Nr

49

lipiec/sierpień 2012
ISSN 1689-5533

fot. I. Bartkowiak

W bieżącym numerze:
2 ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE
3 POWIAT WYGRAŁ Z ZARZĄDCĄ SZPITALA
3 ODBUDOWA MOSTU W ZŁOTYM POTOKU
4 WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWCÓW
Z PARLAMENTARZYSTAMI I DROGOWCAMI
5 DO URZĘDU BEZ TABLIC
5 wybory w powiatowym psl
6-7 CZY SAMORZĄDY MOGĄ ODETCHNĄĆ Z ULGĄ? - FELIETON
7 BEZPIECZNY PIESZY

8-9 ALFABET INWESTYCYJNY – KONOPISKA
10-11 POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
W ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

18 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA Z UCZNIAMI
19 FINAŁ I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
20 RYWALIZACJA NA PARKIECIE

11 LAS W POEZJI I FOTOGRAFII

21 O STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU

12 MOJA MAŁA OJCZYZNA

21 STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

12-13 JUBILEUSZ JOLANTY MADEJ
14 MAJÓWKA 2012
15 VIII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH
16-17 RAJD DRÓŻYN ZHP

22 OJ DZIAŁO SIĘ, DZIAŁO...
23 ABC DIALOGU – KONSULTOWAĆ
NIE ZNACZY NEGOCJOWAĆ
23 WYBORY W DPS
24 WAKACJE Z PTTK LIPIEC 2012

2

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 49 lipiec/sierpień 2012

STAROSTWO POWIATOWE

Lotniczy projekt
dla młodzieży

Spotkanie w starostwie

Akademia lotnicza - taką nazwę będzie
nosił przygotowywany przez Aeroklub Częstochowski projekt, o którym rozmawiano
podczas spotkania zorganizowanego 3 lipca
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Celem projektu skierowanego do młodzieży
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z powiatu częstochowskiego jest popularyzacja lotnictwa i modelarstwa.

Oprócz przedstawicieli Aeroklubu w spotkaniu uczestniczyli: starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Juszczyk oraz dyrektorzy powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
- Jeśli nasz projekt spotka się z przychylnością Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i uzyskamy maksymalne dofinansowanie, to młodzi
adepci lotnictwa będą mogli poznać budowę samolotu, nauczyć się nawigacji i odbyć swój pierwszy lot – mówi pomysłodawca akademii Włodzimierz Skalik, prezes aeroklubu częstochowskiego. - Jedną z atrakcji
przewidzianych dla uczestników szkolenia będzie wizyta w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
W trakcie spotkania został powołany zespół roboczy, w skład którego weszli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu częstochowskiego: Małgorzata Migalska, Marian Kaźmierczak i Bogdan Rozpendek.
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Po nocnej burzy

S

poro strat spowodowała burza, która w nocy z 1 na 2 lipca
br. przeszła nad powiatem częstochowskim i miastem Częstochową. Z danych Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że na terenie powiatu uszkodzone zostały (zerwane dachy) trzy budynki mieszkalne: w Rędzinach, Rudnikach
i Kłomnicach. Ponadto spaliły się dwie stodoły: w Jackowie (gm. Kruszyna) i w Olbrachcicach (gm. Dąbrowa Zielona). Towarzyszący burzy
bardzo silny wiatr powalił wiele drzew i połamał konary. W parku otaczającym Dom Dziecka w Chorzenicach doliczono się aż 40 wyrwanych
drzew.
Odnotowano także wiele uszkodzeń linii energetycznych i związanych z tym przerw w zasilaniu. Prądu pozbawieni byli m.in. mieszkańcy
Konina (gm. Rędziny), Kuchar (gm. Mstów), Marianki Rędzińskiej, Cisia
(Blachownia) oraz częściowo Blachowni, gminy Kruszyna, gminy Kłomnice (garnek, Rzeki Wielkie, Skrzydlów, Rzerzęczyce) i gminy Mstów (Krasice, Zawada, Wancerzów).
GF

Zniszczone drzewa w parku przy Domu Dziecka w Chorzenicach

ZŁOTY POTOK

Co dalej z Zespołem
Pałacowo – Parkowym?

T

ocząca się od wielu lat sprawa zasadności objęcia Zespołu
Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku dekretem PKWN
z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U.Nr 3 z 1945 r., poz. 13), nie została rozstrzygnięta przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie. Po raz kolejny wraca do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji, tj. wojewody śląskiego.
Sytuacja ciągłej niepewności co do tego, kto jest prawowitym właścicielem przejętego majątku jest szczególnie trudna dla gospodarującego nim starosty częstochowskiego. Wraz z brakiem ostatecznego rozstrzygnięcia wrócił problem finansowania kosztów utrzymania obiektu.
Starosta częstochowski gospodarując tym majątkiem wykonuje zadanie
powierzone przez administrację rządową, co wiąże się z finansowaniem
jego utrzymania przez budżet Skarbu Państwa. Dotychczas corocznie
pozyskane od wojewody środki wystarczały tylko na opłaty konieczne, związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem tego obiektu oraz na
niezbędne prace naprawcze. Z dotacji przyznanej z budżetu państwa
na początku bieżącego roku na gospodarowanie nieruchomościami
Skarbu Państwa wystarczyło zaledwie na wydatki pierwszego półrocza.
Natomiast na wydatki drugiego półrocza starosta częstochowski nie posiada żadnych środków finansowych. Pozostała więc droga wystąpień
i próśb do wojewody o przyznanie dodatkowej dotacji budżetowej na
potrzeby związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Pałacowo – Parkowego.

Tak jak to było w latach poprzednich, tak i w tym roku takie wystąpienie do wojewody zostało przekazane i systematycznie jest ponawiane. Wsparcie finansowe jest wstępnie przyrzeczone przez wicewojewodę śląskiego Stanisława Dąbrowę, który w dniu 13 lipca br. odwiedził
nasz rejon i złożył wizytę staroście częstochowskiemu. Niestety, nadal
pominięty jest problem koniecznych remontów budynku pałacu (dachu, odwodnienia i izolacji fundamentów) oraz naprawy muru ogrodzeniowego, które są bardzo pilne w związku z postępującą degradacją
obiektu.
Starosta wystąpił także do wojewody o zmianę przyjętych zasad
przy podziale dotacji budżetowej dla poszczególnych powiatów, a mianowicie, aby koszty utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku, ze względu na jego wyjątkowy charakter, zostały rozgraniczone od innych potrzeb finansowych wynikających z gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa. Połączenie potrzeb finansowych
Zespołu odbywa się kosztem innych zadań.
Najlepszym rozwiązaniem dla tego obiektu byłaby ostatecznie
unormowana sytuacja prawna, a gwarantem utrzymania harmonii tego
miejsca byłby jeden gospodarz. Jest to obiekt szczególnej wagi i wszystkim nam powinno zależeć na dbałości o nasze dobro narodowe.
Renata Idziak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
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ZAPRASZAMY DO KONOPISK

XIII Dożynki
Powiatowe

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych,
które tradycyjnie już odbędą się w trzecią niedzielę sierpnia
(19. 08.), będzie gmina Konopiska. 12 lipca o szczegółach
związanych z organizacją Święta Plonów rozmawiali
w Konopiskach pracownicy Starostwa Powiatowego ze
starostą częstochowskim Andrzejem Kwapiszem i członkinią
Zarządu Powiatu Marzeną Maniszewską na czele oraz wójt
gminy Konopiska Jerzy Socha i towarzysząca mu wicewójcina
Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak. Kolejne spotkanie w sprawie
dożynek miało miejsce w Starostwie Powiatowym 19 lipca.
Oprócz organizatorów uczestniczyli w nim także: komendant
miejski policji mł.insp. Artur Bednarek, komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Zbigniew Hibner
oraz szefowie instytucji i agencji wspierających rolnictwo.

Z

Ustalanie szczegółów w terenie

godnie z ustaleniami zbiórka i rejestracja dożynkowych
delegacji rozpocznie się o godz. 9.30 nad zbiornikiem
Pająk w Konopiskach. Tam też sformowany zostanie korowód dożynkowy, który o godz. 10.15 wyruszy na stadion KS „Lot”
Konopiska, gdzie o godzinie 11.00 odprawiona zostanie msza święta
polowa. Na godz. 12. 30 zaplanowano oficjalne otwarcie XIII Dożynek, którego dokonają wójt J. Socha i starosta A. Kwapisz. Po okolicznościowych wystąpieniach zostaną ogłoszone wyniki powiatowych
konkursów dożynkowych: „Estetyczne zagospodarowanie zagrody
wiejskiej” i „Przodujący producent rolny”. Nagrody zostaną także wręczone twórcom wieńców dożynkowych.
Jak co roku powiatowe święto chleba będzie okazją do prezentacji dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych i twórców ludowych, a także do degustacji specjałów przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas tegorocznych dożynek oprócz
zespołów KGW wystąpią także: Orkiestra Dęta OSP Z Konopisk, Kapela
Ludowa „RYBNIANIE oraz gwiazda wieczoru czyli M. Jędrowski, który
poprowadzi „Biesiadę w Swojskim Klimacie”
Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w dożynkowych uroczystościach.
GF

Narada w starostwie

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 49 lipiec/sierpień 2012

PCPR

Wizyta studyjna
w powiecie bodeńskim

W

dniach 17–20 czerwca 6-osobowa delegacja pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
uczestniczyła w wizycie studyjnej w powiecie bodeńskim,
w Niemczech. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją
i funkcjonowaniem pieczy zastępczej w powiecie bodeńskim. Zajęcia odbywały się w formie rozmów fachowych i zwiedzania placówek.
Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Friedhelm Hensel oraz
naczelnik Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży Werner Feiri wraz ze swoimi
pracownikami zapoznali uczestników delegacji z:
• nową strukturą organizacji Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży,
• rodzajami i formami wsparcia rodzin zastępczych,
• sposobami rekrutacji i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze,
• formami aktywizacji i wsparcia w rozwoju indywidualnym i społecznym pełnoletnich wychowanków,
• formami wspierania rodziców i opiekunów w wychowaniu,
• sposobami majątkowej ochrony dzieci.
W trakcie pobytu uczestnicy wizyty zapoznali się z organizacją
i funkcjonowaniem Domu Dziecka w Linzgau oraz Domu Międzypokoleniowego w Markdorfie.
Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość spotkania z wicestarostą bodeńskim Joachimem Kruschwitzem.
Naczelnicy Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału do spraw Dzieci i Młodzieży zadeklarowali gotowość do dalszej wymiany doświadczeń
i chęć przyjazdu (ze swoimi pracownikami) do powiatu częstochowskiego w przyszłym roku.
Katarzyna Buchajczuk
Dyrektor PCPR w Częstochowie
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PCPR

„Aktywny Samorząd”

P

owiat Częstochowski zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w celu
skoordynowania działań realizowanych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Porozumienie obejmuje wzajemną współpracę przy realizacji programu w zakresie następujących form
wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianych w programie:
Obszar A
Pomoc w zakupie i montażu (fabrycznie lub dodatkowo) oprzyrządowania do posiadanego samochodu (np.: podnośnika lub najazdu dla
wózka inwalidzkiego, dodatkowych pasów, uchwytów, automatycznej
skrzyni biegów, ręcznego gazu – hamulców, sterownika sprzęgła.
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu. Dysfunkcja narządu ruchu
musi być przyczyną wydania orzeczenia.
Dofinansowanie do max. 5.000 zł, min. udział własny 15 % ceny
brutto.
Obszar B1
Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego,
który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem (np.: sprzętu komputerowego z dostosowaną klawiaturą,
nakładkami i ramkami, myszką pneumatyczną, myszką sterowania głową, urządzeniami do poruszania kursorem poprzez ruchy głową, lub za
pomocą mrugania, monitory komputerowe o przekątnej ekranu przekraczającej 24”, elektronicznych urządzeń współpracujących z podstawowym sprzętem komputerowym tj. lup elektronicznych, powiększalników, syntezatorów mowy, notatników cyfrowych, udźwiękowionych
słowników, dyktafonów).
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku, lub dysfunkcją obu kończyn górnych. W przypadku dysfunkcja narządu ruchu konieczne jest zaświadczenie lekarskie
wydane przez lekarza specjalistę. Dysfunkcja narządu wzroku musi być
przyczyną wydania orzeczenia. Gdy narząd wzroku nie jest przyczyną
wydania orzeczenia konieczne jest zaświadczenie lekarskie wydane
przez lekarza okulistę.
Dofinansowanie max. 5.000 zł, min. udział własny 10 % ceny brutto.
Obszar B2
Pomoc w zakupie urządzeń lektorskich umożliwiających rejestrowanie i/lub przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na mowę syntetyczną i/
lub dane cyfrowe.
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znaczny stopniem
niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku. Dysfunkcja narządu wzroku musi być przyczyną wydania orzeczenia. Gdy narząd wzroku nie jest przyczyną wydania
orzeczenia konieczne jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza
okulistę.
Dofinansowanie max. 5.000 zł, min. udział własny 10 % ceny brutto.

Obszar B3
Pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich umożliwiających przetwarzanie grafiki i/lub tekstu na pismo Braille’a i/lub na formę wypukłych rysunków (np.: linijek brajlowskich, notatników brajlowskich, wykonywania wydruków w piśmie Braille’a).
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. Dysfunkcja narządu wzroku musi być przyczyną wydania orzeczenia. Gdy narząd wzroku nie jest przyczyną wydania
orzeczenia konieczne jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza
okulistę.
Dofinansowanie max. 12.000 zł, min. udział własny 5 % ceny brutto.
Obszar B4
Pomoc w dofinansowaniu szkoleń z zakresu obsługi nabytego
w ramach programu (obszar B1, B2, B3) sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich:
Adresaci:
Osoby, którym przyznano pomoc w ramach obszarów: B1, B2, B3.
Dla osób głuchoniewidomych max. 1.500 zł, pozostali adresaci
programu max. 1.000 zł.
W ramach obszaru B4 nie jest wymagany udział własny.
Obszar C
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym stopieniem
niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą poruszać się samodzielnie za
pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej
i górnej potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez
lekarza specjalistę. Dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.
Osoby powyżej wieku aktywności zawodowej, jeżeli są zatrudnione.
Dofinansowanie max. 7.000 zł z możliwością zwiększenia do
14.000 zł w indywidualnych przypadkach zakupu wózka dostosowanego do potrzeb zdrowotnych potwierdzonych przez powołanego eksperta. Minimalny udział własny 10 % ceny brutto.
Obszar D
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
o napędzie elektrycznym po upływie gwarancji na użytkowany wózek,
poprzez zakupu części zamiennych, akumulatorów, niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, renowacji.
Adresaci:
Osoby dorosłe posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są użytkownikami
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
W ramach obszaru D nie jest wymagany wkład własny. Dofinansowanie max. 3.000 zł, Możliwości zwrotu kosztów w okresie 6 m-cy przed
złożeniem wniosku.
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Obszar E
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresaci:
Osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu
oraz brak przeciwskazań do kierowania pojazdami. Dysfunkcja narządu
ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia.
Dofinansowanie do kosztów kursu i egzaminu max. 1.500 zł. Dofinansowanie do kursu poza miejscowością zamieszkania (z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdami w czasie trwania kursu) max. 600 zł.
Udział własny min. 25 % kosztów uzyskania prawa jazdy.
Obszar F
Pomoc w sfinansowaniu pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej
w żłobku lub przedszkolu.
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (każdy rodzaj dysfunkcji), które
mają pod swoją opieką dziecko i są aktywne zawodowo.
Dofinansowanie max. 200 zł miesięcznie jednak nie więcej niż
2.200 zł za cały rok za każde dziecko przebywające w żłobku lub przedszkolu.
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Wymagany udział własny min. 15 % kosztów opłat.
Możliwość zwrotu kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.
Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków
PFRON w ramach programu, będą rozpatrywane i realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 21, 22)
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. (034) 32 29 205
Wnioski należy składać w terminie od 16 lipca do 30 września 2012 r.
Dodatkowe informacje w sprawie programu „Aktywny Samorząd”
można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl
Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej: www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/ w zakładce Aktualności >
„Aktywny Samorząd”.

STAROSTWO POWIATOWE

Wymiana z legendą w tle
20 lipca br. Starostwo Powiatowe w Częstochowie odwiedziła 35-osobowa grupa studentów.
Byli oni uczestnikami międzynarodowej wymiany młodzieżowej, która odbywała się w pierwszej części
w Zakopanem, a w drugiej – w Częstochowie. Uczestnikami byli młodzi ludzie
z Litwy, Włoch, Turcji, Rumunii i Polski. Wymiana trwała od 12 do 21 lipca, a jej tematem były legendy.
Po wizycie w Starostwie, podczas której ze studentami spotkał się starosta częstochowski
Andrzej Kwapisz, uczestnicy wymiany zaczęli przygotowania do spektaklu dla dzieci, które
odbył się w restauracji „Spichlerz” pod zamkiem w Olsztynie.
GF

Spotkanie ze starostą w sali sesyjnej

Pamiątkowe zdjęcie przed starostwem
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ALFABET INWESTYCYJNY

spros

towani

e

Raz jeszcze
gmina Konopiska

Przepraszamy naszych Czytelników, Władze i Mieszkańców gminy Konopiska za błąd, który pojawił się
w poprzednim odcinku naszego „Alfabetu Inwestycyjnego” („Częstochowskie Wieści Powiatowe” nr 48).
Na skutek niezawinionej przez zespół redakcyjny pomyłki, z przyczyn czysto technicznych do tabeli
ilustrującej inwestycje drogowe powiatu zrealizowane w gminie Konopiska „dokleiły się” cztery
inwestycje z miasta i gminy Koniecpol. Pragnąc skorygować ten błąd pozwalamy sobie raz jeszcze
opublikować materiał z Konopisk – tym razem w poprawnej formie.
GF
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer drogi

Ilość dróg
w gminie
[km]

1

w tym

podział środków
na gminę
w stosunku do
km dróg

Dodatkowe środki deklarowane przez gminę

3

4

2

udział
Powiatu

Pomocowe
(UE, NPPDL,
Budż.
Państw.)

udział gminy

[zł]

[zł]

[zł]

[zł]

6

7

8

9

zakres

wartość
zadania

mb/m2
5

2007ROK
GMINA Konopiska

21,2

55 320,61 zł

1 739,00

Remonty cząskowe

403,57

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

473 737,93

293 737,93

0,00

180 000,00

12 780,76

12 780,76

0,00

0,00

46 302,02

46 302,02

0,00

0,00

1 739,00

414 655,15

234 655,15

0,00

180 000,00

1051 S

Aleksandria - Kopalnia

1 079,00

183 858,71

93 858,71

0,00

90 000,00

1050 S

Aleksandria - Kopalnia

660,00

230 796,44

140 796,44

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750,00

732 484,95

432 484,95

0,00

300 000,00

INWESTYCJE
2008ROK
GMINA Konopiska

21,2

73 365,16 zł

Remonty cząskowe

807,17

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1051 S

m. Aleksandria - ul. Piaskowa

INWESTYCJE

23 838,89

23 838,89

0,00

0,00

50 931,73

50 931,73

0,00

0,00

1 750,00

255 751,96

155 751,96

0,00

100 000,00

1 750,00

255 751,96

155 751,96

0,00

100 000,00

0,00

401 962,37

201 962,37

0,00

200 000,00

1049 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego
na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia (Na terenie gm. Konopiska dł
2,65 km) - Zadanie Subregionalne

Wstępne studium wykonalności

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

1051 S

Budowa chodnika z odwodnienie m.
Aleksandria ul. Gościnna na długości
421 mb (całość 2.104 mb)

Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem

399 962,37

199 962,37

0,00

200 000,00

2009ROK
GMINA Konopiska

21,2

91 706,45 zł

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

670,00

1 326 620,61

767 899,61

0,00

558 721,00

282,42

10 913,32

10 913,32

0,00

0,00

44 243,08

44 243,08

0,00

0,00
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NAKŁADKI
1051 S

m. Aleksandria - ul. Szkolna

INWESTYCJE

670,00

123 716,76

123 716,76

0,00

0,00

670,00

123 716,76

123 716,76

0,00

0,00

0,00

1 147 747,45

589 026,45

0,00

558 721,00

1049 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego
na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia (Na terenie gm. Konopiska dł
2,65 km) - Zadanie Subregionalne

Projekt

30 304,60

30 304,60

0,00

0,00

1051 S

Budowa chodnika z odwodnienie m.
Aleksandria ul. Gościnna na długości
1.143 mb (całość 2.104 mb)

Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem

1 117 442,85

558 721,85

0,00

558 721,00

0,00

1 183 507,89

314 512,41

0,00

868 995,48

376,59

12 826,35

12 826,35

0,00

0,00

13 971,21

13 971,21

0,00

0,00

NAKŁADKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INWESTYCJE

0,00

1 156 710,33

287 714,85

0,00

868 995,48
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2010ROK
GMINA Konopiska

21,2

w 2010 r. brak
algorytmu

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

1049 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego
na odcinku Wygoda – Konopiska Blachownia (Na terenie gm. Konopiska
dł 2,65 km) - Zadanie Subregionalne.
Wartość całego zadania 5.361752,45 zł

Realizacja w 2010 roku
nawierzchnia ul. Przemysłowej; zakończenie - do
30 czerwca 2011 roku

732 083,88

75 401,62

0,00

656 682,26

1051 S

Budowa chodnika z odwodnienie m.
Aleksandria ul. Gościnna na długości
540 mb (całość 2.104 mb)

Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem

424 626,45

212 313,23

0,00

212 313,22

3 072,00

2 555 319,80

669 445,87

1 885 873,93

0,00

405,30

10 927,63

10 927,63

0,00

0,00

53 161,03

53 161,03

0,00

0,00

420,00

30 716,52

30 716,52

0,00

0,00

420

30 716,52

30 716,52

0,00

0,00

2 652,00

2 460 514,62

574 640,69

1 885 873,93

0,00

Realizacja w 2010 roku
nawierzchnia ul. Przemysłowej; zakończenie - do
30 czerwca 2011 roku

2 652,00

2 460 514,62

574 640,69

1 885 873,93

0,00

mb

7 231,00

6 271 671,18

2 478 080,77

1 885 873,93

1 907 716,48

Inwestycje

mb

2 652,00

5 166 934,77

1 653 344,36

1 885 873,93

1 627 716,48

Nakładki

mb

4 579,00

824 840,39

544 840,39

0,00

280 000,00

Remonty cząskowe

m2

2 275,05

71 286,95

71 286,95

0,00

0,00

208 609,07

208 609,07

0,00

0,00

2011ROK
GMINA Konopiska

21,2

w 2011 r. brak
algorytmu

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
DP 1050 S

m. Walaszczyki

INWESTYCJE

1049 S + 1050 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego
na odcinku Wygoda – Konopiska Blachownia na dł. 2652 mb

Ogółem w GMINIE KONOPISKA W LATACH 2007 - 2011
w tym :

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

Wakacje
nad Jeziorem
Bodeńskim

W

dniach 30.06 – 11.07. br 17-osobowa grupa wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni wraz z opiekunami wypoczywała na obozie we
Friedrichschafen, na malowniczo położonym campingu Fischbach nad
Jeziorem Bodeńskim. Dzieci w wieku od 5 do 17 lat wyjechały na zaproszenie Polsko – Niemieckiego Koła Przyjaciół we Fridrichschafen,
a także przy wsparciu Stowarzyszenia „Serce Dziecka” działającego przy
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni.
Wychowankowie każdego dnia brali udział w ciekawych zajęciach. Codziennie uczyli się języka niemieckiego, którego „lekcje”
zorganizowane były b w formie zabaw, quizów, rebusów, kalambury,
wyliczanek. Dzieci zwiedziły Muzeum Zeppelina „Technologia i Sztuka”,
a także Muzeum Chmielu w Tettnung. W trakcie rejsu statkiem z Meersburga do Friedrichschafen młodzi podopieczni blachowniańskiej
placówki podziwiali piękno Jeziora Bodeńskiego oraz alpejskich gór.
Niezwykle miłe było spotkanie ze starostą powiatu bodeńskiego
oraz z członkami Polsko–Niemieckiego Koła Przyjaciół we Friedrichschafen. Dzieci mogły zaprezentować poznane zdania w języku niemieckim, deklamowały wiersze oraz niemiecką wyliczankę.
Niezwykłą frajdą były pobyty na basenach termalnych w Schwaben - Thermy w Aulendorfie,. Dzieci korzystały ze wszystkich wodnych
uciech, basenów, zjeżdżalni, dmuchawców, jacuzzi, hydromasaży, biczów wodnych.
Kolejnych wrażeń dostarczyła piesza wycieczka do Immenstaad.
To malownicze miasteczko z pięknym portem i charakterystyczną zabudową, a także z…. pysznymi lodami. Dzieci mogły również podziwiać panoramę powiatu bodeńskiego z wieży widokowej.
Dopełnieniem wszystkich atrakcji była „szara codzienność”, czyli gra w piłkę nożną i siatkową, kąpiele w Jeziorze Bodeńskim, rzeźby
w piasku, kąpiele słoneczne, korzystanie z placów zabaw, jak również
nawiązanie nowych znajomości z niemieckimi kolegami. Dzieci na wyjeździe spisały się na medal!!! Wróciły uśmiechnięte i bardzo zadowolone.

Elżbieta Ścigała
Dyrektor Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni
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Jak prowadzić
konsultacje społeczne?
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 prowadzeniem konsultacji społecznych.

P

rzepisy pozwalają na przeprowadzenie konsultacji z pojedynczymi obywatelami – mieszkańcami, jak i z partnerami
społecznymi (organizacjami, w których zrzeszają się mieszkańcy). Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami prowadzenia
konsultacji społecznych – tak, aby były one efektywne. Ogólne reguły
można następnie dopasować do lokalnych warunków i ująć np. w formie aktu prawa lokalnego (np. uchwały rady powiatu) lub regulaminu
(instytucji, urzędu, wydziału itd.).
Etapy procesu konsultacji społecznych:
• informowania o zamierzenia/planach,
• prezentacji poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
• wymiany opinii,
• znajdowania rozwiązań,
• informowania o finalnej decyzji
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).
Ogólne sformułowanie podstaw prawnych konsultacji pozwala
stosunkowo elastycznie wykorzystywać różne metody, np.:
• spotkania publiczne,
• zgłaszanie uwag na piśmie,
• wysłuchania publiczne,
• powołanie lokalnych ciał konsultacyjnych.
Z kim konsultować?
• z mieszkańcami lub ich przedstawicielami (np. radami mieszkańców,
nieformalnymi grupami mieszkańców), którzy bezpośrednio (np. ze
względu na miejsce zamieszkania) są zainteresowane planami władz;
• z instytucjami (publicznymi i prywatnymi, np. firmami) oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio (np. ze względu na temat
lub teren działania) są zainteresowane planami władz;
• ze specjalistami i ekspertami zewnętrznymi, którzy ze względu na temat mogą dysponować wiedzą przydatną dla planowanych działań.
Jak konsultować?
• informując szeroko o planach władz (np. w lokalnych mediach);
• informując o możliwościach zgłaszania uwag i opinii do tych planów;
• planując i informując o harmonogramie spotkań otwartych lub dedykowanych określonym grupom zainteresowanych instytucji, podczas
których będzie można zgłosić uwagi i wymienić opinie;
• organizując spotkania i biorąc udział w spotkaniach dotyczących planów urzędu na zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych nimi;
• zbierając opinie wśród specjalistów (m.in. współpracujących z organizacjami);
• zlecając badania społeczne – ich wykonawcami, obok jednostek specjalistycznych (instytutów i firm badawczych) mogą być organizacje

społeczne. Badania dostarczają wiedzę, jakie rozwiązania, w jakim
zakresie mogą być zaakceptowane przez lokalną społeczność. Ta forma konsultacji, o ile umiejętnie pokierowana, może doprowadzić do
bezpośredniego (osobistego) zaangażowania mieszkańców w sporządzanie planów, realizację i kontrolę działań. W dużych miejskich
społecznościach jest to proces napotykający czasem spore trudności.
Trudnym elementem konsultacji społecznych jest ich często polityczny wymiar. Stanowisko urzędu jest przeciwstawiane opinii radnych
– reprezentacji mieszkańców, a równocześnie zleceniodawców dla samego urzędu. Z kolei badania nieformalne, realizowane przez organizacje, często prowadzone są wśród własnych członków i zwolenników,
a nie losowo wybranych respondentów. Zewnętrzna koordynacja takich badań może dać jednak bardzo zadowalające efekty i bogatą wiedzę na temat oczekiwań mieszkańców.
Kiedy i o czym informować?
Każdy etap konsultacji społecznych zamyka informacja zwrotna.
Z punktu widzenia społeczności lokalnych, ich reakcji i zapotrzebowania na informacje – konieczne jest dalsze informowanie, a nawet
edukowanie o tym, co wynika z podjętej dwustronnie współpracy.
Fizycznie w procesie podejmowania decyzji bierze udział ograniczona liczba osób (szczególnie, jeśli konsultacje mają charakter formalny
z udziałem ekspertów, instytucji i wybranych organizacji eksperckich),
a każdy uczestnik konsultacji (respondent ankiety, czy uczestnik zebrania) ma indywidualne zapotrzebowanie, jak i prawo do bycia poinformowanym, jakie są skutki jej lub jego osobistego zaangażowania w proces wymiany opinii.
Z informacji zwrotnej mieszkańcy i organizacje powinni się dowiedzieć, jakie uzyskano opinie, które z nich i dlaczego wzięto pod uwagę,
jak one wpłynęły na ostateczny kształt decyzji czy projektu.
Jak ocenić efekt konsultacji?
To, czy konsultacje przyniosą realny efekt można ocenić na podstawie kilku wskaźników:
1. czy istnieje plan (harmonogram) konsultacji;
2. czy wnioski i rekomendacje płynące z konsultacji są przez władze
uwzględnianie (liczba, zakres wniosków ujmowanych, liczba wniosków i rekomendacji nie ujmowanych, przyczyny);
3. czy efekty konsultacji mają przełożenie na zadania realizowane przez
władze (liczba i zakres zadań, efekty ich realizacji).
Rozpoznanie obszarów konfliktogennych, dobrze zaplanowane konsultacje społeczne i uwzględnianie wniosków płynących z nich
w dużej mierze mogą uchronić społeczności przed destrukcyjnymi konfliktami.
KO
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STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

To już 15 lat
Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji
Częstochowskiej powstał 8 grudnia 1996 r. Grupa katolickich
działaczy z Andrzejem Borkowskim na czele powołała Oddział
Dekanalny Kłomnice Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Przez wiele
lat ta grupa organizowała spotkania, imprezy, tworzyła świetlicę
środowiskową, poszukiwała różnych form pomocy ludziom .

P

rzeglądając dokumentację piętnastoletniej działalności zobaczyć można, jak wiele się tego dorobku uzbierało. Choć nie są
to dokonania jednego człowieka, nie można tu przecenić roli
wieloletniego działacza stowarzyszenia Andrzeja Borkowskiego, który
wymyślał coraz to nowe przedsięwzięcia i z wytrwałością dążył ich realizacji. Jego energia i wiara w sukces, często na przekór okolicznościom,
pozwoliły nam przezwyciężyć wiele trudności.
Pierwszym obszarem działalności stowarzyszenia był rodzina.
W 1996 r. rozpoczęto pracę od powołania funduszu pomocy rodzinie
„Dziecko źródłem nadziei”. Była to akcja wsparcia dla biedniejszych
rodzin konkretnym czynem. Poprzez współpracę z Bankiem Żywności
PEAD organizowano żywnościowe paczki świąteczne dla rodzin z dekanaty kłomnickiego. Kontynuacją tej akcji było powstanie w 2000 r.
Kręgu Samopomocy Rodzinnej „Promyk”, który rozszerzył swoją działalność o działania animacyjne. Organizował dla swoich rodzin , przyjaciół
i miejscowej młodzieży wycieczki rowerowe, spływy kajakowe Wartą
i spotkania przy kominku. Dziełem tego Kręgu jest także coroczny konkurs dla młodzieży szkolnej „Patrzę trzeźwo na świat”.
Drugą dziedziną działalności stowarzyszenia objęto kulturę oraz
pracę z młodzieżą. Najważniejszym przejawem tej pracy było założenie
Świetlicy Środowiskowej „Nasza Przystań”, która funkcjonowała przy parafii św. Stanisława w Witkowicach. Warunki na początku były bardziej
niż skromne, gdyż do dyspozycji były tylko nieogrzane pomieszczenie
w dawnej remizie OSP.
Dzięki determinacji i energii Andrzeja Borkowskiego stowarzyszenie pozyskało środki na swoją działalność. Były to pieniądze z Funduszu Holenderskiego Renovabis, a także od samorządu gminy Kłomnice.
Fundusze przeznaczono na budowę i częściowe wykończenie budynku świetlicy. W ramach działalności świetlicowej powstał między innymi zespół wokalny „Arka księdza Marka”, „Teatr wyobraźni” oraz szereg
przedsięwzięć kulturalnych dla młodzieży. Najważniejszymi z nich były
programy Kultura Młodych Twórców „Lemoniadowy Joe” oraz letnie
„Warsztaty Kulturalne” organizowane co roku w Ośrodku Rekolekcyjnym
„Święta Puszcza” w Olsztynie koło Częstochowy, w partnerstwie z Oddziałem SRK w Garnku i okolicznymi parafiami i organizacjami.
Na szczególne wyróżnienie zasługują spotkania z wielkimi artystami: Ireneuszem Krosnym, Janem Budziaszkiem i Marcinem Pośpieszalskim.

Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym gminy Kłomnice znalazły noworoczne spotkania opłatkowe organizowane dzięki uprzejmości
i życzliwej współpracy z właścicielką Elżbietą Lubert w „Pałacu Nieznanice”. Efektem tych spotkań są m.in. popisy artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Witkowicach i świetlicy środowiskowej „Nasza Przystań” w towarzystwie zaproszonych artystów. Tradycja ta została zapoczątkowana
w 2003 r. trwa w podobnym kształcie do dzisiaj. W „Pałacu Nieznanice”
bywają również profesjonalni artyści. W tym roku z programem kolęd
wystąpił zespół wokalny Krzysztofa Normanda z Pławna. Nie zabrakło
muzyki klasycznej: z Trio D-dur J. Haydna wystąpili uczniowie Szkoły
Muzycznej II stopnia z Częstochowy (pod op. prof. J. Mulszanowskiej),
a także grający na ksylofonie stypendysta Fundacji im. E.J. i J. Reszków –
Radosława Mysłka i towarzyszący mu Mikołaj Borkowski (fortepian).
Warto wspomnieć, że w 9-letniej historii „spotkań pałacowych”
goszczono m.in. Stanisława Brzezinę- Kałkus prowadzącego własny teatr
„Stodoła” w Olsztynie koło Częstochowy, wspomniany już zespół wokalno – instrumentalny rodziny Filipskich i JanuszaNowańskiego - tenora
z Łodzi.
Na wyróżnienie zasługuje rozległy obszar działalności stowarzyszenia w pracy z młodzieżą. Jego najważniejszym elementem było zrealizowanie projektu „Dziesięć kroków w rozwoju społeczności lokalnej
Gminy Kłomnice”. Projekt zrealizowano dzięki wparciu finansowemu
Ambasady USA w Polsce w ramach programu Małych Grantów. Częścią
tego projektu było powołanie Młodzieżowej Rady Gminy funkcjonującej w latach 2002 -2006. Projekt miał na celu szeroką edukacje obywatelską miejscowej młodzieży. Jego efektem było również wydanie w formie książkowej opracowania „Vademecum lidera społecznego czyli jak
w dziesięciu krokach osiągnąć sukces dla społeczności lokalnej”.
Kolejnym kierunkiem działalności stowarzyszenia był sport. Najdłużej cieszył się popularnością Turniej Sportowy „Trzeźwość– sprawność – zdrowie” organizowany przez 12 lat (od 1997 r.). Od stycznia do
maja w rozgrywkach siatkówki brało udział wiele amatorskich zespołów
z czterech okolicznych gmin. Później dołączyły do tego jeszcze rozgrywki tenisa stołowego przy współpracy z ULKS „Milenium” w Kłomnicach.
Ciekawym przedsięwzięciem były również zawody w chodzie
sportowym „Dziękując za Polskę” pod patronatem Roberta Korzeniowskiego, a rozgrywane czterokrotnie w latach 2004 – 2009 r.
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Bardzo atrakcyjną i spektakularną formą integracji były „Chorzenalia” pomyślane jako święto społeczności lokalnych. W ramach tego festynu odbywającego się w na terenie parku Domu Dziecka oraz remizy
OSP w Chorzenicach odbywały się finały konkursów „Kultura Młodych
Twórców”, inscenizacje bitwy pod Niznanicami z Powstania Styczniowego.
Ważnym ogniwem działalności stały się spotkania - sesje tematyczne pod nazwą „Nowoczesna wieś woj. śląskiego – drogi do sukcesu”, na których dyskutowano o kulturze, przedsiębiorczości i samorządności. Przedsięwzięcie było skierowane również do młodzieży szkolnej,
która brała udział w konkursie na folder swojej miejscowości. Efektem
sesji tematycznych była publikacja w 2008 r. pt. „Wieś województwa
Śląskiego XXI wieku – drogi do sukcesu”. Przy tej okazji pojawiła się jeszcze jedna cenna publikacja pt. „Być Polakiem! – piszą młodzi”. Jest to
plon skierowanego do młodzieży szkolnej konkursu literackiego (poezja,
opowiadania, eseje) na temat współczesnego patriotyzmu. Szczególną
rolę w życiu lokalnej społeczności spełniły wydarzenia zorganizowane
przez Oddział SRK. Pierwszym było „Forum 2000 – nasz dar dla Chrystusa” (kwiecień 1999 r.), na które przybyło wielu gości, między innymi
minister (pełnomocnik rządu d.s. rodziny) Kazimierz Kapera. Wtedy też
po raz pierwszy gościem szczególnym był Jan Budziaszek - perkusista
z zespołu Skaldowie. W 2000 r. zorganizowano spotkanie „11 listopada
– refleksje nad patriotyzmem wczoraj i dziś”. Gościem był Józef Zieliński
- były minister ds. kombatantów.
Największy rozmach towarzyszył zorganizowanym w maju 2001 r.
„Dniom Prymasowskin” upamiętniającym wybitną postać prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Swą obecnością zaszczyciła je ówczesna marszałek senatu Alicja Grześkowiak, która stała się honorowym
członkiem Stowarzyszenia.
Na koniec należy wspomnieć coroczne Dni Papieskie obchodzone często z przyjaciółmi z innych organizacji. W świetlicy Nasza Przystań
gościlimiędzy innymi Włodzimierz Skalik – lotniczy mistrz świata i prezes
Aeroklubu Częstochowskiego, Marek Jurek – były marszałka Sejmu R P.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dziękuje wszystkim swoim
członkom oraz wszystkim organizacjom, z którymi współpracuje od
wielu lat: Stowarzyszeniu LGD „Razem na wyżyny”, Gminnemu Stowarzyszeniu Obywatelskiemu w Kłomnicach, Grupie AA „Omega”, drużynom harcerskim „Płomień” z Kłomnic i „Orion” z Rędzin oraz bratniemu
Oddziałowi Parafialnemu SRK z Garnka.
m

rzem Skalikie

i z Włodzimie
Chorzenicam 2008
Przelot nad
nali
ze
or
Ch
ie
an
- przygotow

m USA

sadore
jęcie z amba ce
ni
miątkowe zd
09.12.2004 Pa ieżowa Rada Gminy Kłom
dz
V.Ashe - Mło

15.06.2008 Ch
orzenalia 20
lokalnych w
08 - święto sp
ramach prog
ołeczności
ra
XXI WIEKU DROGI DO SU mu WIEŚ WOJ. ŚLĄSKIEG
O
~1

twy
scenizacja bi
20.07.2007 in mi Kruszyna
ca
ni
na
ez
pod Ni

Christopher

HILL pierwsz
y am

basador

rowerowa
Pielgrzymka
12
20
w
ió
śn
Le

Świetlica już

13

prawie goto

wa 2005
Przegląd Le

moniadowy

Joe

14

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 49 lipiec/sierpień 2012

PCPR
Mając na względzie poprawę jakości usług świadczonych
na rzecz naszych klientów, od 2008 roku PCPR
w Częstochowie realizuje wieloletni projekt systemowy
„Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej
i zawodowej w powiecie częstochowskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu w kolejnych latach realizacji wynosi:
2008

2009

2010

2011

Łączna wartość projektu (w złotych)

472 366,00

369 885,00

317 961,00

235 095,00

Kwota dofinansowania
(w złotych)

422 770,76

331 047,07

284 575,09

210 410,02

Wkład własny
(w złotych)

49 595,24

38 837,93

33 385,91

24 684,98

Wsparcie w ramach projektu objęto łącznie 120 uczestników
i uczestniczek, z czego:

• 16 niepełnosprawnych ze względu na schorzenie narządu wzroku lub
narządu ruchu ze stopniem umiarkowanym i znacznym.

W 2008 roku
• 30 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,
• 30 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koniecpolu.

W 2011 roku
• 8 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo
- wychowawcze i rodziny zastępcze.
• 17 niepełnosprawnych ze względu na schorzenie narządu wzroku lub
narządu ruchu ze stopniem umiarkowanym i znacznym.

W 2009 roku
• 30 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, z czego 19 osób kontynuuje realizację
działań, które rozpoczęła w projekcie w 2008 r.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej
i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2010 roku
• 15 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, w tym 7 osób kontynuuje
realizację działań z roku 2009.

Cele szczegółowe projektu w omawianych latach w zależności od
tematyki zaplanowanych działań dotyczyły:
• Podniesienia kompetencji społecznych w zakresie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.
• Nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności
ułatwiających podjęcie pracy.
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• Zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod aktywnego poruszania się na rynku pracy.
• Zwiększenia motywacji do podjęcia zatrudnienia.
• zdobycia praktycznych umiejętności niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością
zdobycia wiedzy z zakresu eliminowania stereotypów ze względu na
płeć
• Polepszenia warunków materialno – bytowych poprzez przyznanie
pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
W indywidualnych programach usamodzielnienia (dot. pełnoletnich wychowanków) i kontraktach socjalnych (w przypadku osób niepełnosprawnych) zaplanowano indywidualnie dla każdego uczestnika
działania w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej takich jak:
• trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie
warsztatów prowadzonych przez psychologa. Podczas zajęć
uczestnicy mogli zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności przydatne
we wszystkich dziedzinach życia, między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, metod radzenia sobie ze
stresem, współpracy w grupie oraz metod rozwiązywania konfliktów.
Jednocześnie w ramach treningu umiejętności życiowych zorganizowano działania, które miały na celu zapoznanie uczestników z różnymi formami aktywnego wypoczynku i sposobami twórczego spędzania czasu wolnego polegające na zwiedzaniu z przewodnikiem
Zakopanego, wraz z wjazdem na Kasprowy Wierch, udziale w kuligu
i wyjściu do Aquaparku.
• usługi wspierające aktywizację zawodową prowadzonych
przez doradcę zawodowego w formie warsztatów lub konsultacji indywidualnych. W ramach usług uczestnicy nauczyli się jak
przygotowywać dokumenty aplikacyjne tj. cv, list motywacyjny, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak dokonać własnej
autoprezentacji, gdzie szukać pracy, poznali instytucje świadczące
pomoc osobom poszukującym zatrudnienia, dokonywali również autodiagnozy własnego potencjału i predyspozycji zawodowych oraz
opracowywali własną ścieżkę kariery.
• poradnictwo specjalistyczne świadczone przez różnego rodzaju
specjalistów takich jak prawnik, psycholog, pedagog, doradca zawodowy itp.
• korepetycje mające na celu wyrównanie braków edukacyjnych,
np. korepetycje z języka polskiego przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego, z WOS-u przygotowujące do zdawania pisemnego, rozszerzonego egzaminu maturalnego, oraz z języka miganego,
z nauki posługiwania się językiem braille’a, matematyki przygotowujące do zdania matury rozszerzonej.

15

• przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
z przeznaczeniem min. na materiały niezbędne do dostosowania
mieszkań dla potrzeb uczestników projektu, wyposażenie mieszkania
w niezbędny sprzęt oraz zakup pomocy naukowych (np. komputer)
• uczestnictwo w kursach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe
Uczestnicy korzystają z różnych kursów. Są to między innymi kursy
prawa jazdy kat. B, C, C+E, magazyniera (uprawnienia na operatora wózka widłowego, kasa fiskalna, gospodarka magazynowa, programy komputerowe), przedstawiciela handlowego, stylizacji paznokci, kosmetyczny, spawanie II metodami (otrzymają książeczkę spawacza i świadectwo
spawacza zgodne z EURO normą), masaż, kursy językowe – angielski,
niemiecki i francuski. W ramach projektu wychowankowie uczestniczyli
w kursu barmańskim, kelnerskim, menagera gastronomii.
• udziale w turnusie rehabilitacyjnym – nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych ze
schorzeniem narządu wzroku i narządu ruchu.
W zależności od sytuacji materialnej, przewidziano możliwość sfinansowania kosztów dojazdu na warsztaty lub kursy oraz w razie wystąpienia takiej konieczności zorganizowanie i sfinansowanie opieki nad
osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
Możliwość zaproponowania uczestnikom i uczestniczkom projektu różnego rodzaju wsparcia w ramach projektu, obok świadczeń,
w których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pozwala na tworzenie kompleksowego systemu pomocy w procesie ich usamodzielnienia. Jednakże doświadczenie pokazuje, iż stosowanie długofalowego
wsparcia przynosi trwałe i skuteczne rezultaty. Proces eliminowania
różnego rodzaju deficytów psychologicznych, społecznych czy też edukacyjnych winien trwać nawet kilka lat.
Wsparciem w projekcie w latach 2012 – 2013 zostanie objętych
57 osób (27 kobiet i 30 mężczyzn). W 2012 r. udział w projekcie weźmie
13 osobowa grupa pełnoletnich wychowanków i wychowanek opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze (7
kobiety i 6 mężczyzn) oraz 15 osobowa grupa osób niepełnosprawnych
(7 kobiet i 8 mężczyzn), natomiast w 2013 r. planuje się objąć wsparciem
14 wychowanek i wychowanków (7 kobiet i 7 mężczyzn) oraz 15 osób
niepełnosprawnych (6 kobiet i 9 mężczyzn).

Marta Jabłońska
Koordynator projektu
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe
w gminie Kruszyna
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 Kruszyna, natomiast w następnym
numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Lelów.
GF
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer drogi

Ilość dróg w gminie
[km]

1

w tym

podział środków na gminę
w stosunku do
km dróg

Dodatkowe środki
deklarowane przez
gminę

3

4

2

udział
Powiatu

Pomocowe
(UE, NPPDL,
Budż.
Państw.)

udział
Gminy

zakres

wartość
zadania

mb/m2

[zł.]

[zł.]

[zł.]

[zł.]

5

6

7

8

9

2007ROK
GMINA Kruszyna

43,4

113 250,68 zł

Remonty cząskowe

1 816,00

499 328,71

408 710,71

0,00

90 618,00

1 708,00

56 632,86

56 632,86

0,00

0,00

151 327,67

151 327,67

0,00

0,00

1 816,00

291 368,18

200 750,18

0,00

90 618,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1025 S

Kruszyna - Widzów

1 215,00

210 212,54

160 212,54

0,00

50 000,00

1006 S

m. Widzów - ul. Słoneczna

601,00

81 155,64

40 537,64

0,00

40 618,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 250,00

1 000 612,25

674 612,25

126 000,00

200 000,00

1 228,00

50 997,37

50 997,37

0,00

0,00

86 705,24

86 705,24

0,00

0,00

3 450,00

514 194,04

314 194,04

0,00

200 000,00

INWESTYCJE
2008ROK
GMINA Kruszyna

43,4

150 190,94 zł

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1025 S

Kruszyna - Baby - Jacków

1 350,00

219 927,06

169 927,06

0,00

50 000,00

1004 S

m. Kruszyna - ul. Kościelna

590,00

88 801,63

38 801,63

0,00

50 000,00

1002 S

DK-1 - Łęg

1 510,00

205 465,35

105 465,35

0,00

100 000,00

1 800,00

348 715,60

222 715,60

126 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

1 800,00

346 715,60

220 715,60

126 000,00

0,00

4 982,00

2 114 151,05

930 961,05

559 054,00

624 136,00

1 398,00

51 166,80

51 166,80

0,00

0,00

70 910,56

70 910,56

0,00

0,00

INWESTYCJE

1025 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej
nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m.
Widzów na dł. 2,0 km

Studium wykonalności

1000 S

Modernizacja drogi dojazdowej do pól
FOGR Jamno - DK 1 Kruszyna

przebudwa nawierzchni
2009ROK

GMINA Kruszyna

43,4

187 738,67 zł

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
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NAKŁADKI
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1 882,00

384 138,03

285 444,03

0,00

98 694,00

1025 S

Kruszyna - Baby - Jacków

1 092,00

226 500,49

166 500,49

0,00

60 000,00

1004 S

m. Kruszyna - ul. Kościelna

420,00

82 808,96

57 808,96

0,00

25 000,00

1002 S

DK-1 - Łęg

370,00

74 828,58

61 134,58

0,00

13 694,00

3 100,00

1 607 935,66

523 439,66

559 054,00

525 442,00

721 702,56

188 823,56

342 054,00

190 825,00

3 100,00

886 233,10

334 616,10

217 000,00

334 617,00

2 326,00

2 961 210,76

961 078,26

1 347 546,00

652 586,50

2 535,00

71 026,88

71 026,88

0,00

0,00

169 083,38

169 083,38

0,00

0,00

326,00

66 379,50

66 379,50

0,00

0,00

326,00

66 379,50

66 379,50

0,00

0,00

2 000,00

2 654 721,00

654 588,50

1 347 546,00

652 586,50

2 000,00

2 654 721,00

654 588,50

1 347 546,00

652 586,50

1 130,00

982 331,37

267 004,37

715 327,00

0,00

1 858,00

46 292,77

46 292,77

0,00

0,00

140 157,29

140 157,29

0,00

0,00

500,00

72 654,00

72 654,00

0,00

0,00

500,00

72 654,00

72 654,00

0,00

0,00

630,00

723 227,31

7 900,31

715 327,00

0,00

Odbudowa mostu po
powodzi 2010

630,00

723 227,31

7 900,31

715 327,00

0,00

mb

15 504,00

7 557 634,14

3 242 366,64

2 747 927,00

1 567 340,50

Inwestycje

mb

7 530,00

5 334 599,57

1 408 644,07

2 747 927,00

1 178 028,50

Nakładki

mb

7 974,00

1 328 733,75

939 421,75

0,00

389 312,00

Remonty cząskowe

m2

8 727,00

276 116,68

276 116,68

0,00

0,00

618 184,14

618 184,14

0,00

0,00

INWESTYCJE

1025 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej
nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m.
Widzów na dł. 2,0 km

Nawierzchnia + chodnik
+ odwodneinie RPO
WSL

1116 S

Modernizacja drogi dojazdowej do
pól FOGR Zdrowa - Jacków - Pieński
Szczepockie

przebudwa nawierzchni
2010ROK

GMINA Kruszyna

43,4

w 2010 r. brak
algorytmu

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1006 S

m. Wikłów

INWESTYCJE

1025 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa drogi powiatowej
nr 1025 S (ul. Żwirki i Wigury) w m.
Widzów na dł. 2,0 km

Nawierzchnia + chodnik
+ odwodneinie RPO
WSL
2011ROK

GMINA Kruszyna

43,4

w 2010 r. brak
algorytmu

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1025 S

m. Kruszyna odc. od budynku gminy do
skrzyż. Do m. Zdrowa

INWESTYCJE
1002 S

Odbudowa mostu leżącego w ciagu
drogi powiatowej nr 1002 S w m. Łęg
wraz z drogą objazdową

Ogółem w GMINIE KRUSZYNA W LATACH 2007 - 2011
w tym :

Roboty różne z bieżącego utrzymania
(zima, znaki, odwodnienie)
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Z DALEKA I BLISKA

Święto
folkloru
Ilinden z Macedonii

J

uż po raz piętnasty odbyły się Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne „Z daleka i bliska”. Tegoroczne święto folkloru
rozpoczęło się tradycyjnie 4 lipca w Poczesnej Dniem macedońskim. Przez kolejne dni mieszkańcy Kamienicy Polskiej poznawali
tradycje ludowe Serbii, w Przyrowie odbył się Dzień bułgarski, a w Jurajskim Grodzie w Piasku zgromadzeni podziwiali występy zespołu z Litwy.
Oczywiście, oprócz grup zagranicznych w poszczególnych koncertach
uczestniczyły zespoły pieśni i tańca z powiatu częstochowskiego: Przyrowskie Nutki, Janowianie, Kamienica oraz Wrzosowianie z Wrzosowej.
Kilkudniowe zmagania artystyczne zakończył barwny korowód na Placu
Biegańskiego w Częstochowie i koncert galowy w Klubie Politechnik.
Jak podają organizatorzy imprezy, w trakcie wszystkich międzynarodowych spotkań zaprezentowało się na scenach ponad 5 tysięcy wykonawców z Czech, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Włoch,
Francji, Belgii, krajów bałkańskich, Rosji, a nawet z USA i Kanady.
Spotkania folklorystyczne odbyły się pod patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego, Starosty Częstochowskiego oraz wójtów: Janowa, Kamienicy Polskiej, Przyrowa i Poczesnej, którzy wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury byli współorganizatorami imprezy.
PJ
Zborenka z

Bułgarii

a - Koj

ia Kamińsk

Zdjęcia Lid
Przejście ko

rowodu

ej

ie z Wrzosow

Wrzosowian

rbska Grupa

Vidovdan Se

ze Słowenii
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Mistrzostwa Polski w Triathlonie

Twardziele w Konopiskach
SPORT

J

uż po raz kolejny na terenie naszego powiatu rozgrywane były
zawodów rangi mistrzowskiej w triathlonie. 15 lipca w Konopiskach odbyły się Mistrzostwa Polski w sprincie. Na starcie
stanęła czołówka polskich triathlonistów.
Jak ocenili po zawodach znawcy tej dyscypliny, niespodzianek nie
było. Dystans sprinterski (750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz
5 km biegu) najszybciej pokonali faworyci – Agnieszka Jerzyk z Klubu
Sportowego Real Leszno, która wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich
w Londynie i Kuster Sylwester UKS Tri-Saucony Rumia.
W mistrzostwach nie wystartowały najlepsze zawodniczki WLKS
„Kmicic” Częstochowa: Maria Cześnik (przebywała na obozie w Spale,
gdzie szlifowała formę przed startem na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie) i Ewa Bugdoł (regenerowała siły po wcześniejszym występie
w Mistrzostwach Polski, w których zwyciężyła z czasem 4:41:22 na długim dystansie -1,9 km – pływanie, 90 km – rower, 21,1km bieg - rozgrywanych w Suszu).

Czołówka w jeździe na rowerze
Najlepsi mężczyźni mistrzostw

Końcowe wyniki seniorów:
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Agnieszka Jerzyk - Klub Sportowy Real Leszno - 01:02:03,80
Małgorzata Otworowska - KS Ironman C/S Polska Szczecin - 1:03:06,00
Agnieszka Cieślak - Klub Sportowy Biuro Podróży As Szczecin - 01:03:14,10
Sylwester Kuster - UKS Tri-Saucony Rumia - 00:57:21,65
Przemysław Szymanowski - Polish Energy Partners Warszawa - 00:57:22,05
Mateusz Kaźmierczak - UKS G-8 Bielany Warszawa - 00:58:07,65

Wśród młodzieżowców zwyciężyli: Małgorzata Otworowska - KS
Ironman C/S Polska Szczecin - 1:03:06,00 oraz Mateusz Kaźmierczak UKS G-8 Bielany Warszawa - 00:58:07,65. Zawodnicy WLKS „Kmicic” zajęli
odpowiednio: - 8 miejsce Monika Lechowska - (01:16:34,85), 19 miejsce
Adam Kuśka - (01:09:36,70).
Najlepszymi juniorami okazali się: Zuzanna Ratkowska - UKS Tri-Saucony Rumia - 01:08:45,05 i Adam Głogowski - KS AZS AWF Katowice
00:58:33,90
Organizatorami finału była gmina Konopiska i WLKS „Kmicic” Częstochowa. Imprezę finansowo wsparli: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz sponsorzy.
TK.
Przygotowania do drugiej konkurencji
Wystartowali mężczyźni

Zdjęcia Olga Muc

Agnieszka Jerzyk na mecie

Wójt Jerzy Socha wręcza dyplom
najlepszej zawodniczce
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Powiatowy Szkolny związek Sportowy

SPORT

Współzawodnictwo
szkół w powiecie
W czerwcu br. zakończone zostało współzawodnictwo sportowe organizowane przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie. W roku szkolnym 2011/12
przeprowadzono zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - łącznie w 21 dyscyplinach sportowych
w kategorii dziewcząt i chłopców.
Wyniki Igrzysk Szkół Podstawowych Powiatu Częstochowskiego
Dyscypliny sportowe
Piłka nożna

Siatkówka

Koszykówka

Piłka ręczna
Sztafetowe Biegi
Przełajowe
4-bój lekkoatletyczny

Tenis stołowy

Szachy

Siatkówka plażowa

Miejsce
w powiecie

Dziewczęta

Chłopcy

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

---------------------------------------------------------------------------Borowno
Blachownia
Stary Kocin
Czarny Las
Starcza
Kamienica Polska
Lelów
Przyrów
Koniecpol 2
Olsztyn
Blachownia
Konopiska
Blachownia
Borowno
Mykanów
Stary Kocin
Olbrachcie
Wierzchowisko
Lgota Mała
Łojki
Lelów
Stary Kocin
Borowno
Wierzchowisko

Koniecpol 2
Konopiska
Kłomnice
Stary Broniszew
Blachownia
Borowno
Starcza
Kamienica Polska
Czarny Las
Przyrów
Lelów
Koniecpol 2
Olsztyn
Blachownia
Borowno
Blachownia
Kamienica Polska
Borowno
Poczesna
Łojki
Dąbrowa Zielona
Rędziny Osiedle
Łojki
Rędziny
Stary Broniszew
Wierzchowisko
Mykanów

Wyniki Gimnazjady Powiatu Częstochowskiego
Dyscypliny
sportowe
Piłka nożna

Piłka siatkowa

Koszykówka

Piłka ręczna

Miejsce
w powiecie

Dziewczęta

Chłopcy

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Mstów
Koniecpol 2
Skrzydlów
Borowno
Mykanów
Blachownia
Czarny Las
Starcza
Mstów
Koniecpol 2
Lelów
Mstów

Mstów
Kruszyna
Przyrów
Mykanów
Poczesna
Piasek
Czarny Las
Mstów
Starcza
Lelów
Mstów
Przyrów
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Sztafetowe Biegi
Przełajowe
Lekka Atletyka

Tenis stołowy

Siatkówka plażowa

Konopiska
Czarny Las
Olsztyn
Konopiska
Olsztyn
Mstów
Lelów
Mstów
Poczesna
Skrzydlów
Mstów
Widzów
Borowno
Mykanów
Stary Cykarzew

Mstów
Cykarzew
Olsztyn
Mstów
Kamienica Polska
Poczesna
Lelów
Poczesna
Konopiska
Widzów
Lelów
Kruszyna
Mykanów
Kłomnice
Konopiska

Wyniki Licealiady Powiatu Częstochowskiego
Piłka Nożna Chłopców
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
2. Zespół Szkół w Złotym Potoku
3. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
Piłka Siatkowa Chłopców
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
2. Zespół Szkół w Złotym Potoku
3. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
Piłka Siatkowa Dziewcząt
1. Zespół Szkół w Złotym Potoku
2. Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
Na wyróżnienie zasługują szkoły, które wygrały zawody rejonowe (pokonując mistrzów Częstochowy i powiatu kłobuckiego)
i zakwalifikowały się do finałów wojewódzkich zajmując w nich
następujące miejsca:

II m -

Gimnazjada lekkoatletyczna

Gimnazjum w Lelowie,mistrzowie powiatu i rejonu

Najlepsi szachiści szkół podstawowych i gimnazjów

Oczekiwanie na rozpoczęcie Mistrzostwa Powiatu w szachach

Szkoła Podstawowa w Broniszewie Starym
w minisiatkówce chłopców;
XIII m - Szkoła Podstawowa w Borownie w minisiatkówce dziewcząt;
XIII m - Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
w minikoszykówce dziewcząt;
VIII m - Gimnazjum w Skrzydlowie w szachach dziewcząt;
IX m - Gimnazjum w Lelowie w piłce ręcznej chłopców;
IX m - Gimnazjum w Mstowie w szermierce;
IX m - Gimnazjum w Mstowie w piłce nożnej chłopców;
IX m - Gimnazjum w Czarnym Lesie w koszykówce chłopców;
IX m - Gimnazjum w Konopiskach w lekkie atletyce dziewcząt.
Współzawodnictwo szkół odbywa się dzięki dotacji przekazywanej
każdego roku przez powiat częstochowski dla PSZS na organizację rozgrywek (w 2011- przekazano 24000 zł, w 2012 – 25000 zł) oraz wsparciu
władz samorządowych i dyrektorów szkół poprzez udostępnianie lokalnych obiektów sportowych do przeprowadzenia zawodów.
TK

SPORT

Szachy

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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Olimpiady Specjalne

XI Regionalny
Turniej Badmintona

W

dniach 25 - 26 czerwca 2012 r. Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych „Jeżyki”, działająca przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy
w Bogumiłku, była organizatorem XI Regionalnego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych. Turniej, rozgrywany pod patronatem starosty
częstochowskiego Andrzeja Kwapisza, odbył się w hali Zespołu Szkół nr
2 w Koniecpolu.
W pierwszym dniu turnieju przeprowadzono preeliminacje do zawodów, po których zawodnicy i ich opiekunowie wyjechali na wycieczkę w malownicze okolice Bobolic.
W drugim dniu nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju. Po przywitaniu uczestników, wciągnięciu flagi przez zawodników SOSW w Bogumiłku, odegraniu hymnu Olimpiad Specjalnych i złożeniu przysięgi
przez Łukasza Ryłko - zawodnika sekcji „Jeżyki” - otwarcia dokonał członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura.
Do rozgrywek przystąpiło 49 zawodników z umiarkowanym
i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego z 9 sekcji Oddziału
Śląskiego: „Animusz” Racibórz, „Halembianka” Ruda Śląska, „Gumisie”
Zabrze, „Fair Play” Rybnik, „Motyl” Tychy, „Wigor” Jastrzębie Zdrój, „Łukaszki” Ruda Śląska, „Sukcesik” Sosnowiec oraz „Jeżyki” - Bogumiłek.
Rywalizującym zawodnikom przyświecała idea złożonej przysięgi
Olimpiad Specjalnych „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.
W poszczególnych grupach sprawności najlepszymi okazali się:
w grach indywidualnych:
- grupa czerwona
- Patryk Garus
- „Gumisie” Zabrze
- grupa pomarańczowa - Magdalena Grabiec - „Animusz” Racibórz
- grupa różowa
- Katarzyna Leks
- „Sukcesik” Sosnowiec
- grupa biała
- Karolina Walicka
- „Motyl” Tychy
- grupa niebieska
- Kamil Wypasek
- „Motyl” Tychy
- grupa błękitna
- Łukasz Popiela
- „Animusz” Racibórz
- grupa fioletowa
- Krystian Popiela
- „Animusz” Racibórz
- grupa granatowa
- Rafał Wczasek
- „Animusz” Racibórz
- grupa zielona
- Monika Fleger
- „Animusz” Racibórz
- grupa kremowa
- Elżbieta Kowalska
- „Sukcesik” Sosnowiec
- grupa seledynowa
- Marcin Bolibrzuch
- „Fair Play” Rybnik
- grupa turkusowa
- Patryk Adamski
- „Sukcesik” Sosnowiec
- grupa bordowa
- Rafał Kocjan
- „Sukcesik” Sosnowiec
w grach podwójnych:
- debel żeński - Magdalena Grabiec Monika Fleger - „Animusz” Racibórz
- debel męski - Patryk Garus, Tomasz Firszt
-„Gumisie”Zabrze

Jeżyki z Bogumiłka

I m. - Kamil Wypasek, II m. - Damian Żmuda, III m. - Jarosław Zaborski

Gra deblowa

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie

Na zakończenie zawodów najlepszych zawodników udekorowano
medalami. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy, paczki ze
słodyczami i koszulki sportowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz sponsorów.
TK
Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
ul. Jana III Sobieskiego 9, tel./fax +48 (34) 322 92 11

Uczestnicy turnieju

Redaguje zespół:
Grażyna Folaron (red. nacz.), Iwona Ciniewska, Piotr Juszczyk, Katarzyna Kuter,
Tadeusz Kapica, Karol Ostalski, Tomasz Świtycz, Katarzyna Wilkowska, Anna Baran (skład)
www.czestochowa.powiat.pl
e-mail: rzecznik.prasowy@czestochowa.powiat.pl
Druk:
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Al. NMP 52 Częstochowa, www.czg.pl

Turystyka i wypoczynek
Wakacje z PTTK – sierpień 2012

RO PTTK w Częstochowie proponuje dzieciom i młodzieży możliwość uczestniczenia w okresie wakacji w imprezach turystyki aktywnej. Oferta ta
skierowana jest głównie do tej młodzieży, która spędza wakacje w miejscu zamieszkania. Zachęcamy do udziału w proponowanych wycieczkach
nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodziców i wychowawców. W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Częstochowie dofinansowuje to
zadanie, osoby zamieszkujące na terenie powiatu częstochowskiego posiadają zniżki, o których mowa w regulaminie. Kalendarz imprez obejmuje
następujące formy rekreacji; wycieczki górskie, obozy wędrowne, wycieczki autokarowo-krajoznawcze, wycieczki piesze po Jurze, marsze na orientację.
Regulamin i kalendarz imprez do pobrania na stronie:
www.czestochowa.powiat.pl zakładki – turysta, turystyka, Regionalny Oddział PTTK
Szczegółowe informacje udzielane są przez organizatora:

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
42-217 Częstochowa Al. NMP 39/41, tel. 34 324-21-20 w godz. 13.00 - 18.00
e-mail: pttkregczwa@op.pl
L.p.

Data

Rodzaj imprezy

Miejsce i termin spotkania

cena

1.

2.08.2012
czwartek

Wycieczka górska Góry Świętokrzyskie
Chęciny – Jaskinia Raj – Tokarnia

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

38,00 +A+B

2.

3.08.2012
piątek

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
Dino Zatorland oraz Park Owadów

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

38,00 +A+B

3.

6.08.2012
poniedziałek

Wycieczka piesza po Jurze III etap
„Po Sokolich Górach”
Sokole Góry – Olsztyn 10 km

Sokole Góry przyst. MPK godz. 950
dojazd MPK 67 godz. 915 z ul. Piłsudskiego

1,00

4.

8.08.2012
środa

Wycieczka górska Beskid Śląski
Ustroń Polana – Czantoria – Soszów – Wisła Jawornik

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

38,00
+A+B+C

5.

9.08.2012
czwartek

Marsze na Orientację etap 2
Dźbów

Częstochowa ul. Leśna pętla MPK godz. 9.30
Dojazd MPK 23B godz. 9.05 Dworzec Gł. PKP

2,00

6.

10.08.2012
piątek

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

30
+A+B

7.

13.08.2012
poniedziałek

Wycieczka autokarowo - krajoznawcza
„Ziemia Pszczyńska„
„Zagroda Żubrów”, Skansen Ziemi Pszczyńskiej
Wycieczka górska Beskid Mały
Mikuszowice – Magurka Wilkowicka – Czupel – Rogacz –
Łodygowice

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

30,00
+A+B+C

8.

16.08.2012
czwartek

Wycieczka górska Góry Świętokrzyskie
Nowa Słupia – Św. Krzyż – Huta Szklana

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

30,00
+A+B+C

9.

17- 23. 08. 2012

Obóz wędrowny Karkonosze, Góry Izerskie
baza Szklarska Poręba

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

E

10.

20.08.2012
poniedziałek

Wycieczka piesza po Jurze IV etap
Zrębice – Sokole Góry – Olsztyn 6 km

11.

23.08.2012
czwartek

Wycieczka górska Beskid Śląski
Ustroń Polana – Czantoria – Czantoria Mała – Ustroń
Poniwiec

12.

27.08.2012
poniedziałek

Wycieczka piesza po Jurze V etap
Siedlec Szkoła – Biskupice 10 km

13.

28.08.2012
wtorek

Wycieczka górska Beskid Śląski
Ustroń Zdrój – Równica – Orłowa – Ustroń Polana

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

30,00
+A+B+C

14.

29.08.2012
środa

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
Inwałd Park Miniatur– Wadowice

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

38,00 +A+B

15.

31.08.2012
piątek

Wycieczka górska Beskid Śląski
Ustroń Polana – Czantoria – Tuł – Leszna Górna

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

38,00
+A+B+C

1.

PKS Zrębice - Kościół godz. 9.00
Dojazd PKS godz. 8.25 stan 10
Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

2.

PKS Siedlec - szkoła godz. 9.10
Dojazd PKS godz. 8.25 stan 10

1,00
38,00
+A+B+C
1,00

uwaga: Udział opiekunów zgłoszonych grup dziecięco – młodzieżowych (1 opiekun na 10 dzieci) jest nieodpłatny
A - osoby dorosłe ceny podwyższone o 10 zł
B - dzieci i młodzież spoza Częstochowy i powiatu częstochowskiego cena podwyższona o 6 zł
C - członkowie Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie cena obniżona o 3 zł
D - osoby dorosłe opłata podwyższona o cenę biletu 20 zł (emeryci i renciści 10 zł).
E - cennik obozów górskich w ramach akcji “Wakacje 2012 z PTTK”
Godziny odjazdów środków komunikacji publicznej podane są według stanu na 13 czerwca 2012r.
Ze względu na ewentualne zmiany rozkładów jazdy PKP, PKS i MPK prosimy o sprawdzenie dojazdów na wycieczki piesze i marsze na orientację.
TK.

