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KONOPISKa

XIII Dożynki
Powiatowe
Barwny korowód, w którym szli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych województwa śląskiego, powiatu
częstochowskiego, lokalnych gmin, a także poczty sztandarowe
samorządów, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych; reprezentacje
Kół Gospodyń Wiejskich z plonami i dożynkowymi wieńcami,
szefowie instytucji i agencji pracujących na rzecz rolnictwa oraz
mieszkańcy powiatu częstochowskiego, wyruszył w piękny
niedzielny poranek (19 sierpnia) znad zalewu Pająk w Konopiskach.

K

orowód, na czele którego jechały bryczki
wiozące gospodarzy XIII Dożynek Powiatowych: starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza i wójta gminy Konopiska Jerzego Sochę,
a także starostów dożynkowych: Małgorzatę Klimas
z Aleksandrii i Tadeusza Cierpiała z Rększowic, dotarł
na stadion „Lotu” Konopiska, gdzie odbywały się główne uroczystości święta plonów. Najważniejszym ich
elementem była dziękczynna msza święta odprawiona przez proboszcza miejscowej parafii ks. Sławomira
Kaczmarka oraz diecezjalnego duszpasterza rolników
księdza prałata Eugeniusza Sikorskiego.
Po nabożeństwie głos zabrali gospodarze tegorocznych Dożynek Powiatowych, którzy podziękowali
rolnikom za ich trud. Przyjęli od starostów dożynkowych upieczony z tegorocznego ziarna bochen chleba i zgodnie z tradycją podzielili się nim z wszystkimi
obecnymi. Warto dodać, że wśród gości byli także senator Andrzej Szewiński, prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz członkowie delegacji
z zaprzyjaźnionego powiatu śniatyńskiego (Ukraina),
na czele której stał przewodniczący Rady Rejonu Wołodymyr Tomasz.
Jak co roku na scenie prezentowały się zespoły
folklorystyczne z terenu naszego powiatu. Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich były atrakcją nie tylko z powodu
swych umiejętności lokalnych i tanecznych. Ogromnym uznaniem dożynkowych gości cieszyły się także
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przygotowane przez nie smakołyki. W pięknie udekorowanych namiotach gospodynie serwowały przeróżne ciasta
i ciasteczka, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, sałatki,
mięsiwa, a także… domowej roboty naleweczki.
Piękna pogoda sprzyjała zarówno organizatorom dożynek, jak i gościom przybyłym na stadion przy ul. Sportowej. I choć w dobrych humorach świętowano tam przez
cały dzień, wieczorem zabawa osiągnęła swój punkt kulminacyjny. A to za sprawą gwiazdy wieczoru, czyli M. Jędrowskiego i jego grupy, którzy ściągnęli na stadion tłumy ludzi.
W trakcie prowadzonej przez artystów „Biesiady w Swojskim
Klimacie” nie było chyba osoby, która by nie śpiewała, nie
tańczyła, czy choćby nie podrygiwała w rytm dobiegających
ze sceny piosenek.
Zgodnie z wieloletnią tradycją dożynkowe uroczystości były okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
laureatom konkursów: „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” i „Przodujący producent rolny”. Starosta Andrzej Kwapisz i wójt Jerzy Socha nagrody pieniężne wręczyli
także twórczyniom wszystkich zaprezentowanych wieńców
dożynkowych.
GF
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XIII Dożynki
Powiatowe
> w obiektywie <
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Oddajemy
hołd rolnikom…
Fragment przemówienia starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza
wygłoszonego podczas XIII Dożynek Powiatowych:

Szanowni Państwo
(…) Dożynki w naszym kraju mają piękną wielowiekową tradycję. Dożynki kończyły okres niedostatku, który
do niedawna, jeszcze za pamięci starszych ludzi, często towarzyszył mieszkańcom wsi. Tak zwany przednówek,
kiedy to z utęsknieniem oczekiwano na nowe plony i nowy chleb, w dzisiejszych czasach nie jest już okresem biedy
i głodu. Miejmy nadzieję, że już nigdy nie będzie.
W tym szczególnym dniu, w którym obchodzimy święto chleba i cieszymy się z zebranych plonów, z wielkim
szacunkiem myślimy o ziemi. Ona stanowi nasz niepomnażalny, największy skarb narodowy. Bez niej niemożliwa
jest produkcja żywności zaspokajająca potrzeby ludzi i zwierząt. Daje corocznie odnawialny produkt, zatrudnienie,
jest warsztatem produkcji żywności i miejscem naszego zamieszkania. Ona rodzi plony i nas karmi. Bez niej nie ma
i nie może być życia. Dlatego musimy ją w szczególny sposób chronić i umiejętnie z niej korzystać.
W takim dniu jak dzisiejszy oddajemy hołd rolnikom, którzy nas żywią, którzy produkują żywność niezależnie
od pogody, koniunktury politycznej, warunków ekonomicznych, bo kochają ziemię i swoją pracę – bardzo często
jeszcze niedocenianą.
Aby odnieść sukces rolnik musi posiadać ogromną wiedzę i doświadczenie, nie liczyć czasu swojej pracy, ani
wkładanego wysiłku. Rolnik najczęściej mało żąda, dużo pracuje i dużo daje.
W takim dniu jak dzisiejszy nasz szacunek kierujemy w stronę chleba, który jest naszym podstawowym
pokarmem, znanym ludzkości od ponad 3500 lat (trzech tysięcy pięciuset lat). Znanym i cenionym na całym
świecie, niemal we wszystkich kulturach. Nim żywimy się całe życie i zawsze on nam smakuje. Chleb to symbol
dostatku i poczucia bezpieczeństwa żywnościowego, które jest nam niezbędne. Chleb jest najważniejszym celem
i owocem pracy rolnika. Dlatego najważniejszym momentem każdych dożynek jest symboliczne przekazanie
chleba gospodarzowi dożynek i jego przyrzeczenie, że będzie dzielił go równo i sprawiedliwie
Drodzy Goście
Co prawda powiat jako taki nie ma bezpośredniego wpływu na rolnictwo, ale może tworzyć dla jego rozwoju
sprzyjające warunki. Powiat częstochowski podejmuje wiele działań służących jego równomiernemu rozwojowi
poprzez budowę sieci drogowej, realizację licznych inwestycji, aplikację środków finansowych, ochronę środowiska,
łagodzenie skutków bezrobocia poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, klasyfikację i scalenia
gruntów oraz tworzenie i prowadzenie bazy danych geodezyjnych stanowiącej podstawę do obrotu ziemią.
Powiat wspiera pomoc społeczną, oświatę, kulturę, sport i rekreację, a także organizacje pozarządowe i instytucje
pracujące na rzecz wsi i rolnictwa. Wiele z tych przedsięwzięć powiat realizuje w porozumieniu z samorządami
gmin, co przynosi bardzo dobre efekty.
Każdego roku Dożynki Powiatowe są organizowane w innej gminie i zawsze mają bardzo uroczysty charakter.
Tegoroczne, XIII Dożynki Powiatowe, odbywają się w gminie, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się
rozwijała i pod względem tempa rozwoju, liczby prowadzonych inwestycji, a także wielkości pozyskiwanych przez
samorząd funduszy zewnętrznych (głównie z Unii Europejskiej), znajduje się w czołówce krajowej. Z tego miejsca
i przy tak wspaniałej okazji gratuluję władzom samorządowym gminy i jej mieszkańcom osiągniętych sukcesów
oraz życzę dalszego dynamicznego rozwoju.
Tegoroczne żniwa w naszym powiecie przebiegały szybko i sprawnie – można przyjąć, że trwały niespełna
cztery tygodnie. Towarzyszyła im słoneczna pogoda. Choć wiosną, ze względu na szkody mrozowe, wielu
rolników musiało dokonać przesiewów, zbiory okazały się dobre. Wegetacja roślin przebiegała pomyślnie, jest zbyt
i stosunkowo dobra cena. Wczesne zakończenie żniw daje gwarancje wykonania na czas zasiewów jesiennych.
Każdego roku podczas uroczystości dożynkowych władze powiatu częstochowskiego nagradzają
przodujących producentów rolnych, właścicieli najpiękniejszych zagród wiejskich i twórczynie przepięknych
wieńców dożynkowych, które są nieodłącznym elementem święta plonów i owocem pracy pań z KGW. Już teraz
wszystkim laureatom z całego serca gratuluję zdobytych nagród i wyróżnień oraz odznaczeń (…)
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DOŻynki 2012
Prezentacja Gmin
< STARCZA

< KONOPISKA

DĄBROWA
ZIELONA >

< KŁOMNICE

< KRUSZYNA

>

< KONIECPOL

MSTÓW >

LELÓW

MYKANÓW >

< POCZESNA

>

< OLSZTYN

BLACHOWNIA >

PRZYRÓW >

RĘDZINY
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Starostowie dożynkowi
Małgorzata Klimas
Mieszkanka Aleksandrii. Wykształcenie wyższe rolnicze.
Matka 2 córek, babcia 2 wnucząt.
Właścicielka gospodarstwa rolnego o pow. 13 ha. Posiadaczka ogrodu
warzywnego oraz ogrodu kwiatowego.
Była pracownica Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych, a także Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego – obecny ODR. W latach 70tych pracownica Urzędu Gminy Konopiska – specjalista łąkarstwa.
Wraz z mężem byli założycielami specjalistycznego gospodarstwa –
chów trzody chlewnej.

Tadeusz Cierpiał
Mieszkaniec Rększowic. 44 lata pracy w rolnictwie.
Ojciec 4 synów. Żonaty.
Pan Tadeusz posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 9 ha + 14 ha
dzierżawy.
Zajmuje się produkcją zbóż oraz ziemniaka jadalnego. Zaplecze gospodarstwa to m.in. 4 ciągniki rolnicze do produkcji oraz sprzęt rolniczy.
Wydajność: pszenica – 6 ton/ha; przenżyto - 5 ton/ha; żyto – 3 tony/ha;
ziemniak jadalny 20 ton/ha. Całość na naturalnych obornikach.
Gospodarstwo zajmuje się również produkcją bydła opasowego.
Starostowie Dożynek z bochnami chleba upieczonego z tegorocznego ziarna

Laureaci Konkursu
„Przodujący producent rolny”

Nagrodzeni producenci rolni ze starostą A. Kwapiszem i wójtem J. Sochą

> Halina i Władysław Boratyn z Łojek
> Jerzy i Lilla Wróbel z Zalas Biedy
> Henryk Nowak z Czepurki
> Paweł Zieliński z Kolonii Klepaczka
> Roman Walenta z Kamienicy Polskiej
> Teresa Szewczyk z Konar
> Lidia i Mariusz Kurpios z Kuźnicy Grodziskiej
> Renata i Mariusz Szczurek z Aleksandrii
> Ryszard i Agnieszka Similak z Jackowa
> Paweł Radecki z Borowna Kolonii
> Michał Chmielarz z Bukowna
> Anna Leszczyńska ze Słowika
> Wiesława i Mirosław Hamerla z Zarębic
> Fryderyk Cupiał z Klepaczki
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Konkurs

„Estetycznie
zagospodarowana
zagroda
wiejska”
Laureaci konkursu na dożynkowej scenie ze starostą częstochowskim i wójtem gm. Konopiska

I MIEJSCE
Gospodarstwo
Grzegorza Rachwała
z Borowna Kolonii

I MIEJSCE
Gospodarstwo
Krystyny i Józefa
Skalec
z Koniecpola

II MIEJSCE
Gospodarstwo
Janiny Urlich
ze Zrębic I

10
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II MIEJSCE
Gospodarstwo
Lecha Normana
z Blachowni

III MIEJSCE
Gospodarstwo
Teresy Jędruszek
z Brzezin Nowych

III MIEJSCE
Gospodarstwo
Haliny i Krzysztofa
Pudło z Ulesia

SPECJALNE
WYRÓŻNIENIE
Gospodarstwo
Doroty i Romana
Walentów z Kamienicy Polskiej
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WYRÓŻNIENIE
Gospodarstwo
Krystyny Tyras
z Jaskrowa

WYRÓŻNIENIE
Gospodarstwo
Anny i Edwarda
Kuczek
z Białej Wielkiej

WYRÓŻNIENIE
Gospodarstwo
Eriki Rozpondek
z Kusiąt

WYRÓŻNIENIE
Gospodarstwo
Jolanty Sarachman
z Czepurki

Za udział w konkursie powiatowym :
Stachurska Małgorzata ze Staropola, Danuta i Wiesław Ziaja z Rększowic, Zdzisława Maciąg ze Staropola
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe
w gminie Lelów
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 Lelów, natomiast w następnym numerze „Wieści”
przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Mstów.

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)

Numer drogi

Ilość dróg
w gminie

podział środków na
gminę w stosunku
do km dróg

[km]
1

2

3

Rodzaj
robót na
zadaniach
inwestycyjnych

GMINA Lelów

44,955

w tym

117 308,39 zł

Remonty cząskowe

Pomocowe (UE,
NPPDL, Budż.
Państw.)

udział
Gminy

[zł]

[zł]

[zł]

[zł]

6

7

8

9

wartość
zadania

mb/m2
5
R O K
773,00

273 898,09

273 898,09

0,00

0,00

2 375,37

70 805,58

70 805,58

0,00

0,00

87 042,33

87 042,33

0,00

0,00

773,00

116 050,18

116 050,18

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

NAKŁADKI

udział Powiatu

zakres

4
2 0 0 7

GF

1114 S

m. Turzyn

628,00

95 933,11

95 933,11

0,00

0,00

1102 S

m. Mełchów

145,00

20 117,07

20 117,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

320 403,76

294 403,76

0,00

26 000,00

2 897,40

107 004,43

107 004,43

0,00

0,00

58 903,78

58 903,78

0,00

0,00

631,00

154 495,55

128 495,55

0,00

26 000,00

631,00

154 495,55

128 495,55

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471,80

452 546,65

382 546,65

0,00

70 000,00

2 304,68

83 895,75

83 895,75

0,00

0,00

33 422,37

33 422,37

0,00

0,00

471,80

335 228,53

265 228,53

0,00

70 000,00

471,80

124 947,10

124 947,10

0,00

0,00

INWESTYCJE

2 0 0 8
GMINA Lelów

44,955

155 572,20 zł

Remonty cząskowe

R O K

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

NAKŁADKI
1115 S

odc. Nakło - Zawada

INWESTYCJE

2 0 0 9
GMINA Lelów

44,955

194 465,26 zł

Remonty cząskowe

R O K

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

NAKŁADKI
1104 S

Lelów - Biała Wielka
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1096 S + 1099 S

Podlesie - remont chodnika i odwodnienie

INWESTYCJE

GMINA Lelów

210 281,43

140 281,43

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 790,00

753 527,47

722 027,47

0,00

31 500,00

1 547,21

43 225,96

43 225,96

0,00

0,00

131 978,00

131 978,00

0,00

0,00

2 790,00

578 323,51

546 823,51

0,00

31 500,00

0,00

2 0 1 0
44,955

w 2010 r. brak
algorytmu

Remonty cząskowe

R O K

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI

13

1114 S

Lelów - Turzyn

720,00

128 426,40

116 926,40

0,00

11 500,00

1115 S

Nakło - Zawada

615,00

137 492,48

137 492,48

0,00

0,00

1096 S

Przyrów - Drochlin

514,00

91 553,68

91 553,68

0,00

0,00

1096 S

m. Podlesie

941,00

220 850,95

200 850,95

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 158,00

1 785 349,40

607 643,40

1 177 706,00

0,00

1 400,26

44 190,09

44 190,09

0,00

0,00

150 502,18

150 502,18

0,00

0,00

1 600,00

412 951,08

412 951,08

0,00

0,00

INWESTYCJE

2 0 1 1
GMINA Lelów

44,955

w 2011 r. brak algorytmu

Remonty cząskowe

R O K

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)

NAKŁADKI
1101 S

Konstantynów - Teodorów - przełomy

420,00

148 473,42

148 473,42

0,00

0,00

1102 S

Konstatnynów - Mełchów

590,00

102 193,07

102 193,07

0,00

0,00

1115 S

Nakło - Zawada

590,00

162 284,59

162 284,59

0,00

0,00

4 558,00

1 177 706,05

0,05

1 177 706,00

0,00

INWESTYCJE
1103 S

m. Gródek w km 5+936 – 7+522
(I ETAP podbudowa tłuczniowa)

Odbudowa
drogi po
powodzi z
2010 r.

1 586,00

392 556,71

0,01

392 556,70

0,00

1104 S

odc. Gródek - Biała Wielka w km 3+197 – 6+169
(I ETAP podbudowa tłuczniowa)

Odbudowa
drogi po
powodzi z
2010 r.

2 972,00

785 149,34

0,04

785 149,30

0,00

mb

10 823,80

3 585 725,37

2 280 519,37

1 177 706,00

127 500,00

Inwestycje

mb

4 558,00

1 177 706,05

0,05

1 177 706,00

0,00

Nakładki

mb

6 265,80

1 597 048,85

1 469 548,85

0,00

127 500,00

Remonty cząskowe

m2

10 524,92

349 121,81

349 121,81

0,00

0,00

461 848,66

461 848,66

0,00

0,00

Ogółem ma GMINIE LELÓW W LATACH 2007 - 2011
w tym :

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Odbudowa po powodzi

P

Roboty wartości 2 mln 131 tys. zł wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Radomska.
Drugim zadaniem jest odbudowa drogi powiatowej nr 1060S Latosówka – Wancerzów w gminie Mstów”.
W tym przypadku również zostanie wykonana warstwa jezdna
z asfaltobetonu o szerokości 7,0 mb, górna warstwa podbudowy z grysów otaczanych na gorąco asfaltem. Ponadto odbudowanych zostanie
48 przepustów o średnicy 400 mm wraz z murkami czołowymi oraz jeden przepust 600-milimetrowy wraz z murkami czołowymi i poręczami
stalowymi. Zostaną także wykonane rowy drogowe (2 razy po 1800 mb),
tej samej długości pobocza oraz zostaną wyregulowane włazy kanalizacji sanitarnej studzienek i hydrantów w poboczu jezdni w ilości 60 szt.
Roboty wartości 1 mln 37 tysięcy zł na wykonuje Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z Radomska.
KN
Odbudowa drogi Biała Wielka - Gródek
Prace przy drodze powiatowej 1014 S Złoty Potok - Gorzków

owiatowy Zarząd Dróg kontynuuje odbudowę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w miesiącach maj-czerwiec 2010 roku w powiecie częstochowskim.
Do końca sierpnia 2012 roku mają zostać wykonane dwa zadania
realizowane w ramach środków MSW. Pierwsze z nich polega na odbudowie części drogi powiatowej w miejscowości Gródek i na odcinku
Gródek – Biała Wielka (gmina Lelów).
W miejscowości Gródek na odcinku 1,586 km oraz na odcinku
o długości 2,972 km drogi Gródek – Biała Wielka zostanie wykonana
warstwa jezdni z asfaltobetonu (warstwa ścieralna), górna warstwa
podbudowy z grysów otaczanych na gorąco asfaltem oraz zostaną
uzupełnione materiałem kamiennym pobocza. Roboty te o wartości
ponad 1 mln 857 tys. zł wykonuje firma DROMET sp. z o.o. z Częstochowy. Prace będą trwały do 31 sierpnia br. i do tego czasu należy
liczyć się z utrudnieniami na wymienionych odcinkach.
Drugie zadanie związane jest z odbudową drogi powiatowej Złoty
Potok – Gorzków (od placu św. J. Chrzciciela w Złotym Potoku do granicy powiatu myszkowskiego do m. Gorzków, w gminie Janów). Prace
prowadzone będą na odcinku 1,685 km.
Zakres odbudowy obejmuje wykonanie:
• warstwy konstrukcyjne jezdni (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy zasadniczej
z grysów otaczanych na gorąco asfaltem oraz odbudowy podbudowy
jezdni na szerokości 1 mb poprzez wykonanie warstwy odsączającej
z piasku i podbudowy z tłucznia),
• odbudowy obustronnego chodnika z krawężnikami i zjazdami do posesji w m. Złoty Potok na długości około 250 mb.
• odtworzenia rowów obustronnych na długości 1200 mb oraz na całej długości (poza terenem zabudowanym) ścinka oraz utwardzenie
pobocza destruktem (frezem) uzyskanym z frezowania nawierzchni
jezdni,
• odbudowy przepustów pod zjazdami do pól i pod drogami gminnymi
w ilości 5 szt.
• regulacji studni teletechnicznych, włazów kanałowych i zaworów przy
odtworzeniu nawierzchni jezdni.
Wartość robót wynosi ponad 1 mln 307 tys. zł. Wykonuje je Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” sp. z o.o. z Lublińca. Prace
będą trwały również do 31 sierpnia br.
Natomiast do końca września bieżącego roku mają zostać zakończone dwa inne zadania:
Pierwsze z nich to odbudowa drogi powiatowej Kuźnica Lechowa
– Lubojna, w gminie Mykanów(na dwóch odcinkach o długości 450 mb
i 2,68 km),
W ramach odbudowy wykonane zostaną: warstwa jezdna z asfaltobetonu, górna warstwa podbudowy z grysów otaczanych na gorąco asfaltem, podbudowa jezdni na szerokości 1 m i 2,7 m (warstwa
odsączająca z piasku i podbudowa z tłucznia kamiennego), odbudowa
145 przepustów o średnicy 400 mm oraz jednego przepustu o średnicy
600 mm. Wykonane zostanie również odwodnienie drogi (odbudowa
rowów przydrożnych i wpustów ulicznych z przykanalikami), remont
przepustu 800 mm, a także remont przepustu łukowego oraz utwardzenie pobocza drogowego tłuczniem kamiennym i frezem.
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ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Szukamy kandydatów
na niezawodowe
i zawodowe rodziny zastępcze!
Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu częstochowskiego (w gminie: Blachownia,
Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna,
Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Rędziny, Starcza) i chcesz zaopiekować się
dziećmi pozbawionymi opieki i samotnymi
zgłoś się do na i zostań rodziną zastępczą.

R

odzina zastępcza to rodzina, która tymczasowo lub stale
opiekuje się dzieckiem i wychowuje je w sytuacji, kiedy biologiczni rodzice nie są w stanie sprawować opieki nad dziec-

kiem.

Dzięki rodzinie zastępczej dziecko może wzrastać w cieple
domowego ogniska, które daje:
• poczucie bezpieczeństwa,
• wzajemna akceptację i bliskość,
• możliwość wyrażania siebie,
• miłość kojącą traumatyczne przeżycia.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone
osobom, które:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło
dochodów.
Kandydatom i rodzinom zastępczym oferujemy:
• pracę socjalną z rodziną,
• poradnictwo specjalistyczne,

• grupy wsparcia,
• szkolenia, warsztaty, treningi,
• pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
• pomoc materialną i wsparcie dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych.
Od września 2012 r. rusza kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników PCPR w Częstochowie na podstawie programu szkoleniowego „Rodzina” licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych
„Pro Familia” w Krakowie, zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej.
Zakres programowy szkolenia obejmuje m.in. organizację systemu opieki nad dzieckiem, procedurę umieszczania dzieci w rodzinnych
formach opieki zastępczej, zagadnienia formalno – prawne i finansowe
dotyczące opieki zastępczej, zasady współpracy rodzin zastępczych
z PCPR, formy wsparcia dla rodziców zastępczych i ich dzieci, elementy
prawa rodzinnego dotyczącego praw dziecka, wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów
dotyczących dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, zagadnienia związane z uzależnieniami, przemocą, zaburzeniami rozwojowymi, a także specyficzne problemy związane z opieką nad dziećmi
z różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi oraz niedostosowanymi społecznie.
W ramach szkolenia rodziny przygotowujące się do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej mają możliwość odbycia stażu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa
Tel. 34/322 92 30, 34/322 92 29, 34/322 92 06
Fax. 34/322 92 07
e mail: sekretariat@pcprczwa.pl
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CZĘSTOCHOWA

ARR zaprasza

A

gencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie w ramach
„Punktu Konsultacyjnego” prowadzi porady dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie:
1. podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
2. usług informacyjnych dot. możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
3. możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in. usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług doradczych proeksportowych) oraz. nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń,

4. informacji teleadresowych (baz danych) dot. instytucji otoczenia
biznesu oraz instytucji, które posiadają bazy danych zawierające
informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów
gospodarczych.
Powyższe usługi są świadczone bezpłatnie.
Agencja prowadzi także szeroki zakres szkoleń. Szczegóły na stronie internetowej :http://www.arr.czestochowa.pl/ lub pod numerem
telefonu: (34) 360 56 88.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zaprasza
wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30 do swojej siedziby, które mieści się w „Kamienicy Kupieckiej”, przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 w Częstochowie tel.
(34) 360 56 88, fax: (34) 360574, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Program Korekcyjno-Edukacyjny
Masz problem porozumienia się z rodziną?
Uważasz, że Twoje zachowanie sprawia,
że rodzina oddala się od Ciebie?
Brakuje Ci cierpliwości, aby spokojnie porozmawiać
z bliskimi, drażni Cię ich zachowanie?
Jeżeli jesteś mieszkańcem Powiatu Częstochowskiego (mieszkańcem gmin: Blachownia, Koniecpol, Dąbrowa Zielona,
Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Rędziny, Starcza) weź udział
w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
W ciągu 3 miesięcy prowadzone będą cotygodniowe 4-godzinne spotkania grupowe
ułożone w blok tematyczny, który pozwoli uczestnikom zrozumieć między innymi:
- czym jest stosowana przez nich przemoc,
- jakie są rodzaje przemocy,
- jak rozpoznać swoje emocje i zachowania prowadzące do przemocy,
- jak postępować, aby kontrolować swoje emocje i unikać konfliktów,
- jak na zachowania przemocowe wpływa alkohol.
Uczestnikom programu zapewniamy pomoc psychologa, dyskrecję,
życzliwą atmosferę, zwrot kosztów podróży, materiały dydaktyczne, posiłek.
Skontaktuj się z nami! Zadzwoń!
ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa
Tel. 34/322 92 30
34/322 92 29
34/322 92 06
Fax. 34/322 92 07
e mail: sekretariat@pcprczwa.pl
KK
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Środki na realizację zadania
publicznego bez konkursu?
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 tego swoistego „poradnika” przedstawiamy Państwu podstawowe kwestie związane z przekazywaniem środków publicznych organizacjom pozarządowym.

P

odstawową formą przekazywania organizacjom pozarządowym środków publicznych jest konkurs. Wymóg jego
prowadzenia zawierają zarówno ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak i ustawa o pomocy społecznej,
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Możliwości przekazywania
środków w ramach tych ustaw zostały ujednolicone i są przekazywane
na podstawie trybu określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego. Również środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych są przyznawane organizacjom w drodze składania
i rozpatrywania wniosków na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jednak ustawa (art. 19a) o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przewiduje możliwość przekazania organizacji środków na realizację zadnia z pominięciem procedury konkursowej .
Organizacja pozarządowa może zwrócić się do swojego samorządu z wnioskiem o udzielenie dofinansowania lub sfinansowanie realizacji zadania publicznego poza konkursem, a samorząd może przychylić
się do tej prośby o ile:
• uzna, że realizacja takiego zadania jest potrzebna w lokalnej społeczności;
• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie
przekracza kwoty 10 tys. zł;
• zadanie publiczne zostanie zrealizowane w ciągu 90 dni.
Aby skorzystać z tej możliwości organizacja musi złożyć w urzędzie kompletną ofertę realizacji zadania. Zgodnie z nowelizacją ustawy
o pożytku z 2011 r. organizacja ubiegająca się o realizację zadania w trybie tzw. małych zleceń, składa od razu ofertę do organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS (art. 19a ust. 1 oraz art. 14). Wcześniej przepisy sugerowały, że najpierw należy złożyć wniosek o udzielenie zlecenia w tym
trybie, a następnie uzupełnić wniosek o ofertę.
Urząd (organ wykonawczy), ma 7 dni od daty wpłynięcia oferty na
podjęcie decyzji, czy chce wesprzeć taką inicjatywę i na ogłoszenie tej
oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego (np. na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej
urzędu. Czeka kolejne 7 dni na ewentualne uwagi do oferty, które może

zgłaszać każdy. Po upływie 7 dni i po rozpatrzeniu uwag urząd zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
Oferta złożona przez organizację jest załącznikiem do tej umowy.
Jedna organizacja nie może w jednym roku kalendarzowym
otrzymać w ten sposób więcej niż 20 tys. zł. Wysokość środków finansowych przyznanych przez urząd w tym trybie nie może przekroczyć
20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe (przy czym podstawą są
dotacje udzielone w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – nie wlicza się do nich na przykład subwencji oświatowej dla szkół społecznych).
Możliwość przekazania dotacji bez procedury konkursowej jest
zastrzeżona wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego – nie
mogą jej stosować organy administracji rządowej (wojewodowie, szefowie urzędów centralnych, ministrowie).
Administracja publiczna (również rządowa) może bez ogłaszania
konkursu przekazywać organizacjom pieniądze także w następujących
sytuacjach:
• w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
• technicznej (art. 11a) w kraju lub poza jego granicami w celu zapobieżenia ich skutkom;
• jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes
publiczny (Prezes Rady Ministrów) (art. 11b);
• w przypadkach dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom o zasięgu
ogólnokrajowym (Minister właściwy do spraw wewnętrznych) (art.
11c)
Inną dopuszczalną przez prawo możliwością przekazania środków
organizacji z pominięciem procedur konkursowych są przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych. Administracja publiczna może zlecić organizacji pozarządowej bez konkursu i bez przetargu realizację zadania,
którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Jest
to jednak możliwość dostępna tylko dla tych organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą.
KO
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Jurajska wieś zmienia się!

N

a obszarach wiejskich Lokalne Grupy Działania (LGD) miały
być i są filarem wsparcia dla mieszkańców. Taki cel i misję
w swoich działaniach objęło LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ), powstałe w 2005r. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne z obszaru 9 gmin północnej części Jury:
Janowa, Koziegłów, Lelowa, Mstowa, Niegowy, Olsztyna, Poraja, Przyrowa i Żarek. Obszar działania Stowarzyszenia obejmuje 985 km2, zamieszkuje go ponad 72 000 mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury” służy zachowaniu tradycji i wyjątkowego
charakteru wsi, wpływa na poprawę jakości życia i zachowanie walorów jurajskiej wsi. Od samego początku funkcjonowania Stowarzyszenia PPJ sprawnie funkcjonuje Zarząd, na czele z jego Prezesem- Haliną
Palarz, inicjujący kierunki rozwoju i działalności LGD. Dużą rolę odgrywa praca członków Rady, profesjonalnie i solidnie oceniająca wnioski
konkursowe. Stowarzyszenie PPJ od początku istnienia promuje swój
obszar działania jako teren o niezwykłych walorach turystycznych,
historycznych i kulturowych. Dlatego też na swoim koncie ma wiele
znakomitych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem publikacji.
Wśród nich można znaleźć m.in. album o Północnej Jurze okraszony
profesjonalnymi fotografiami, publikację „Echa historii ”prezentującą
wybitne postacie historyczne pochodzące z obszaru działalności Stowarzyszenia, książkę „Baśnie i Legendy Północnej Jury”- zebrane i zilustrowane przez dzieci i młodzież, folder „Judaika”- opisujących historię
i zachowane ślady społeczności żydowskiej na obszarze północnej Jury,
mapę, widokówki promujące wyjątkowe miejsca w każdej z 9 gmin
partnerskich LGD i wiele innych folderów. Stowarzyszenie ma bogate
doświadczenie w podejmowaniu i inicjowaniu oddolnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich. Zrealizowało wiele projektów i działań.
Jeden z ostatnich zrealizowanych projektów pod tytułem: „Wiedza na
wagę życia! Nie bój się udzielić pierwszej pomocy”- w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich cieszył się ogromnym zainteresowaniem,
ponad 90 osób zostało profesjonalnie przeszkolonych z udzielania
pierwszej pomocy. Aktualnie Stowarzyszenie PPJ realizuje edukacyjny
projekt współpracy zatytułowany: ”Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji?”- EKOLC, który swoim zasięgiem obejmuje 27 gmin a realizują go
4 Lokalne Grupy Działania. Stowarzyszenie PPJ jest grupą koordynującą
wszystkie działania. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 127
spektakli o treściach ekologicznych zatytułowanych „ Z ekologii niech
świat słynie” w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych objętych
projektem. Innowacyjna forma edukacji spotkała się z ogromnym entuzjazmem i pozytywną reakcją. Co więcej zainspirowała najmłodszych
do podjęcia dalszych inicjatyw w postaci opracowywania autorskich
spektakli o treściach ekologicznych. Na potrzeby projektu zostały opracowane i wydane malowanki ekologiczne, zakupione kredki a następnie przekazane do przedszkoli. Przeprowadzono konkurs plastyczny:
„Ziemia- mój dom” w którym nagrodą było opublikowanie najlepszych

prac plastycznych w kalendarzu ekologicznym na 2013. Aktualnie w ramach projektu jest przeprowadzana akcja „Zgnieć-śmieć” w ramach
której są dystrybuowane zgniatarki do zmniejszania objętości śmieci.
Istotą działania Stowarzyszenia PPJ jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie ogłasza konkursy w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 dzięki którym stało się animatorem pozytywnych zmian mających miejsce na
obszarach swojego działania. Środki pozyskiwane przez beneficjentów
zamieszkujących obszary wiejskie, pozyskane w ramach PROW 20072013 zmieniają nie tylko przestrzeń wiejską ale także światopogląd,
aktywizują lokalnych mieszkańców, inspirują do podejmowania oddolnych inicjatyw. Zmiany na obszarach wiejskich choć od zawsze wyczekiwane, wcale nie są łatwe, wymagają poświęcenia i zaangażowania.
Ale już teraz widzimy jak nadają kształt i kolor życiu mieszkańców Północnej Jury. Widzimy jak zrealizowane projekty unijne w ramach PROW
2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia PPJ zmieniły i wciąż
zmieniają krajobraz jurajskich wsi. Już 62 projektom została przyznana pomoc unijna w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju. Realizacja tych projektów sprzyja powstawaniu nowych typu
usług w gospodarstwach rolniczych, podnoszeniu standardu i rozszerzaniu świadczonych usług przez agrogospodarstwa, powstawaniu nowych typów usług i produktów a co za tym idzie nowych miejsc pracy.
Zagospodarowywane są miejsca publiczne, które stają się barwniejsze,
atrakcyjniejsze i przyjazne dla lokalnej społeczności. Dzięki zrealizowanym projektom powstały nowe place zabaw m.in. w: Koziegłowach,
Postępie, Żarkach, w Przewodziszowicach, Rzeniszowie, Dąbrownie,
Poraju, Żarkach Letnisko. Zostały zagospodarowane m.in.: staw w Biskupicach, Turowie, wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe
w Przymiłowicach, boisko do gry w piłkę nożną w Mokrzeszy, wyremontowano Gminny Ośrodek Kultury w Poraju, zagospodarowano teren do celów rekreacyjnych przy OSP w Kusiętach, wraz z parkingiem
oraz małą architekturą. Spośród zrealizowanych projektów nie sposób
opisać wszystkich. Wśród najciekawszych, najbardziej innowacyjnych,
zmieniających estetykę obszarów wiejskich zrealizowanych projektów
na obszarze Północnej Jury należy wymienić i krótko opisać choć kilka.
Taki przykład stanowią: Geologiczna ścieżka dydaktyczna „Od Gór Towarnych do Zielonej Góry”, Warsztaty tradycji- Od łyka osikowego do
kogucika kolorowego – ginące piękno ,Budowa kamienia boulderowego w miejscowości Poraj, Zewnętrzne siłownie w Gminie Żarki.
Powstanie ścieżki „Od Gór Towarnych do Zielonej Góry” przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy Olsztyn i całego
regionu. Interesująca pod względem przyrodniczym i dydaktycznym
ścieżka ukazuje charakterystyczne walory jurajskich krajobrazów oraz
unikatowe zjawiska geologiczne w skali kraju. Ścieżka geologiczna promuje turystykę aktywną i nową gałąź turystyki – geoturystykę. Projekt
został zrealizowany przez Gminę Olsztyn we współpracy z Państwo-

Wzgórze zamkowe w Olsztynie z lotu ptaka fot. M. Szelest
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wym Instytutem Geologicznym w terminie: 21.05.2010 r.- 31.12.2011 r.,
całkowity koszt projektu wyniósł: 13.030,92 zł, w tym środki EFFROW:
7.674,29.
Celem zrealizowanych warsztatów z zakresu rękodzieła wiórowego w ramach projektu „ Od łyka osikowego do kogucika kolorowego – ginące piękno- warsztaty tradycji” była ochrona od zapomnienia
naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego i kultywowanie lokalnych
tradycji . Częścią przedsięwzięcia były także dwa filmy: instruktażowy- pokazujący proces tworzenia osikowego rękodzieła od obróbki
wiórów po produkt finalny oraz promocyjny opisujący historię tej pięknej tradycji i stosowane wzornictwo. Została opracowana także publikacja, która zawiera historię rękodzieła, prezentuje opisy wybranych
wzorów, przedstawia sylwetki twórców ludowych. Całkowity koszt
realizacji projektu wynosił 39 547, 24 zł, w tym dofinansowanie z EFFROW 23 661,91zł. Projekt został zrealizowany przez Miejsko Gminny
Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 29.06.2010 do
30.09.2011r.
W ramach operacji pod nazwą: „Pierwsze kroki wspinaczki jurajskiej- budowa kamienia boulderowego w miejscowości Poraj ” Gmina Poraj zamontowała kamień boulderowy (wspinaczkowy) służący
mieszkańcom do nauki wspinaczki skałkowej. Kamień ten, do złudzenia
przypominający skałę, wyposażony jest w profesjonalne chwyty wspinaczkowe umożliwiające bezpieczne wspinanie się bez asekuracji liną,
osobom w każdym wieku, początkującym jak i zaawansowanym. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczynia się do rozwoju zróżnicowanej
i innowacyjnej oferty turystycznej, integracji środowiska turystycznego,
sportowego, ale przede wszystkim przyczynia się do zagospodarowania lokalnych walorów, jako wzbogacenia produktu turystycznego obszaru oraz promocji jednego z największych atrybutów jury krakowsko
- częstochowskiej, tj. wspinaczki skałkowej. Całość projektu zrealizowanego przez Gminę Poraj opiewała na kwotę: 49 939,78 zł w tym dofinansowanie z EFFROW- 25 000,00 zł.
Z kolei realizacja projektu p.n.: „Zewnętrzne siłownie w gminie
Żarki” polegająca na montażu dwóch siłowni zewnętrznych w mieście
Żarki przyczynia się do aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców
oraz wzbogacenia oferty turystycznej gminy. Fitness parki są ofertą
skierowaną zarówno do aktywnych jak i tych, którzy zaczynają swoją
przygodę ze sportem, bez względu na wiek i płeć. Ich ogromną zaleta
jest ogólnodostępność. Całość projektu zrealizowanego przez Gminę
Żarki opiewała na kwotę 44 329,20zł, w tym dofinansowanie z EFRROW- 25 000 zł.
Stowarzyszenie PPJ nie ustaje w swoich działaniach i nie zwalnia
tempa działań. Ma satysfakcję z dotychczas zrealizowanych już projektów za jego pośrednictwem. Nie przestaje zachęcać mieszkańców
Północnej Jury do aplikowania po środki unijne w ramach PROW 20072013 poprzez m.in. prowadzone doradztwo w biurze Stowarzyszenia
PPJ w Złotym Potoku, przy ul. Kościuszki 7, (budynek Zespołu Szkół im.
W. Szafera). Motywuje do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, które
będą miały miejsce we wrześniu 2012r. i w 2013r. O swoich działaniach,
planach szeroko informuje na stronie internetowej www.jura-ppj.pl.
Stowarzyszenie PPJ cały czas się rozwija, doskonali w swoich
umiejętnościach, wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom. Pogłębia
i popularyzuje wiedzę o swojej „Małej Ojczyźnie”, a także staje się motorem dla wszechstronnego, harmonijnego i proekologicznego rozwoju jurajskiej wsi.

Halina Palarz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury”.
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Grzędy skalne mirowsko-bobolickie, fot. arch. PPJ

Kamień wspinaczkowy
w gminie Poraj
fot. arch. G.Poraj

Warsztaty tradycji
„Od łyka osikowego
do kogucika kolorowego”
fot.arch.
MGOKiP Kozieglowy

Ścieżka geologiczna od Gór Towarnych do Zielonej Góry fot. arch. G.Olsztyn

Siłownie zewnętrzne
w gminie Żarki
fot.arch. UMiG Zarki
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LELÓW

Wycieczka do Lichenia

19

lipca mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
uczestniczyli w wycieczce do Lichenia, która odbyła się
dzięki ludziom dobrej woli – sponsorom, którzy w całości pokryli koszty związane z organizacją wyjazdu.
Gościem szczególnym, który zadbał o doznania duchowe wycieczkowiczów, była siostra Magdalena, zakonnica zaprzyjaźniona z Domem.
Celem wycieczki było pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie mieszkańcy Domu uczestniczyli we mszy świętej,
odprawili Drogę Krzyżową oraz mieli możliwość oglądania sanktuarium i okolic Lichenia z wieży widokowej, która wznosi się na wysokość 27 pięter.
Grupa wraz z przewodnikiem odwiedziła również miejsca objawień maryjnych w lasku licheńskim oraz źródełko, któremu przypisywana jest szczególna moc uzdrowienia ludzi głębokiej wiary i dobrych
uczynków. A takimi ludźmi z całą pewnością są nasi sponsorzy, którym
z całego serca w imieniu wszystkich uczestników wycieczki składam serdeczne podziękowania.
Dyrektor DPS Alicja Grzegorczyk

W Licheniu

Z okazji jubileuszu

Historia „Wieści Powiatowych”
Przekazujemy Państwu 50 już numer „Wieści Powiatowych”.
Ten skromny jubileusz jest okazją, by przypomnieć naszą historię
i podsumować ten okres istnienia i działalności gazety.
Towarzyszymy Państwu prawie od samego początku powstania (w obecnym
kształcie) powiatu częstochowskiego. Już w 2000 roku, a więc rok po wdrożeniu reformy ustrojowej kraju i powstaniu powiatu, ówczesny Zarząd Powiatu Częstochowskiego na czele ze starostą Wiesławem Bąkiem zdecydował o rozpoczęciu wydawania
gazety informacyjnej, w której zamierzano prezentować zarówno działania władz
powiatu, jak również (a może przede wszystkim) informować o tym, co ważne i istotne dla całego regionu i jego mieszkańców. Zarząd i pracownicy starostwa dość długo
zastanawiali się nad nazwą pisma. Przyjęto, że na początek będzie to pisemko pod nazwą „Powiat Częstochowski. Kwartalnik Samorządu Powiatowego”. Nazwa ta przyjęła
się i tak zatytułowano kilka początkowych numerów gazety.
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W

arto przypomnieć, że pierwszym redaktorem naczelnym
„Powiatu Częstochowskiego” był ówczesny sekretarz
Zdzisław Nowak. Będąc osobą odpowiedzialną za powstanie pisma i jego tematykę starał się, by każdy numer kwartalnika
miał zawsze jakieś dodatkowe przesłanie. Wielokrotnie powtarzał, że nie
chce, by było to wydawnictwo wyłącznie poświęcone działaniom zarządu, władz powiatu, ale by było otwarte na mieszkańców i ich problemy.
Dlatego z „Powiatem Częstochowskim” współpracowali mieszkańcy
powiatu, a każdy numer poświęcony był innej tematyce. Tę koncepcję
staramy się zachować do dzisiaj.
Pierwszy numer kwartalnika Powiat Częstochowski” ukazał się na
przełomie lipca i sierpnia 2000 roku. Został przyjęty przez czytelników
ciepło i z zainteresowaniem. Drugi numer, już obszerniejszy, wydany
pod koniec 2000 roku poświęcony został pomocy społecznej i osobom
ubogim. Kolejne numery ukazały się we wrześniu 2001 roku oraz w maju
2002 roku.
W roku 2003 Zarząd Powiatu w Częstochowie (starosta Ireneusz
Skubis) podjął decyzję o kontynuowaniu regularnego wydawania czasopisma poświęconego sprawom powiatu. Postanowiono, że będzie
to miesięcznik o nazwie „Informator Powiatowy - Biuletyn Starostwa
Powiatowego w Częstochowie”. Pierwszy numer gazetki ukazał się
we wrześniu 2003 roku. Pismo ukazywało się w tej formie do czerwca
2005 roku i redagowane było przez rzecznika prasowego Piotra Barciuka i pracowników Wydziału Komunikacji Publicznej, Strategii, Promocji
i Współpracy Zagranicznej.
W czerwcu 2005 roku Zarząd Powiatu z ówczesnym starostą Mieczysławem Chudzikiem podjął decyzję o zmianie szaty graficznej oraz
tytułu pisma. Spośród wielu pomysłów na tytuł wybrano „Częstochowskie Wieści Powiatowe”. Tytuł przyjął się bardzo szybko wśród czytelników. Postanowiono również, że „Wieści” wydawane będą w pełnym

kolorze i na lepszym papierze, co znacznie poprawiło wizerunek pisma,
jak i jego odbiór przez czytelników. Za redagowanie treści gazety odpowiada od 2004 roku rzecznik prasowy starostwa Grażyna Folaron.
Obecny Zarząd Powiatu w Częstochowie na czele ze starostą Andrzejem Kwapiszem również uznał, że wydawanie pisma informującego mieszkańców o tym, co dzieje się w powiecie jest konieczne. Jest
to przecież wspaniała forma przejrzystej informacji dla mieszkańców
o tym, czym się zajmują wybrane przez nich władze.
W roku 2010 starosta częstochowski powołał zespół redakcyjny
„Częstochowskich Wieści Powiatowych”, który obecnie pracuje w składzie:
Grażyna Folaron- redaktor naczelny
Iwona Ciniewska- członek zespołu
Piotr Juszczyk – członek zespołu
Tadeusz Kapica – członek zespołu
Katarzyna Kuter – członek zespołu
Katarzyna Wilkowska – członek zespołu
Karol Ostalski- członek zespołu
Tomasz Świtycz – członek zespołu
„Wieści Powiatowe” nadal informują o najistotniejszych sprawach
związanych z powiatem. Przekazujemy informacje zarówno z życia samego urzędu – Starostwa Powiatowego w Częstochowie - jak i informacje z gmin leżących na terenie powiatu. Informujemy o spotkaniach,
zrealizowanych inwestycjach, podejmowanych decyzjach. Chcemy
informować o wszystkim, co ważne w powiecie i o tym, co ważne dla
mieszkańców. Liczymy, że nasi Czytelnicy również włączą się w redagowanie pisma, dlatego czekamy na Państwa sugestie dotyczące tematyki
„Wieści”.
TŚ

1 > Informator Powiatowy 2004 rok
2 > Jeden z pierwszych numerów kwartalnika
Powiat Częstochowski
3 > Częstochowskie Wieści Powiatowe 2012 r.
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POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

SPORT

Współzawodnictwo
Sportowe
Szkół Gimnazjalnych
w rokU szkolnyM 2011/2012 (część druga)

P

1. Zawody powiatowe
I m - 20 pkt., II – 18, III – 16, IV – 14, V – 12, VI – 11, VII – 10, VIII – 9, IX – 8,
X – 7, XI – 6, XII – 5, XIII – 4, XIV – 3, XV – 2, XVI – 1
(gdy dwie lub więcej drużyn zostały sklasyfikowane na tej samej pozycji, otrzymywały średnią ze zdobytych punktów)
2. Punkty dodatkowe za zawody rejonowe i wojewódzkie:
- za zwycięstwo w zawodach rejonowych i awans do finału wojewódzkiego - dodatkowe 5 pkt.
- w finale wojewódzkim: za zajęcie miejsca V-VIII dodatkowe 5 pkt, za
zajęcie miejsca I-IV dodatkowe 10 pkt.
3. Dyscypliny, w których rozgrywany był od razu finał wojewódzki:
- za udział - 15 pkt.
- w finale wojewódzkim: za zajęcie miejsca V-VIII dodatkowe 5 pkt, za
zajęcie miejsca I-IV dodatkowe 10 pkt.
TK

owiatowy Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie, w ramach systemu współzawodnictwa sportowego opracowanego przez Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach,
jest organizatorem zawodów dla wszystkich typów szkół.
W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono rozgrywki szkół
gimnazjalnych w 18 dyscyplinach sportowych, w których uczestniczyło
30 placówek. Największą popularnością cieszyły się rozgrywki w: piłce
siatkowej chłopców i dziewcząt, tenisie stołowym chłopców, piłce nożnej chłopców.
Opracowana przez nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum w Mstowie Piotra Ujmę punktacja przedstawia wyniki, jakie uzyskały poszczególne gimnazja.
Przyjęte zostały następujące zasady punktacji:

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
w roku szkolnym 2011/2012
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4.

16

P. siat ch

Lelów

20+5

P. siat dz

3.

20

Koszyk ch

Kruszyna

Koszy dz

2.

P. noż ch

Gimnazjum
Mstów

P. noż dz

Miejsce
1.

18

8

18

11

14

14

15

289

4

14

16

20

20

12

18

7

9

16

20

9

14

16

18

11,5 11,5

122,5
10

10

120,5

18

20

111
100

12
18

130

94
14

7

16

11,5

90

23
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9.

Konopiska

10. Blachownia

9

11. Kamienica

14

12.

Rędziny

13.

Olsztyn

14

16.

Kłomnice

17.

Przyrów

18.

Rudniki

19.

Borowno

Starcza

22.

Piasek

3

14

6,5

14

9,5

14

10

11
14

11

20

16

12

16

88,5

10

76

18

75

11,5

14
16

18

75

14

64

11,5

60,5
20+10 12

9

6,5

11,5

16

11,5

20

56,5
55,5

9,5

9

11

52,5
20

11,5
18

18

16

6,5

6

58
11,5

11,5 11,5

9,5

8

46,5

12

41

16

34
11,5

23. Koniecpol 1
24.

16

20+5

16

20. Dąbrowa Z.
21.

12

20+5

16

14. Koniecpol 2 18
15. Skrzydlów

11,5

6,5

9

16
3

Konary

27,5
10

22
12

6

21

25. Aleksandria

10

10

20

26. Witkowice

11

5

16

27.

3

Zawada

14

14

28. Wrzosowa
29.

Garnek

30.

Kusięta

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie

Suma

11

11

9,5
6
5

12

9,5

3
7

3

15

9
15

7

8

8

7

8

8

10

13
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