycyjnych, 
pozostałe cztery priorytety tak zwane  „miękkie” pochodzą 
z Funduszu Społecznego dotyczą inwestowania w kapitał 
ludzki i rozwój społeczny.

W tym wydaniu przedstawiamy priorytety 
inwestycyjne.

Priorytet  1- Wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i  innowacji jako wzmocnienie 
nowoczesnej gospodarki regionu.

Głównym typem działań będzie:
• Rozwój infrastruktury służącej rozwojowi gospodarki 

poprzez budowę i  doposażenie infrastruktury służącej 
innowacjom parków technologicznych i przemysłowych.

• Innowacje w  przedsiębiorstwach poprzez transfer 
technologii, rozwoju produktów i  usług oraz wsparcie 
inteligentnych  specjalizacji.

• Wspieranie badań naukowych poprzez badania 
stosowane, technologiczne i  linie pilotażowe. 
Potencjonalnymi beneficjentami w  tym działaniu 
mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, klastry, 
przedsiębiorstwa, uczelnie, organizacje pozarządowe czy 
podmioty lecznicze.

W nowej perspektywie finansowej na te w/w zadania 
planuje się wydać w konkursach, w zadaniach kluczowych 
i  w PRS- 15% unijnych środków.

Priorytet 2 – Zwiększenie dostępności do technologii 
informacyjno – komunalnych, ich wykorzystania i jakości.

Głównym typem działań będzie :
• Rozwój usług elektronicznych poprzez e-administracja;  

e-zdrowie; e-edukacja; e-integracja; e-kultura; e-turystyka; 
e-gospodarka; e-praca; Cyfrowy dom; Zielone technologie 
cyfrowe.

Potencjalnymi beneficjentami   w tym działaniu mogą 
być: 

jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora 
finansów publicznych, organy administracji rządowej; 
Policja, Straż Pożarna; instytucje kultury; organizacje 
turystyczne; organizacje pozarządowe; uczelnie/szkoły 
wyższe; spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe.

NOWA PeRSPekTyWA FINANSOWA 2014-2020

WOjeWóDZTWO śLąSkIe
Na te zadania planuje się wydać w  konkursach 2% 

unijnych środków w formie dotacji.
Priorytet 3- Podnoszenie konkurencyjności małych 

i  średnich przedsiębiorstw , sektora rolnego oraz 
rybołówstwa i akwakultury.

Głównym typem działań będzie: wzmocnienie 
konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw 
poprzez : wsparcie działalności inwestycyjnej, wdrażanie 
innowacji, kompleksowe uzbrojenie terenów.

Potencjalnymi beneficjentami w  tym działaniu 
mogą być: jednostki samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorstwa. W nowej perspektywie finansowej 
planuje się wydać na to zadanie w  konkursach -20% 
unijnych środków .

Priorytet  4- Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odnawialne źródła energii.

Głównym typem działań będzie :
• Czyste powietrze i odnawialne źródła energii poprzez 

budowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozwiązania 
służące  redukcji emisji dwutlenku węgla.

• Poprawa efektywności energetycznej poprzez  
kompleksową termomodernizację budynków, wymiana 
indywidualnych źródeł ciepła, efektywność energetyczna 
i  innowacyjne wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych.

Potencjalnymi beneficjentami w  tym działaniu mogą 
być: jednostki samorządu terytorialnego, spółki wodne, 
organy administracji rządowej, przedsiębiorstwa.

W nowej perspektywie finansowej planuje się wydać 
na to zadanie w konkursach, PRS, projektach kluczowych 
oraz w inżynierii finansowej  -15 % unijnych środków .

 Priorytet 5 – Promowanie dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobieganie ryzyku i  zarządzanie ryzykiem  
jako  dostosowanie do zmian klimatu i  zarządzanie 
środowiskiem.

Głównym typem działań będzie:
• Infrastruktura przeciwpowodziowa poprzez budowę 

i rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej.
• Pozostała infrastruktura chroniąca przed skutkami 

klęsk żywiołowych.
Beneficjentami w  tym działaniu mogą być: jednostki 

samorządu terytorialnego. jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej .

Planuje się wydać  w PRS - 3% środków unijnych .
Priorytet  6 – Ochrona środowiska naturalnego 

i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów.
Głównym typem działań będzie:
• Gospodarka wodno – ściekowa poprzez  budowę 

sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, sieci 
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kanalizacji deszczowej, budowę oczyszczalni ścieków.
• Gospodarka odpadami poprzez budowę zakładów 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, rozwój selektywnej 
zbiórki odpadów oraz kompleksowe oczyszczanie terenów 
z azbestu.

• Tereny zdegradowane i  poprzemysłowe poprzez  
rekultywacje tych terenów na cele środowiskowe.

• Czysty transport publiczny poprzez modernizację, 
zakup, budowę  środków i  infrastruktury transportu  
publicznego.

• Dziedzictwo kulturowe i  ochrona różnorodności 
biologicznej poprzez  zabezpieczenie zasobów dziedzictwa  
kulturowego na wypadek  zagrożeń oraz rewitalizacja, 
konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Beneficjentami w  tym działaniu mogą być: jednostki 
samorządu terytorialnego, spółki wodne, organizacje 
pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, Państwowe 
Gospodarstwa Leśne, spółdzielnie i  wspólnoty 
mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

W nowej perspektywie finansowej planuje się wydać 
na to zadanie w  konkursach, PRS i  na projekty kluczowe  
-7% unijnych środków .

Priorytet 7- Promowanie zrównoważonego transportu 
i  usuwanie niedoboru przepustowości w  działaniu 
najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Głównym typem działań będzie budowa nowych 
odcinków dróg oraz przebudowa dróg istniejących 
prowadzących do wzrostu przepustowości .Beneficjentami 

w  tym działaniu mogą być jednostki samorządu 
terytorialnego.

W nowej perspektywie finansowej planuje się wydać 
na to zadanie w  konkursach  i  w  Programie Rozwoju 
Subregionu - 27 % unijnych środków .

 jak wynika z  przyjętych założeń Regionalnego 
Programu Operacyjnego w  nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020 województwo śląskie  najwięcej  
wyda  ponad  jedną czwartą (tj. 27 %)  środków na budowę 
i przebudowę dróg.

Formą wsparcia dla samorządów będzie w  tym 
działaniu bezzwrotna dotacja na projekty kluczowe dla 
województwa.

W drugiej kolejności 20% środków unijnych w formie 
konkursów Zarząd Województwa zamierza wydać na 
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzecim źródłem wsparcia unijnego po 15% środków 
w procedurze konkursowej jak i pozakonkursowej będzie 
przeznaczone na nowoczesną gospodarkę regionu i  na 
odnawialne źródła energii.

W sumie Zarząd Województwa na te cztery działania 
w  latach 2014 – 2020 planuje przeznaczyć 77% środków 
europejskich, które przypadną dla regionu śląskiego.

        
jan Miarzyński

już za miesiąc rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do Statuetek Starosty 
Częstochowskiego – 2012. Wykorzystajmy upływający czas na przemyślenie zgłoszeń, 
rozmowę z kandydatami i uzasadnienie wniosków. Nominacja do tej nagrody jest dużym 
wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Dla przedsiębiorców to znakomite 
miejsce na reklamę, dla działaczy kultury i oświaty to możliwość zaprezentowania swojego 
dorobku, działacze sportowi mogą znaleźć nowych sponsorów i  upowszechnić swoje 
dyscypliny, samorządowcy, osoby dbające o  nasze życie, zdrowie mogą wypromować 
swoje dokonania i zwrócić uwagę na istniejące problemy.

kandydatów - mogą to być osoby fizyczne jak i prawne -  zgłaszają radni powiatu 
częstochowskiego, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad gmin i miast z terenu 
powiatu częstochowskiego oraz organizacje pozarządowe.

Regulamin i  zarządzenie starosty oraz baner Statuetki Starosty Częstochowskiego 
można pobrać ze strony: www.czestochowa.powiat.pl 

P. j

STATUeTkI STAROSTy CZęSTOChOWSkIeGO

ZAPRASZAMy DO ZGłASZANIA 
kANDyDATUR

statuetka
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ALFABeT INWeSTyCyjNy

INWeSTyCje DROGOWe
W GMINIe MSTóW

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze 
inwestycje drogowe poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w  ciągu 
ostatnich 5 lat. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych tabelach prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła 
finansowania. O kolejności prezentowanych gmin decyduje alfabet. Dziś więc kolej na gminę Mstów, natomiast 
w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Mykanów. 

GF

Numer 
drogi

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)

Rodzaj robót na zadaniach 
inwestycyjnych

zakres
wartość 
zadania

w tym

Ilość dróg w gminie podział środków na gminę 
w stosunku do km dróg (algorytm)

udział 
Powiatu

Pomocowe 
(UE, NPPDL, 

Budż. 
Państw.)

udział  
gminy

[km] mb/m2 [zł.] [zł.] [zł.] [zł.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2   0   0   7          R   O   K

GMINA 
Mstów

47,021 122699,54 zł 1 184,00 455 106,91 455 106,91 0,00 0,00

Remonty cząskowe 2 801,86 90 096,94 90 096,94 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 144 019,27 144 019,27 0,00 0,00

NAKŁADKI 1 184,00 220 990,70 220 990,70 0,00 0,00

1024 S m. Krasice - ul. Cmentarna 577,00 98 245,44 98 245,44 0,00 0,00

1028 S Mstów - Skrzydlów 607,00 122 745,26 122 745,26 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2   0   0   8          R   O   K

GMINA 
Mstów

47,021 162 721,85 zł 1 557,00 584 139,77 387 727,48 0,00 196 412,29

Remonty cząskowe 2 139,25 82 207,47 82 207,47 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 55 920,08 55 920,08 0,00 0,00

NAKŁADKI 1 557,00 249 599,93 249 599,93 0,00 0,00

1028 S m. Wancerzów (przy chodniku) 452,00 66 279,59 66 279,59 0,00 0,00

1041 S Małusy Wlk. - Zagórze 1 105,00 183 320,34 183 320,34 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 196 412,29 0,00 0,00 196 412,29

1028 S m. Wancerzów ul. 16-go Stycznia Budowa chodnika 196 412,29 0,00 0,00 196 412,29

2   0   0   9          R   O   K

GMINA 
Mstów

47,021 203 402,31 zł 600,00 600 886,05 497 886,05 0,00 103 000,00

Remonty cząskowe 4 147,00 150 299,61 150 299,61 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 84 115,95 84 115,95 0,00 0,00

NAKŁADKI 600,00 208 320,49 208 320,49 0,00 0,00

1028 S Mstów - Kłobukowice 600,00 208 320,49 208 320,49 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 158 150,00 55 150,00 0,00 103 000,00

1040S, 
1043 S, 
1065 S 

i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 

1065 S i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn - 
Biskupice - gr. Pow. Myszkowskiego dł. 16,81 km

Opracowanie projektu 82 490,00 41 490,00 0,00 41000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1007 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych 
Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi 

powiatowej nr 1007 S Siedlec – do gr.m. Częstochowa i od gr. 
miasta Częstochowa – Jaskrów

Opracowanie projektu 23 660,00 13 660,00 0,00 10000

1040 S
Opracowanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem 

w m. Małusy Wielkie
Opracowanie projektu 52 000,00 0,00 0,00 52000

2   0   1  0          R   O   K

GMINA 
Mstów

47,021 w 2010 r. brak algorytmu 3 530,00 2 984 551,03 847 024,32 1 943 163,71 194 363,00

Remonty cząskowe 4 662,64 130 398,24 130 398,24 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 204 825,41 204 825,41 0,00 0,00

NAKŁADKI 600,00 205 809,12 205 809,12 0,00 0,00

1028 S Mstów - Kłobukowice 600,00 205 809,12 205 809,12 0,00 0,00

INWESTYCJE 2 930,00 2 443 518,26 305 991,55 1 943 163,71 194 363,00

1040S, 
1043 S, 
1065 S 

i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 

1065 S i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn 
- Biskupice - gr. Pow. Myszkowskiego dł. 16,4 km - wartośc 

całego zadania 11.467.806 zł

Przebudowa nawierzchni 
wraz z chodnikami 

i odowdnienim w ramach 
środków UE - RPO WSL

69 806,69 69 806,69 0,00 0,00

1007 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych 
Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi 

powiatowej nr 1007 S Siedlec – do gr.m. Częstochowa i od gr. 
miasta Częstochowa – Jaskrów

Przebudowa nawierzchni 
wraz z odowdnienim 

w ramach środków UE - RPO 
WSL

1 930,00 1 828 652,96 194 376,25 1 439 913,71 194 363,00

1040 S odc. Małusy Wlk. - Kobyłaczyce
Odbudowa jezdni 

i odwodnienia
1 000,00 503 250,00 0,00 503 250,00 0,00

1040 S m. Małusy Wielkie
Wykonanie odwodnienia 

skrzyżowania przy budowie 
chodnika

41 808,61 41 808,61 0,00 0,00

2   0   1  1         R   O   K

GMINA 
Mstów

47,021 w 2010 r. brak algorytmu 7 935,00 4 950 418,63 1 002 860,45 3 143 389,20 804 168,98

Remonty cząskowe 2 690,00 74 753,85 74 753,85 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 164 903,33 164 903,33 0,00 0,00

NAKŁADKI 875,00 197 491,66 197 491,66 0,00 0,00

1060 S odc. Konin - Wancerzów 450,00 84 029,40 84 029,40 0,00 0,00

1028 S m. Kłobukowice 385,00 58 933,88 58 933,88 0,00 0,00

1039 S m. Mokrzesz (przełomy) 40,00 54 528,38 54 528,38 0,00 0,00

INWESTYCJE 7 060,00 4 513 269,79 565 711,61 3 143 389,20 804 168,98

1040 S, 
1043 S, 
1065 S 

i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 

1065 S i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn 
- Biskupice - gr. Pow. Myszkowskiego dł. 16,4 km - wartośc 

całego zadania 11.467.806 zł

Przebudowa nawierzchni 
wraz z chodnikami 

i odwodnieniem w ramach 
środków UE - RPO WSL

5 300,00 3 538 051,46 565 710,86 2 371 288,20 601 052,40

1040 S m. Kobyłczyce
Odbudowa drogi po powodzi 

z 2010 roku
1 760,00 772 101,75 0,75 772 101,00 0,00

1040 S m. Kobyłczyce Budowa chodnika 203 116,58 0,00 0,00 203 116,58

Ogółem ma GMINIE MSTÓW W LATACH 2007 - 2011 mb 14 806,00 9 575 102,39 3 355 508,54 5 086 552,91 1 297 944,27

w tym :

Inwestycje mb 9 990,00 7 311 350,34 926 853,16 5 086 552,91 1 297 944,27

Nakładki mb 4 816,00 1 082 211,90 1 082 211,90 0,00 0,00

Remonty cząstkowe m2 16 440,75 527 756,11 527 756,11 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 653 784,04 818 687,37 0,00 0,00
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POWIAT

Z OBRAD kOMISjI  RADy POWIATU
Pod koniec sierpnia do Rady Powiatu wpłynęła 

informacja o  przebiegu wykonania budżetu powiatu 
częstochowskiego za I półrocze 2012 roku oraz 
o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Przewodniczący Rady jarosław Rydzek skierował obydwa 
dokumenty do wszystkich siedmiu komisji celem 
omówienia zagadnień związanych z prawidłową realizacją 
budżetu i celem wypracowania stosownych opinii. Pierwszą 
komisją, która zapoznała się ze sprawozdaniem, była 
komisja Rewizyjna. W imieniu Zarządu Powiatu wyjaśnień 
udzielał skarbnik krzysztof Toczko, który poinformował, że 
na ogólną realizację budżetu wpływ miały niekorzystne, 
obiektywne czynniki, do których należała realizacja 
wpływów z  podatku od osób fizycznych poniżej planu 
dochodowego oraz niski stopień refundacji środków 

W dniach 10 – 15 września 2012 r dziewięcioosobowa 
grupa nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  koniecpolu gościła w  zaprzyjaźnionej szkole 
w Zabołotivie  na Ukrainie. Wizyta była kolejnym etapem 
współpracy między szkołami. Celem  wyjazdu na Ukrainę 
była wymiana doświadczeń pedagogicznych, szukanie 
nowych pomysłów, rozwiązań i metod pracy. 

unijnych spowodowany przedłużającymi się procedurami 
w  Urzędzie Marszałkowskim. Skarbnik zaznaczył, że 
dalszy brak wpływu środków refundacyjnych może mieć 
niekorzystny wpływ na rytmiczną realizację budżetu 
w  II półroczu z  uwagi na konieczność spłaty kredytu 
i planowanej pomocy finansowej dla gmin. jednocześnie 
zapewnił, że Zarząd Powiatu nadal będzie monitorował 
stopień wpływów budżetowych i  podejmował działania 
w  celu prawidłowego sfinansowania założonych zadań. 
Biorąc pod uwagę dane zawarte w  sprawozdaniu oraz 
przedstawione wyjaśnienia, komisja Rewizyjna przyjęła 
obydwa dokumenty. 

 

IC

Wiosną 2013 r. szkoła w  koniecpolu gościć będzie 
grupę uczniów z  Zabołotivia wraz z  ich opiekunami. - 
jestem pewna, że nasza społeczność szkolna przyjmie 
naszych ukraińskich przyjaciół równie otwarcie, jak i  my 
byliśmy ugoszczeni w  Zabolotiviu” – zapewnia dyrektor 
szkoły Małgorzta Migalska. 

Pj

ZABOłOTIV

WIZyTA NAUCZyCIeLI NA UkRAINIe
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29 czerwca bieżącego roku 47 
uczniów Zespołu Szkół im. Władysława 
Szafera w  Złotym Potoku oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w  koniecpolu 
zakończyło drugi etap projektu. Tak więc 
po udziale, na przełomie marca i  kwietnia, 
w  zajęciach z  doradztwa zawodowego 
grupowego, każdy z  uczestników projektu 
brał udział w  zajęciach z  doradztwa 
zawodowego indywidualnego. Zajęcia te, 
w  liczbie 9 godzin lekcyjnych dla każdego 
uczestnika, prowadzone były w  miesiącu 
maju i  czerwcu. efektem tych zajęć było 
opracowanie przez ucznia i  doradcę 
zawodowego, Indywidualnego Planu 
Rozwoju Zawodowego. Plan ten  określa 
dalsze formy dokształcania w  postaci 
dodatkowych zajęć i kursów certyfikowanych, 
pomagających w  zdobyciu dodatkowych 
kompetencji. Pod koniec czerwca uczestnicy 
projektu odbyli również wizyty studyjne 
w  zakładach zajmujących się odpowiednią 
do ich kierunku kształcenia, działalnością. 

Należy zaznaczyć, że w ramach projektu 
można uzyskać prawo jazdy kat. A, B, C1 (przez 
uczniów o  kierunku kształcenia architektura 
krajobrazu), C (dla uczniów o  kierunku 
logistyka). Dodatkowo można zdobyć 
uprawnienia do obsługi wózka widłowego, 
komputera z  obsługą specjalistycznych 
programów magazynowych, uczestniczyć 
w  zajęciach wyrównawczych 
i  rozszerzających wiedzę z  matematyki, 
języka angielskiego. Atrakcją dla uczniów klas 
maturalnych zapewne będzie  możliwość 
skorzystania z    „darmowych korepetycji” 
za pomocą udostępnionej w  ramach 
projektu przez kuratorium oświaty platformy 
e-learningowej.

W czasie wakacji uczniowie odpoczywali 
od zajęć. Teraz od początku roku szkolnego 
przystąpią do realizowania zapisów swoich 
Planów Rozwoju Zawodowego. Dla tej grupy 
uczniów projekt zakończy się z końcem roku 
kalendarzowego.

jednocześnie od września rozpocznie 
się nabór chętnych do drugiej tury projektu 
w  roku szkolnym 2012/2013. Ilość miejsc 

przewidzianych w  tym roku wynosi 58. Po złożeniu dokumentów 
aplikacyjnych, komisja rekrutacyjna opracuje listy rankingowe chętnych 
do udziału w projekcie, które posłużą do wyłonienia uczestników. Ten 
etap projektu będzie przebiegał podobnie jak pierwszy i zakończy się 
w czerwcu 2013 roku. 

W sumie w projekcie ma szanse wziąć udział 106 uczniów, a 85 
może skorzystać z  tzw. pakietu wsparcia w  postaci m.in. kursów 
zawodowych, zajęć dodatkowych itp.

koordynator projektu 
Zbigniew Wawrzyniak

MAM ZAWóD 
– MAM PRACę W ReGIONIe
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Ruszyły prace polegające na wykonaniu projektów dotyczących 
przebudowy dróg  powiatowych na terenie gmin: 

koniecpol, Dąbrowa Zielona i Mykanów. 
Projekty i ich zakres obejmuje poniższa tabela:

Zadanie dla którego jest 
opracowywany projekt

Zakres rozwiązań projektowych

Data 
zakończenia 

wykonywania 
projektu

Firma wykonująca 
projekt

Przebudowa 
nawierzchni 
i odwodnienia oraz 
wykonanie chodnika 
drogi powiatowej nr 
1082S ul. Słowackiego 
w m. koniecpol, gmina 
koniecpol

- 8+417 skrzyżowanie po lewej do oczyszczalni ścieków do poszerzenia jezdni 6,0 
mb, pobocze 2 x 1,0 mb
- 8+482 przepust Ø400 dł. 10mb do oczyszczenia
- 8+497 początek zabudowy – chodnik obustronny lub ciąg pieszo-rowerowy 2,5 mb 
na dł. 970 mb szer. 1,5÷2,0 mb do DW 786.
- 8+668 przepust Ø1000 sł. 9,0 mb, szer. jezdni 6,00 mb.
- 9+387 skrzyżowanie DW 786 – koniec opracowania

do 
30.11.2012 r.

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
GRA-MAR
ul. Częstochowska 6/4, 
42-700 Lubliniec

Przebudowa mostu 
tymczasowego na most 
klasy A leżący w ciągu 
drogi powiatowej nr 
1087 S Nowa Wieś – 
Dąbrowa Zielona w m. 
Dąbrowa Zielona w km 
2+817, gm. Dąbrowa 
Zielona

1. Główne etapy przebudowy:
- wykonanie tymczasowego chodnika wraz z tymczasową kładka dla pieszych, 
- rozbiórka stalowego przęsła most i przyczółków,
- wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego.
2. Przedmiotowy most, projektowany w miejsce istniejącego będzie charakteryzował 
się następującymi parametrami techniczno – użytkowymi:
- nośność mostu – klasa „A” wg [PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia],
- nośność pomostu - pojazd specjalny – klasa 150 – STANAG 2021 wg 
Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),
- ustrój wolnopodparty jednoprzęsłowy,
- szerokość jezdni: 2 x 3,00 m = 6,00 m
- szerokość użytkowa obustronnych chodników: 1,50 m

do 
31.12.2012 r

Biuro Inżynierskie 
CONCePT Mariusz kowal
ul. jasna 31B
44-122 Gliwice

Przebudowa mostu 
tymczasowego na most 
klasy A leżący w ciągu 
DP 1083 S Lipie – Nowa 
Wieś – Raczkowice 
w m. Raczkowice w km 
5+068, gmina Dąbrowa 
Zielona

1. Główne etapy przebudowy:
- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, 
- rozbiórka stalowego przęsła mostu i przyczółków,
- wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego.
2. Przedmiotowy most, projektowany w miejsce istniejącego będzie charakteryzował 
się następującymi parametrami techniczno – użytkowymi:
- nośność mostu – klasa „A” wg [PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia],
- nośność pomostu - pojazd specjalny – klasa 150 – STANAG 2021 wg 
Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),
- ustrój wolnopodparty jednoprzęsłowy,
- szerokość jezdni: 2 x 3,00 m = 6,00 m
- szerokość użytkowa obustronnych chodników: 1,50 m

do 
31.12.2012 r

Pracownia Projektowa 
„kRk” Roman korzeń
Lubień 507
32-433 Lubień 

Przebudowa mostu 
tymczasowego na most 
klasy A leżący w ciągu 
DP 1008 S Cykarzew 
– Rybna – do DP 1025 
S w m. kocin Nowy 
w km 4+350, gmina 
Mykanów.

1. Główne etapy przebudowy:
- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, 
- rozbiórka stalowego przęsła mostu i przyczółków,
- wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego.
2. Przedmiotowy most, projektowany w miejsce istniejącego będzie charakteryzował 
się następującymi parametrami techniczno – użytkowymi:
- nośność mostu – klasa „A” wg [PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia],
- nośność pomostu - pojazd specjalny – klasa 150 – STANAG 2021 wg 
Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.), 
- ustrój wolnopodparty jednoprzęsłowy,
- szerokość jezdni: 2 x 3,00 m = 6,00 m
- szerokość użytkowa obustronnych chodników: 1,50 m

do 
31.12.2012 r

Pracownia Projektowa 
„kRk” Roman korzeń
Lubień 507
32-433 Lubień

POWIAT

PROjekTy PRZeBUDOWy DRóG POWIATOWyCh
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Formy współpracy

jest wiele możliwości współpracy pomiędzy 
organizacjami a  administracją publiczną. Zasadniczo 
można je podzielić na trzy podstawowe grupy, w zależności 
od roli, jaką pełnią oba sektory.

każde działanie publiczne musi być najpierw 
zaplanowane, później dopiero zrealizowane. Na każdym 
z  etapów, możliwa jest współpraca pomiędzy sektorem 
publicznym (władzami i  instytucjami publicznymi), 
a sektorem pozarządowym.

Pierwsza grupa form współpracy to uczestnictwo 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w  procesie 
planowania – programowania działań. Ta forma może 
obejmować, w  najwęższym zakresie, tylko wzajemne 
informowanie się o  planowanych kierunkach działań. 
Bardziej zaawansowaną współpracą będzie konsultowanie 
z  organizacjami strategicznych dokumentów 
przygotowywanych przez władze publiczne. Najbardziej 
pożądaną i  właściwą formą jest udział przedstawicieli 
organizacji w  różnego rodzaju zespołach wspólnych, 
które diagnozują potrzeby i  problemy oraz inicjują 
nowe przedsięwzięcia. W takich zespołach, złożonych 
z  reprezentantów sektora pozarządowego i  władz 
publicznych, można również wspólnie pracować nad 
nowymi programami, strategiami, czy aktami prawnymi. 
Te formy współpracy w  Ustawie o  działalności pożytku 
publicznego i  o  wolontariacie określone zostały jako 
pozafinansowe.

Druga grupa form współpracy, wynika z  pierwszej 
– wspólnie zaplanowane czy chociaż skonsultowane 
działania są w sposób skoordynowany realizowane przez 
sektor publiczny i  pozarządowy. Oznacza, to, że każdy 
z wykonawców podejmuje pewną aktywność na własną 
rękę, ale dzięki wcześniejszym kontaktom i wspólnemu 
planowaniu, działania te cechuje synergia, dzięki czemu 
ich efekty są wyraziste i  rzeczywiście odczuwalne dla 
lokalnego środowiska. Władze publiczne mogą też 
wesprzeć takie działania organizacji finansowo.

Wreszcie trzecią możliwą formą współpracy 
jest przekazanie (powierzenie, zlecenie) organizacji 
realizacji zadań publicznych. Oznacza to, że władze 
publiczne przekazują organizacji całość zadania wraz ze 
środkami finansowymi niezbędnymi do prawidłowego 
wywiązywania się z  jego realizacji. W takiej sytuacji 
administracja wycofuje się ze świadczenia określonej 
usługis nadzorując wyłącznie, czy praca organizacji jest 
zgodna z ustalonymi standardami. Ta forma współpracy 
w  Ustawie o  działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie określone została jako finansowa.

Powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście 
wszystkich możliwości. Przy otwartości obu stron możliwy 
jest również szereg innych działań, które prowadzą 
do osiągania ważnych społecznie celów, jednak ich 
katalog musi wynikać z lokalnych potrzeb i być tworzony 
oddolnie, w dialogu pomiędzy partnerami publicznymi 
i pozarządowymi.

k.O

SAMORZąD I OByWATeL – ABC DIALOGU

jAk MOGę WSPółPRACOWAĆ 
Z ADMINISTRACją PUBLICZNą

kontynuujemy cykl tematyczny poświęcony współpracy samorządu 
powiatowego  z  organizacjami pozarządowymi. Prezentujemy w  nim 
problemy, na jakie obie strony dialogu napotykają i sposoby, w jakie mogą 
je rozwiązywać. Przedstawiamy też mechanizmy wpływające na relacje 
samorząd – obywatel.

W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy Państwu kwestie 
związane z formami współpracy samorządu z sektorem pozarządowym.
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śNIATyŃ

śWIęTO 
NIePODLeGłOśCI 

UkRAINy

Na schodach kościoła katolickiego w śniatyniu

Przy grobie błogosławionej M. Wieckiej

Nasza delegacja złożyła kosz biało-czerwonych kwiatów 
pod pomnikiem Tarasa Szewczenki

Zwiedzanie twierdzy w Chocimiu

W dniach 22 – 26 sierpnia delegacja powiatu 
częstochowskiego na czele ze starostą Andrzejem 
kwapiszem przebywała w  zaprzyjaźnionym powiecie 
śniatyńskim. Głównym punktem tej wizyty były uroczyste 
obchody święta Niepodległości Ukrainy. Nasi samorządowcy 
złożyli biało - czerwone wiązanki pod pomnikiem wieszcza 
narodowego Ukrainy, Tarasa Szewczenki oraz pod 
pomnikiem Niezależności. W programie wizyty nie mogło 
zabraknąć modlitwy przy pomniku błogosławionej Marty 
Wieckiej, której grób znajduje się w  śniatyniu. W trakcie 
wizyty starosta częstochowski przekazał do tamtejszego 
kościoła katolickiego zestaw profesjonalnego nagłośnienia. 

Delegacja powiatu częstochowskiego miała także 
okazję zwiedzić, tak bliskie sercu każdego Polaka, 
miejsca historycznych bitew: kamieniec Podolski 
i  Chocim. Gospodarze zaprezentowali także walory 
turystyczne Ukrainy, goszcząc delegację z  powiatu 
częstochowskiego w  ośrodku Bukowel w  karpatach, 
który jest popularnym ośrodkiem narciarskim 
u  naszych wschodnich sąsiadów. Przedstawiciele 
rejonu śniatyńskiego chcieli w  ten sposób zachęcić 
turystów z  Polski do częstszych wizyt w  tej części 
karpat.

Pj
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1) Małgorzata janiszewska - nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w koniecpolu,
2) Iwona jasion - nauczyciel wychowawca w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. jana Brzechwy 
w Bogumiłku,
3) Bożena kiepal - nauczyciel wychowawca w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. jana Brzechwy 
w Bogumiłku,
4) katarzyna kościańska - nauczyciel języka niemieckiego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w koniecpolu,
5) Agnieszka Nowak - nauczyciel wychowawca 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. jana 
Brzechwy w Bogumiłku,

Ośmioro nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez powiat częstochowski 29 sierpnia br. otrzymało z rąk 

starosty Andrzeja kwapisza akty mianowania. Procedurę awansu 
zawodowego pozytywnie przeszli następujący nauczyciele:

STAROSTWO POWIATOWe

NOWI NAUCZyCIeLe MIANOWANI

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami władz  powiatu

6) krzysztof Bernat - nauczyciel praktycznej nauki zawodu 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w koniecpolu,
7) Piotr Wołek - nauczyciel wychowawca w  Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. jana Brzechwy 
w Bogumiłku,
8) Piotr Wójcik - nauczyciel wychowawca w  Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. jana Brzechwy 
w Bogumiłku.
W uroczystości wręczenia aktów mianowania udział wzięli 
także członkowie Zarządu Powiatu: Marzena Maniszewska, 
henryk kasiura, jan Miarzyński, a także naczelnik Wydziału 
edukacji, Zdrowia, kultury, Sportu i Promocji Powiatu Piotr 
juszczyk. 

GF
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Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, między 
innymi: członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego 
henryk kasiura oraz delegacja z  Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie. 

Rozpoczęcie spotkania nastąpiło o  godz. 11. 
Dyrektor DPS Bogusław Marchewka uroczyście przywitał 
zaproszonych gości. Podziękował również wszystkim 
sponsorom, którzy w  istotny sposób przyczynili się do 
zorganizowania imprezy. 

Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się występy 
artystyczne. Zaprezentowała się grupa teatralna 
„Amatorzy” utworzona przez mieszkańców Domu Pomocy 

BLAChOWNIA

XVII SPOTkANIe MIeSZkAŃCóW, 
RODZIN I PRACOWNIkóW

Występy grupy teatralnej DPS Blachownia Amatorzy

Społecznej w  Blachowni, a  także Zespół koła Gospodyń 
Wiejskich „Blachowianki”, które swoim śpiewem rozbawiły 
i rozśpiewały wszystkich zebranych.

jak co roku dużym powodzeniem cieszyła 
przygotowana przez mieszkańców DPS wystawa prac 
plastycznych.

Po wyczerpującej zabawie można się było posilić 
w „Wiejskiej Chacie” regionalnymi przysmakami. Była też 
kiełbaska z grilla, gorący żurek, pączki, słodkie ciasta, kawa, 
herbata oraz zimne napoje.

Aura dopisała i wszyscy w bardzo dobrych humorach 
dopiero około godz. 17. rozjechali się do domów. 

                      
   B.M.

1 września br. odbyło się XVII Spotkanie Mieszkańców, Rodzin 
i  Pracowników DPS w  Blachowni organizowane pod patronatem 
Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Blachowni.
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XII Międzynarodowy Turniej Policji konnej, rozgrywany  
8 września br. na terenie Ośrodka TkkF „Pegaz” w Częstochowie, 
zgromadził liczną grupę publiczności. W imprezie wzięło udział 
21 zawodników z 10 policyjnych drużyn konnych. 

Uczestnicy zawodów musieli na parkurze zmierzyć się 
z  zadaniami, z  którymi na co dzień mogą mieć do czynienia 
w  służbie. konie oprócz skoków przez przeszkody, musiały 
zmierzyć się z  ogniem, hałasem oraz zburzyć ustawione 
beczki. Policjanci natomiast musieli się popisać sprawnością 
w  posługiwaniu się pałką i  gracją podczas pokonywania 
przygotowanych slalomów. Za każdą pomyłkę były 
odejmowane punkty. Punktacja oraz czas pokonania toru 
decydowały o zwycięstwie.

Najlepszym zawodnikiem został mł. asp karol Molęda (na 
koniu jahranek), z komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, który 
z rąk I Zastępcy śląskiego komendanta Wojewódzkiego Policji 
mł. insp Zbigniewa klimusa otrzymał okazały puchar. Tuż za 
nim był Libor Zedniczek na koniu Macarena (Policja w Ostrawie) 
i przedstawiciel gospodarzy - sierż. sztab Grzegorz Wypchlak na 
koniu Don Camillo z komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Najlepszą drużyną okazali się czescy policjanci z Ostrawy - 
Libotr Zedniczek i Mirosław holy przed mł. asp karolem Molędą 
i sierż. Przemysławem Wizą z kMP w Chorzowie i drużyną policji 
z Brna - Radkiem Sejstalem i Liborem Blazekiem.

Libor Zedniczek na koniu Macarena dostał również nagrodę 
za styl i  grację podczas przejazdu; a  nagrodę dla najlepszej 
amazonki otrzymała st. sierż. justyna Szumigowska z komendy 
Stołecznej Policji na koniu Romeo.

Na przybyłych kibiców czekały liczne atrakcje, najmłodsi 
mogli wziąć udział w  wielu zabawach i  konkursach 
przygotowanych przez śląski TkkF. Licznie oblegana była 
strzelnica, gdzie każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności. 
Można było również obejrzeć pokaz umiejętności psów 
służbowych garnizonu śląskiego policji i  posłuchać koncertu 
Grupy Romana, 7A Blues oraz helou!

Turniej - w  piątkowe popołudnie - poprzedziła uroczysta 
parada. Zawodnicy przeszli Alejami Najświętszej Maryi Panny do 
Alei Sienkiewicza, gdzie złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego 
żołnierza.

Tk

Najlepszy policjant z Chorzowa

Prezentacja drużyn

Przeszkoda ogniowa

Czeska drużyna najlepsza

POLICjANCI NA kONIACh

CZeSI NAjLePSI 
W TURNIejU 

POLICjI kONNej
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OLIMPIADA RAZeM 2012

ZAWODy INTeGRACyjNO-SPORTOWe

Mecz RugbyTor przeszkód

już po raz dziesiąty LkS „Gol-Start” Częstochowa, 
przy współudziale Miasta Częstochowy i  Powiatu 
Częstochowskiego, był organizatorem „Olimpiady 
Razem 2012”. Otwarcie imprezy odbyło się na stadionie 
lekkoatletycznym MOSiR w  Częstochowie. Uroczystość 
rozpoczęła się defiladą 20 ekip, reprezentujących szkoły, 
stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej i  kluby 
zrzeszające osoby niepełnosprawne. Po odegraniu 
Mazurka Dąbrowskiego przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą OSP Mykanów rozpoczął się ceremoniał olimpijski, 
na który złożyło się: odegranie hymnu olimpijskiego, 
wciągnięcie flagi, zapalenie znicza i złożenie przysięgi przez 
zawodników -„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. Następnie 
oficjalną formułę otwarcia Olimpiady wypowiedzieli 
zastępca prezydenta Miasta Częstochowa Przemysław 
koperski i członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego jan 
Miarzyński. 

Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem przystąpiła 
do rywalizacji w  zawodach bloku lekkoatletycznego, na 
który składały się takie konkurencje jak: skok w  dal, rzut 
piłeczką palantową, tor przeszkód, kręgle, rzuty do celu, 
sztafety 4 x 50 m, unihock i  konkurencje na wózkach. 
Ponadto Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo Ich Rodzin i  Przyjaciół „Prometeus” z  konopisk 
zapraszało do udziału i  uczyło gry w  boccia, dyscypliny 
sportowej rozgrywanej w tym samym czasie na Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Londynie.

każda z  placówek otrzymała na koniec zawodów 
pamiątkowy puchar. Wszystkie dzieci otrzymały medale 

i dyplomy. Było to dla nich bardzo miłe i radosne przeżycie, 
za które najpiękniejszym podziękowaniem był szczery 
uśmiech, który rozjaśniał ich twarze.

W godzinach popołudniowych w  hali „Polonia” 
rozegrano pokazowy mecz rugby na wózkach pomiędzy 
Saint Sinners Czestochowa – jeźdźcy Borowa Wieś. Mecz 
trwał cztery kwarty, każda po osiem minut. Na parkiecie 
grało po czterech zawodników poruszających się na 
specjalnie przygotowanych do gry wózkach. Obie drużyny 
popisywały się ciekawymi akcjami. Lepsza okazała się 
częstochowska drużyna, która od początku kontrolowała 
przebieg spotkania i  zwyciężyła 47:37 (28:20). Zmagania 
sportowców obserwowało grupa kibiców, których 
większość stanowiły osoby niepełnosprawne wraz 
z  opiekunami i  rodzinami oraz osoby, które wspierają 
działania na rzecz ludzi skrzywdzonych przez los. Po meczu 
odbył się koncert zespołu rockowo-popowego „Volver”. 

W następnych dwóch dniach w  siedzibie Starostwa 
Powiatowego w  Częstochowie rozgrywane był turnieje 
szachowe, w  których uczestniczyło 62 zawodników 
z całego kraju.
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W sobotę w Ogólnopolskim Indywidualnym Turniej Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich najlepszymi okazali się:

1. Smołka Marcin 
2. kozicz Andrzej
3. Rogóż Tomasz 
4. Szolc Grzegorz 
5. Pietrucha jarosław
6. Zychowski Marek

MkSz Rybnik
GZSN Start Gorzów Wlkp
Częstochowa
kś AZS Polit. śl. Gliwice
IkSz Tęcza Tarnowskie Góry
LkS Sparta Lubliniec

8.0 pkt
7.0 pkt
7.0 pkt
7.0 pkt
5.5 pkt
5.5 pkt

W niedzielę w Ogólnopolskim Indywidualnym i Drużynowym Turnieju Niepełnosprawnych w Szachach zwyciężyli: 

1. Pojedziniec Władysław
2. koper Ireneusz
3. kozicz Andrzej
4. Szczerbak Stefan
5. Szneider kazimierz
6. Pietrucha jarosław

- WZSN Start Wrocław
- START Simet jelenia Góra 
- GZSN Start Gorzów Wlkp. 
- Gol-Start Częstochowa
- IkSz Tęcza Tarnowskie Góry
- IkSz Tęcza Tarnowskie Góry

7.0 pkt OGóLNA
6.5 pkt RUCh
6.5 pkt RUCh
6.0 pkt WZROk
6.0 pkt RUCh
6.0 pkt RUCh

Do klasyfikacji drużynowej brane były wyniki trzech najlepszych zawodników, oto wyniki:

1. IkSz Tęcza Tarnowskie Góry  
2. WZSN Start Wrocław
3. GZSN Start Gorzów Wlkp. 
4. Gol-Start Częstochowa  
5. START Simet jelenia Góra
6. ZNP Częstochowa

18,0 pkt
17,5 pkt
16,5 pkt
16,0 pkt
15,0 pkt
13,5 pkt

łącznie we wszystkich imprezach organizowanych w ramach Olimpiady Razem udział wzięło ponad 1000 osób.

Tk

SOSW w Bogumiłku
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PRZełAjOWA óSeMkA W BLAChOWNI

BIeGACZe I „kIjkARZe” NA 
STARCIe

Wystartowali 

Najlepsi biegacze

A. Stawicka z najlepszymi kobietami

W niedzielę 2 września 2012 r. podczas  
XII Ogólnopolskiego Biegu „Przełajowa ósemka”  
im. Zdzisława Nowaka i  III Mistrzostw Makroregionu 
śląskiego w  Nordic Walking, Blachownia gościła setki 
zawodników biegająco-maszerujacych. Po raz kolejny 
udało się zaprosić do Blachowni nie tylko zawodowych 
biegaczy, ale także amatorów biegania i ich rodziny. 

Otwarcia imprezy dokonała pani burmistrz Blachowni 
Anetta Ujma, która również wyruszyła na trasę w  grupie 
nordic walkerów. Starterem biegu była żona - zmarłego 
20.07.2009 r. burmistrza Blachowni Zdzisława Nowaka - 
pani katarzyna. W zawodach udział wzięło 479 biegaczy 
i  151 „kijkarzy” miedzy innymi z  takich miejscowości jak: 
Aleksandria, konopiska, Rybna, Stary kocin, janów, Olsztyn, 
Wrzosowa, Wręczyca Wielka, katowice, łódź, Zawiercie, 
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Gliwice, Pleszew, Bytom, 
Czeladź, Wrocław, Tarnowskie Góry, Szczecin, Zabrze.

Od lat impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem 
uczestników dzięki bardzo dobrej organizacji 
i niepowtarzalnej atmosferze stworzonej przez głównych 
organizatorów - jacka Chudego i Anetę Stawicką. Niektórzy 
zawodnicy, zgłaszając udział w  zawodach, zamieszczali 
również specjalne dedykacje, a oto niektóre z nich: 

jestem biegaczem-amatorem. Regularnie w zawodach 
biegam od 6 lat. Zdzisław Nowak był moim dobrym kolegą 
z czasu studiów na US. Dlatego też uznałem za konieczne 
wziąć udział w jego biegu – janusz żywicki ze Szczecina; 

jestem fotografem Gazety Wyborczej, więc częściej 
fotografuje ósemkę niż biegam. W tym roku mam nadzieję 
zupełnie rekreacyjnie ukończyć zawody :) pozdrawiam – 
Grzegorz Skowronek z Częstochowy;

 Absolutny początkujący, moim celem sportowym 
w  Blachowni jest dobiec do mety przed rozpoczęciem 
poszukiwań – Bartosz Fabiański z Lublińca.
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W kategorii open wśród biegaczy najlepsi okazali się:

1. Woch Daniel Częstochowa 
2. Grajcar łukasz  konopiska 
3. Tomza Cyprian Częstochowa 
4. kazek Mateusz Mokrzyska 
5. Sędziwy Damian Rudnik Wielki
6. Przedziński konrad Częstochowa 

AjD Częstochowa
CkS Budowlani Częstochowa
CkS Budowlani Częstochowa
Police Academy Szczytno
CkS Budowlani Częstochowa
Adwokatura Częstochowa 

00:25:57 
00:26:32 
00:27:12 
00:27:28 
00:28:04 
00:28:23 

Wśród kobiet:

1. kłosińska ewa kuźnica
2. Wyleciał Dorota katowice 
3. Sojda Mariola Częstochowa 
4. Sosna Agnieszka Tarnowskie G.
5. Ostrowska Aneta Częstochowa
6. Majchrzak katarzyna kraków

AjD Częstochowa
Truchtacz Mysłowice
RMD Montrail Team
kB józefinka
niezrzeszona
AZS AWF kraków Masters 

00:31:54
00:32:19
00:33:10
00:35:28 
00:35:33
00:35:36 

W Mistrzostwach Makroregionu śląskiego w Nordic Walking najlepsi okazali się zawodnicy z janowa:

1. Dors Marek janów 
2. Dors Grzegorz janów
3. kozik Rafał janów 
4. Gański Robert Lubliniec   
5. jeziorny Ryszard Wieluń  
6. Lewandowski Norbert Gaszyn

ULkS RUN Podkowa janów 
ULkS RUN Podkowa janów
ULkS RUN Podkowa janów
Nord- fit Leki Team Lubliniec
Szybcy i Wściekli - Wieluń  
Aktywni NW Gaszyn

00:49:19
00:49:20
00:49:36
00:50:00 
00:50:45 
00:52:02

Wśród kobiet zwyciężyły:

1. Radosz Aleksandra janów  
2. Smoll Mariola krupski Młyn 
3. Lipowicz judyta Złoty Potok 
4. Grygiel katarzyna żarki Letnisko
5. Rapacz Ania kraków 
6. kokot Paulina Iwanowice 

ULkS RUN Podkowa janów
niezrzeszona
ULkS RUN Podkowa janów
Leśne Ludki żarki Letnisko
Włóczy-kije kraków
Płomień Iwanowice

00:55:15
00:55:24
00:56:40
00:56:45
00:57:08
00:58:42

każdy zawodnik na mecie otrzymał medal, a  zwycięzcy zostali uhonorowani ceramicznymi statuetkami, dyplomami 
i  nagrodami rzeczowymi. Wszystkim osobom, firmom i  instytucjom organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za pomoc 
i wsparcie, a zawodnikom za słowa uznania i uśmiech, o którym nie zapominaliście od momentu wjazdu do Blachowni. 

Autorem zdjęć jest Rafał Ziółek.
Tk

j. Chudy wręcza statuetki najlepszym mężczyznom w Nordic Walking

Najlepsze kobiety w Nordic Walking

II m. w NW wśród mieszkańców Blachowni zajął radny powiatowy Antoni Rother
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15 września my - wychowankowie Domu Dziecka 
w  Chorzenicach - wyruszyliśmy na „jurajską przygodę”. 
Inicjatorem i  głównym organizatorem całego 
przedsięwzięcia była Fundacja Cemex- „Budujemy 
Przyszłość”.

 Na wyprawę w nieznane wyjechaliśmy o godzinie 
9.00 . Mimo dość chłodnego poranka autokar wypełniony 
był radosną wrzawą, humory dopisywały wszystkim 
uczestnikom, a  szczególne podekscytowanie widoczne 
było u najmłodszych z nas.

 Pierwszym punktem naszej wyprawy było 
zwiedzanie ruin zamku w  Olsztynie. Przewodnik, który 
nam towarzyszył, bardzo ciekawie opowiadał nie tylko 
historię zamku, ale również przekazał nam wiele ciekawych 
legend związanych z tym miejscem. Mieliśmy możliwość 
wejścia na wieżę widokową. Dla możliwości podziwiania 
panoramy całej okolicy, warto było pokonać kręte 
i strome schody. Nasze nieco zmarznięte ciała rozgrzały się 
i z niecierpliwością czekały na kolejne wrażenia.

 Drugim punktem naszej wyprawy okazał się 
„jurajski Gród” w miejscowości Piasek. Miejsce to okazało 
się nie tylko restauracją, w  której zjedliśmy wyśmienity 
obiad, z  pysznym deserem w  postaci lodów, ale także 
skarbnicą wielu niespodzianek. Za wielką bramą z dwoma 
wieżami wartowniczymi czekało na nas mnóstwo atrakcji. 
Poznawanie Grodu rozpoczęliśmy od zwiedzania Parku 
Miniatur Zamków jurajskich. Te ręcznie wykonane zamki 
z  terenu jury krakowsko-Częstochowskiej zachwyciły 
nas oryginalnością i  szlachetnym wyglądem. Mogliśmy 
usłyszeć historię każdego z  nich dzięki towarzystwu 
przewodnika. Na terenie Grodu zaskoczyła nas obecność 
zagrody z  ptactwem wiejskim i  ozdobnym, „kucykowa 
zagroda”, a także ogród ziół. jednak, jak się okazało, nie były 
to wszystkie atrakcje, które na nas czekały. Wielkie było 

nasze zdziwienie, kiedy zostaliśmy zaproszeni do amfiteatru 
na przedstawienie pt. „świniopas”. Uśmiech nie znikał 
z  naszych twarzy, gdyż bajka została unowocześniona, 
a  aktorzy znakomicie wcielili się w  swoje role. Po takiej 
dawce śmiechu czekały na nas kolejne wrażenia. Tym 
razem specjalnie dla nas grupa rycerzy zaprezentowała 
nam średniowieczne sposoby walki, rodzaje broni, 
mogliśmy spróbować nie tylko rzutu oszczepem, ale 
również strzelania z łuku - co jak się przekonało wielu z nas, 
wcale nie jest takie proste. 

 Największą radość i  to nie tylko u  najmłodszych 
z nas wywołały szaleństwa na dmuchanej zjeżdżalni bajkozji. 
Nadmiar nagromadzonej energii mogliśmy rozładować, 
opanowując sztukę chodzenia na szczudłach. Aby mieć 
siłę do dalszej zabawy chętnie skorzystaliśmy z propozycji 
krótkiego odpoczynku przy ognisku i  ciepłej herbacie, 
gdzie również z  wielkim apetytem skonsumowaliśmy 
kiełbaski, przygotowane specjalnie dla naszej grupy.

 Nie był to koniec atrakcji tego dnia! Czekała nas 
jeszcze przejażdżka konną bryczką po terenie Grodu oraz 
pieczonki. 

 Z pełnymi brzuchami, świetnymi humorami 
i  niesamowitymi przeżyciami powróciliśmy do domu 
o godzinie 18.30.

 Pragniemy serdecznie podziękować Fundacji 
Cemex- „Budujemy Przyszłość”, dzięki której mogliśmy 
spędzić tak piękny i  niesamowity dzień oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w  realizację projektu, który dał 
nam tak wiele radości. 

   Dziękujemy!!!
Wychowankowie Domu Dziecka w Chorzenicach

W
sp

ól
ne

 z
dj

ęc
ie

DOM DZIeCkA W ChORZeNICACh

jURAjSkA PRZyGODA
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jak już pisaliśmy w  numerze 47. „Częstochowskich 
Wieści Powiatowych” decyzją Parlamentu europejskiego 
rok 2012 został ogłoszony europejskim Rokiem Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

Inicjatywa ta ma sprzyjać poszukiwaniu nowatorskich 
rozwiązań dla gospodarczych i  społecznych wyzwań, 
przed którymi staje starzejąca się europa, pomóc 
osobom starszym zachować dobre zdrowie fizyczne 
i  psychiczne oraz być aktywniejszymi na rynku pracy 
i  w  społecznościach lokalnych. Ma również zwrócić 
uwagę na problem dyskryminacji ze względu na wiek 
i kwestię zmian demograficznych.

kolejnym krokiem, mającym na celu ukazanie 
ważnej roli, jaką seniorzy pełnią zarówno w rodzinie jak 
i w społecznościach lokalnych, stało się ogłoszenie dnia 1 
października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Minister Pracy i  Polityki Społecznej objął również 
patronat nad projektem “Dziadkowie to skarb!” , który 
zwraca uwagę na akcentowanie takich cech starości 
jak doświadczenie, empatia, chęć dzielenia się z innymi, 
gotowość do bycia aktywnym i potrzebnym. 

Celem projektu „Dziadkowie to skarb!” jest znaczące 
zwiększenie przestrzeni społecznej dla realizacji postulatu 
solidarności międzypokoleniowej poprzez uwrażliwienie 
przedstawicieli administracji samorządowej w całej Polsce 
oraz społeczności lokalnych na kwestię solidarności 
międzypokoleniowej, zwiększenie poziomu aktywizacji 
społecznej osób starych w  środowiskach lokalnych, 
a  także uświadomienie potencjału i  kompetencji, 
wynikających z wieku i doświadczenia, jakimi dysponują. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 
również Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013, który zakłada między innymi:

• Dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej 
oferty edukacyjnej dla osób starszych, zwiększenie 
dostępu do zajęć edukacyjnych w ramach już istniejących 
oraz nowoutworzonych organizacji.

eUROPejSkI ROk AkTyWNOśCI OSóB STARSZyCh I SOLIDARNOśCI MIęDZyPOkOLeNIOWej

„DZIADkOWIe TO SkARB!”
• Wspieranie różnych form edukacji i  uczenia się 

na rzecz poprawy umiejętności osób starszych, w  tym 
zwłaszcza umiejętności cyfrowych.

• Podnoszenie jakości personelu zajmującego 
się zawodowo i ochotniczo aktywizacją społeczną osób 
starszych.

• Zwiększenie oferty oraz podniesienie 
jakości usług społecznych dla osób starszych, w  tym 
dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb 
i  możliwości starszych osób niepełnosprawnych lub 
o ograniczonej sprawności ruchowej.

środki przeznaczone na realizację Programu 
wyniosą 60 mln złotych. Wartość dotacji dla podmiotów 
ubiegających się o ich przyznanie w ramach otwartego 
konkursu wyniesie od 20 do 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów, 
które mogą ubiegać się o  skorzystanie ze środków 
finansowych Programu oraz warunki i terminy składania 
wniosków konkursowych zostaną zamieszone na stronie 
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące inicjatyw 
realizowanych na rzecz osób starszych dostępne są na 
stronach internetowych:

www.mpips.gov.pl
http://europa.eu/ey2012
www.dziadkowietoskarb.pl                                                               
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