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AUTOSTRADA A-1

Powstał projekt odcinka

Tuszyn - Pyrzowice
Z

bliża się „Euro 2012”, a przejezdnej autostrady A-1 z Gdańska
do Czech (568 km), jak nie było, tak nie ma i jeszcze długo
nie będzie. Na dziś gotowy jest jedynie fragment tej drogi:
Gdańsk – Toruń (150 km). Dalszy odcinek Toruń – Stryków (k. Łodzi) liczący 145 km, podobnie jak południowy z Pyrzowic do Czech liczący 92
km ma być oddany po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w drugiej
połowie tego roku. Nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku zakończona zostanie wschodnia obwodnica Łodzi (41km) Stryków- Tuszyn.
Do zamknięcia całej długości autostrady ciągle pozostaje nierozwiązany temat 140-kilometrowego odcinka z Tuszyna do Pyrzowic. Najbardziej pechowy, jak się dziś okazuje, jest właśnie ten częstochowski
fragment. Był już przecież wybrany koncesjonariusz na jego budowę
i eksploatację, jednak umowę z nim w 2010 roku rozwiązano, gdyż nie
zebrał niezbędnych funduszy. Kolejnego przetargu na koncesjonariusza
bądź wykonawcę drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie ogłosiła
ze względu na nowe zasady wliczania przez europejski urząd statystyczny „ Eurostat” kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji drogi do długu publicznego, który niebezpiecznie zbliżył się do granic możliwości
państwa polskiego. W związku z wysokim zadłużeniem Polski rząd rozważa, czy zamiast całego brakującego odcinka nie zbudować w latach
2013-2015 tylko fragmentu z Częstochowy do Pyrzowic (57 km), a 82-kilometrowy odcinek z Tuszyna do Rząsaw (k. Częstochowy) pozostawić
jako dwujezdniową drogę z 1976 roku, tzw. „gierkówkę”. Drugie rozwiązanie pozostawiałoby niebezpieczną, ale za to bezpłatna drogę od Rząsaw do Piotrkowa, dzięki której jeszcze przez kilka lat istniałoby dobre
połączenie komunikacyjne północnej części powiatu częstochowskiego, (szczególnie gminy Kruszyna) z DK-1.
W tym miesiącu kończą się uzgodnienia kolejnego projektu budowlanego autostrady dotyczącego brakującego odcinka Tuszyn- Pyrzowice. Dokumentacja obejmuje budowę trasy po nowym śladzie na
odcinku od Rząsaw do Pyrzowic z obwodnicą Częstochowy oraz rozbudowę istniejącego fragmentu DK-1 z Rząsaw do Piotrkowa. Z uwagi na
duże natężenie ruchu droga od Rząsaw w kierunku Łodzi będzie poszerzona z dwóch do trzech pasów ruchu w jednym kierunku.
Niestety, w tej koncepcji nadal nie ma dobrego połączenia komunikacyjnego Kruszyny z autostradą. Realizując zadanie budowy autostrady A-1, GDDKiA ma obowiązek zapewnić odtworzenie połączeń dróg
przerwanych planowaną trasą autostrady oraz zapewnić połączenia
wszystkich nieruchomości sąsiadujących z A-1 z siecią dróg publicznych. Jednak w tym projekcie przerwane połączenie z Kruszyną nie zostaje odtworzone. GDDKiA uzasadnia to tym, że decyzje lokalizacyjne
i środowiskowe, (sprzed 15 lat!) nie uwzględniają wnioskowanej przez
mieszkańców drogi serwisowej.
W tym miejscu należy także podkreślić pozytywne efekty współpracy powiatu częstochowskiego i samorządów gmin z biurami projektowymi „Tebodin Poland Sp.z o. o” i „Mosty Katowice”, które wykonały dokumentację techniczną autostrady A-1 Tuszyn – Pyrzowice.
Po żmudnych i trudnych negocjacjach powstały nowe rozwiązania
drogowe, które wychodzą naprzeciw przyszłym planom rozwoju sieci

dróg powiatowych. Projekt autostrady uwzględnia w zasadzie wszystkie
nasze uwagi dotyczące obiektów drogowych krzyżujących się z autostradą, tj. węzłów oraz wiaduktów drogowych i autostradowych znajdujących się w ciągu dróg powiatowych.
Wszystkie wiadukty nad i pod autostradą cechować się będą następującymi parametrami:
• szerokość pasa drogowego – min. 20 m
• prześwit poziomy – 25 m
• szerokość jezdni -7 m
• prędkość projektowa – 40-60 km/h
• klasa techniczna przyjętej kategorii ruchu i nośności – KR4
• chodnik oddzielony od jezdni za pomocą barier lub balustrady – 1.5-2 m
• ścieżka rowerowa – 2+0,5 m
Projektowane obiekty wyposażone zostaną w instalację oświetleniową.
Wyżej wymienione rozwiązania w ciągu dróg powiatowych i te
w ciągu dróg gminnych, wojewódzkich, w tym także przejścia dla zwierząt, uzgodniono i zatwierdzono podczas posiedzeń Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Technicznej.
Nie znaczy to, że wszystko zostało załatwione. Do tematów ciągle nierozwiązanych zaliczają się połączenia komunikacyjne Mykanowa
i Kruszyny z węzłami autostradowymi „Rząsawy” i „Mykanów – Kościelec” oraz połączenie komunikacyjne rejonu Konopisk, Sobuczyny i Dźbowa z węzłem „Zawodzie”.
Uporządkowanie infrastruktury drogowej, w tym dróg alternatywnych, z węzłami autostradowymi w układzie drogowym aglomeracji
Częstochowa jest i będzie zadaniem Samorządowego Zespołu Koordynującego Budowy Autostrady A-1 w rejonie Częstochowy w rozmowach z GDDKiA w Warszawie. Być może uda się wynegocjować na czas
budowy autostrady na starym śladzie drogę technologiczną (objazdową), która po zakończeniu inwestycji mogłaby być zaadoptowana na
drogę lokalną łączącą Rząsawy z Kruszyną.
Reasumując: w kwietniu tego roku powstała druga już dokumentacja techniczna budowy autostrady A-1 z Tuszyna do Pyrzowic. Jej wykonanie w terenie będzie zależało od zasobności państwa polskiego.
Budowa pierwszego odcinka z Rząsaw do Pyrzowic z obwodnicą Częstochowy planowana jest do realizacji w latach 2013-2015.A co będzie
z odcinkiem z Rząsaw do Piotrkowa? Tego nie wie nikt. Bardzo dużo będzie zależało od podejścia rządu polskiego do kontynuowania budowy
infrastruktury drogowej po zakończonych Mistrzostwach Europy w Piłce
Nożnej. Można przypuszczać, że do 2016 roku odcinek drogi DK-1 z Częstochowy do Piotrkowa nie ulegnie zmianie.

Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu
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STAROSTWO POWIATOWE

Obsługa osób
niesłyszących

Od

1 kwietnia br. instytucje publiczne mają obowiązek
zapewnić osobom niesłyszącym sprawny kontakt
z urzędnikiem. Częstochowskie Starostwo Powiatowe jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o języku migowym (obowiązuje od 1 kwietnia br.) wysłało na specjalistyczne szkolenia troje swoich
pracowników. Dzięki temu osoby niesłyszące mogą być (i są) obsługiwane w urzędzie bez pośrednictwa osób trzecich.
Dwie „migające” urzędniczki mające ukończony kurs języka migowego w stopniu zaawansowanym pracują w Wydziale Komunikacji,
trzecia osoba zatrudniona jest w kancelarii ogólnej starostwa.
- Od początku tego roku załatwiliśmy w naszym wydziale około
100 spraw osób niepełnosprawnych, w tym kilku osób niesłyszących –
informuje Ewa Kubat-Miedzińska, naczelniczka Wydziału Komunikacji.
GF

Urzędniczka po kursie języka migowego porozumiewa się z osobą niesłyszącą

STAROSTWO POWIATOWE

Po XIII sesji
Rady Powiatu

D

wie zmiany do porządku obrad wprowadzili radni powiatu częstochowskiego podczas obrad XIII sesji Rady Powiatu (29 marca br.). Pierwszą z nich było przyjęcie uchwały
(wprowadzonej do porządku obrad już po rozpoczęciu sesji) dotyczącej
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Członek Zarządu Henryk Kasiura poinformował, że powiat nasz otrzymał dodatkowo 700 tys. zł, co powoduje, że na
rehabilitację zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy i na
rehabilitację społeczną realizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w bieżącym roku przeznaczonych jest 1 mln 944 tys. zł, czyli
o 64 % więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki temu możliwe będzie pełniejsze zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych ubiegających się
na przykład od trzech lat o dofinansowanie usług w ramach likwidacji
barier funkcjonalnych.
Druga zmiana dotyczyła wykreślenia z porządku obrad punktu
związanego ze skargą na działalność starosty wniesioną przez mieszkańca powiatu toczącego spór sądowy z Tauronem. Co prawda radni nie
mieli wątpliwości, że skarga jest bezzasadna, gdyż starosta jako reprezentant Skarbu Państwa musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale uznali, że przepisy te są krzywdzące dla właścicieli nieruchomości, na których energetyczny monopolista posadowił elementy
swojej infrastruktury. Dlatego też Rada postanowiła przenieść ten punkt
porządku obrad na następną sesję, by mieć czas na opracowanie stanowiska, w którym wyrazi swoją krytyczną ocenę obowiązującego w tym
zakresie porządku prawnego.

Władze powiatu z nowym komendantem policji

Radni z zainteresowaniem wysłuchali także informacji dotyczącej
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie częstochowskim w 2011 r. przedstawionej przez komendanta miejskiego policji mł.
insp. Artura Bednarka. Wcześniej w imieniu władz powiatu życzenia
i gratulacje z okazji awansu nowemu komendantowi złożył starosta Andrzej Kwapisz oraz przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Rydzek.
GF
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FELIETON

Czy ciągłe reformowanie
służby zdrowia wychodzi
jej na zdrowie?
Reformowanie polskiego systemu ochrony zdrowia trwa właściwie
od początku świata. Niestety, jak dotąd niewiele z tego nie wynika.
Wygląda na to, że właściwie brak jest autentycznego zainteresowania likwidacją bałaganu
w naszym systemie. Wszyscy podobno mają
dobrą wolę i… na takich deklaracjach właściwie się kończy.

P

rzypomnę, że po raz pierwszy za reformowanie naszego systemu służby zdrowia parlament zabrał się już na początku lat
dziewięćdziesiątych uchwalając 30 sierpnia 1991 roku ustawę
o ZOZ-ach. To był pierwszy krok na drodze „odpaństwawiania” polskiej
służby zdrowia. Aktem tym wprowadzono między innymi możliwość
funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w formie Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Oczywiście oprócz takiej
formuły była w tej ustawie zapisana również możliwość tworzenia niepublicznych zakładów. Jednak zdecydowana większość ZOZ-ów była
publiczna. Jeśli wcześniej, w okresie całkowicie państwowej służby
zdrowia, można było narzekać na braki pieniędzy, to po wprowadzeniu
nowej ustawy sytuacja się nieco poprawiła. Poprawa ta wynikała niestety nie tyle z lepszego zarządzania placówkami świadczącymi usługi
zdrowotne w formule SP ZOZ, ale z uzyskania możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności. Do tej pory
oprócz pieniędzy budżetowych i swoistego kredytu kupieckiego doszła
możliwość zaciągania kredytów.
W początkowym okresie większość placówek funkcjonowała jako
zakłady budżetowe, których właścicielami były samorządy gminne. Kiedy w poszukiwaniu większej swobody zakłady zaczęły się przekształcać
w jednostki samodzielne, czyli SP ZOZ-y, mając możliwość finansowania
swojej działalności także z kredytu bankowego, po prostu zaczęły to robić. Skoro niedobór finansowy nie był wystarczającym powodem do
zaprzestania działalności, szpitale dość szybko zaczęły się zadłużać. W
pewnym sensie robiły to bezkarnie, bo dług, zgodnie z zapisami ustawowymi, mógł być spłacony przez organ założycielski dopiero po zakończeniu likwidacji placówki. Kto jednak wtedy zdobył się na odwagę
likwidacji ZOZ? Dziś, działając pod przymusem ekonomicznym, niewiele
samorządów się na to decyduje, a skutki takich likwidacji bywają trudne
do przewidzenia. Oprócz związków zawodowych na przeszkodzie w podejmowaniu takich decyzji stoi także ogromne zadłużenie niektórych SP
ZOZ-ów. Jako przykład może tu posłużyć szpital wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim czy szpital powiatowy w Śremie, gdzie długi szpitala
przekraczają budżet samorządu. Obecnie długi szpitali znów przekroczyły kwotę 10 miliardów złotych i stale rosną. Rosną mimo kolejnych
oddłużeń. Niestety, w dającym się przewidzieć czasie nie zanosi się na
poprawę sytuacji. Od lat służba zdrowia jest wstrząsana reformami, ale
niestety, brak im jest spójności i ciągłości. Często zamiast kontynuować,

wydawałby się słuszne rozwiązania, wraca się do starych wzorców. Tak
było przecież z Kasami Chorych. Zamiast rozwijać rodzącą się konkurencję na ryku płatnika Kasy zlikwidowano i zastąpiono je zcentralizowanym NFZ ponownie przywracając ogólnopolski monopol. Mimo zapowiedzi przez ostatnie cztery lata nie zrobiono nic, by ten stan zmienić.
Mimo zwycięstwa wyborczego rządzącej koalicji, gdy po raz pierwszy w
Polsce pojawiła się szansa na kontynuowanie reform, dokonano zmiany
na stanowisku ministra zdrowia. Zmiana ta wskazywać może na zanegowanie działań poprzedniej pani minister. Fakt, iż nowym ministrem
został jeden z jej największych krytyków, zdaje się tę tezę tylko potwierdzać. Inaczej mówiąc - wydaje się, że po raz kolejny czeka nas odwrót i
że ostatnie cztery lata nic nie dały.
Osobną sprawą jest fakt, że wprowadzone ustawy rzeczywiście
dalekie są od ideału. Podstawowym błędem w ustawie o działalności
leczniczej jest, w moim przekonaniu, zrezygnowanie z powierzenia nadzoru właścicielskiego nad podmiotami publicznymi marszałkom województw. Zrezygnowano w ten sposób z szansy jednolitego nadzoru i
pełnej informacji o publicznych placówkach medycznych funkcjonujących na ternie jednego województwa skupionej w jednym miejscu.
Utrzymano w ten sposób niepotrzebną konkurencję miedzy samorządami o publiczne pieniądze, a jednocześnie usankcjonowano swoisty
stan niewiedzy o tym, czym tak naprawdę dysponujemy. Dlatego też
bardzo często inwestycje są dublowane, a niektóre rodzaje działalności
medycznej są nadmiernie rozwijane, podczas gdy inne zaniedbywane.
To oczywiście jest także wynikiem nierównej wyceny świadczeń medycznych, choć na zrównoważenie cen czyniące je mniej więcej jednakowo opłacalne było ponad 12 lat. Podstawowym mankamentem
pozostaje jednak fakt niemożności porozumienia się między poszczególnymi szczeblami samorządu co do racjonalnego podziału zakresu
świadczeń medycznych. Podstawową zaletą tej ustawy jest pozostawienie różnorodności form własnościowych przedsiębiorstw prowadzących działalność medyczną i rezygnacja z zapisu o obligatoryjnym
przekształceniu szpitali w spółki. Przecież samo przekształcenie szpitali
w spółki nie załatwi sprawy racjonalnej gospodarki w systemie ochrony zdrowia. To może być lekarstwo, które może pomóc, ale może też
zaszkodzić. W pierwszej chwili pewnie pomoże. Spółki tworzyć będą
ludzie pełni entuzjazmu i wierzący w słuszność swoich działań. Myślę
jednak, że w dającej się przewidzieć przyszłości większość spółek stanie
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się po prostu łupem wyborczym, tak jak w pewnym sensie stało się z całkiem sporą częścią SP ZOZ-ów. Już dziś mamy na to przykłady, z których
dla mnie najciekawszym jest spółka prowadzona przez miasto (49%)i
powiat(51%). Chodzi o Zambrów i powiat zambrowski. Z informacji medialnych wynika, że miasto już chce się wycofać z tej spółki, bo ma inną
wizję rozwoju szpitala. Gdy jednak sprawdziłem wyniki wyborów okazało się, że w powiecie rządzi PiS, a w mieście PO. Mam więc wątpliwości,
czy rzeczywiście tylko o wizję chodzi.
Tymczasem naszym systemem opieki zdrowotnej w dalszym ciągu co jakiś czas wstrząsają konwulsje, a długi szpitali stale rosną. Nie
pomagają ogromne kwoty pompowane w system z budżetu państwa.
Na nic się zdają pieniądze samorządowe i unijne szerokim strumieniem
płynące na inwestycje. Także na niewiele się zdają coraz większe kwoty
inwestowane w system przez kapitał prywatny. Sytuacji to nie poprawia,
a jedną z tego przyczyn jest, niestety, działalność naszego ustawodawcy. Nie pierwszy raz zresztą Sejm „przyłożył rękę” do wzrostu zadłużenia
szpitali w Polsce. Należałoby w tym miejscu przypomnieć słynną ustawę
„203”. Gdy większość samorządów i szpitali po latach wygrzebała się jakoś z tego problemu, na system spadł nowy grom finansowy. Ustawa o
prawach pacjenta i zapisane w niej obowiązkowe ubezpieczenie szpitali
od błędów medycznych. Realny koszt tego tylko ustawowego zapisu

5

przerósł najśmielsze wyobrażenia na ten temat. Szacuje się, że stanowi on dla placówki kwotę ok. 3% wartości kontraktu. Dla szpitala, który
otrzymał kontrakt na poziomie z lat poprzednich (a często niższym), biorąc dodatkowo pod uwagę inflację przekraczającą 4%, oznacza to najzwyczajniej w świecie powolne bankructwo. I dobre zarządzanie nic tu
nie pomoże. Są gdzieś przecież granice oszczędności i racjonalizacji wydatków. Leczenie po prostu kosztuje, a jeśli pieniędzy jest mniej, to długi
będą rosły. Wprowadzenie dobrowolności tego ubezpieczenia niewiele
zmieni. W świat poszła informacja, że za błędy można wyciągnąć kasę,
więc jeśli nie ubezpieczyciel to szpital będzie płacił odszkodowania ze
swoich pieniędzy, uszczuplając tym samym pulę środków przeznaczoną
na leczenie, co zwiększy ryzyko popełnienia następnych błędów wynikających choćby tylko z wymuszonego ekonomią zaniechania niektórych działań. Co bardziej przedsiębiorczy prawnicy z pewnością zadbają
o to, by tak się stało. Przed szpitalami już pojawiają się banery reklamujące tego rodzaju usługi prawne. A że „Pecunia non olet” to ten biznes
będzie kwitł i coraz więcej naszych pieniędzy przeznaczonych na naszą
ochronę zdrowia trafiać będzie zupełnie gdzie indziej.
Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski

STAROSTWO POWIATOWE

O planie gospodarki odpadami

16

kwietnia w Starostwie Powiatowym przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zaprezentowali samorządowcom gmin i powiatów subregionu północnego województwa śląskiego projekt planu gospodarki odpadami
dla województwa śląskiego na rok 2014.
Przybyłych na spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, gmin i powiatów powitał starosta częstochowski Andrzej Kwapisz.
Prezentacji założeń planu dokonali: dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Ziora oraz Jarosław Zarzycki przedstawiciel wykonawcy projektu z firmy ARCADIS.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili uczestnikom konferencji główne cele planu gospodarki odpadami w województwie śląskim, do których zalicza się :
1. Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów.
2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak
również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska.
3. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów.
4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć:
* poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
* poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo oraz ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

* do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
* do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej ni 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Podczas konferencji dyrektor J. Ziora przedstawił mapę regionów
występujących w woj. śląskim. Nasz powiat znajduje się w regionie I,
w skład którego wchodzą gminy: Blachownia, Boronów, Ciasna, Częstochowa, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze, Janów, Kamienica Polska,
Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Lubliniec, Miedzno,
Mstów, Mykanów, Myszków, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Opatów,
Panki, Pawonków, Pilica, Poczesna, Popów, Poraj, Poręba, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Starcza, Szczekociny, Włodowice, Woźniki, Wręczyca
Wielka, Zawiercie, Żarki, Żarnowiec.
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RADA POWIATU

Stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Komendant A. Bednarek podczas sesji Rady Powiatu

P

odczas ostatniej sesji (29 marca br.) Rada Powiatu zapoznała
się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie częstochowskim w 2011 roku. Sprawozdanie przedstawił Komendant Miejski Policji Artur Bednarek, który
poinformował, że liczba przestępstw stwierdzonych na terenie działania
komisariatów międzygminnych w roku 2011 lekko wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego (z 762 do 830). Generalnie jednak liczba
przestępstw na terenie miasta i powiatu spadła. Komendant podkreślił
fakt skutecznego zapobiegania i eliminacji przestępstw w kategoriach
szczególnie uciążliwych społecznie przy jednoczesnym wzroście ich
wykrywalności na przestrzeni ostatnich lat. Na terenie powiatu nastąpiła widoczna poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
uwidaczniająca się w odnotowanej mniejszej liczbie wypadków i kolizji.
Niestety, liczba zabitych uległa zwiększeniu (najwięcej w gminach, przez
które przebiega trasa DK-1). Komendant wyraził nadzieję, że mająca powstać obwodnica poprawi bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaznaczył,
że zainstalowanie barier energochłonnych na DK1 w widoczny sposób
wpłynęło na zmniejszenie ilości wypadków.
Komendant omówił także zagadnienia związane z przemocą
w rodzinie, zwracając uwagę, że najbardziej cierpią dzieci i kobiety, natomiast przemoc ze strony pań jest zjawiskiem marginalnym. Poinformował, że rodziny objęte „niebieską kartą” znajdują się pod specjalnym
nadzorem policji. Podkreślił, jak istotne znaczenie odgrywa tu współpraca z ośrodkami pomocy społecznej oraz szkołami. Przytoczył najczęściej
spotykane i najbardziej dotkliwe przypadki przestępczości, jak kradzieże
oraz włamania ( popularne „na śpiocha”) apelując do radnych o propagowanie informacji mających na celu zwiększenie czujności wśród
mieszkańców powiatu, zwłaszcza osób starszych, zalecając ostrożność
przy wpuszczaniu obcych do domu.

Komendant zasygnalizował szybki wzrost liczby przestępstw
w cyberprzestrzeni i zwrócił uwagę na konieczność obserwowania
”komputerowych” poczynań nieletnich i kontrolowanie odwiedzanych
przez nich stron. Przestrzegał także przed oszustami internetowym.
Wspomniał o zagadnieniach dotyczących przestępczości o charakterze
seksualnym. Przedstawił kwestie związane z przestępczością nieletnich
informując, że w celu właściwej realizacji zadań związanych z rozpoznaniem środowisk dokonujących tego typu przestępstw - w 2011 roku
powołano Wydział ds. Przestępczości Nieletnich. Omawiając przestępczość narkotykową wskazał, że najczęstszym miejscem pozyskiwania
narkotyków przez młodzież są dyskoteki i szkoły, a najbardziej popularnym narkotykiem występującym na terenie działania komendy jest
marihuana i amfetamina.
Mówiąc o przestępczości gospodarczej A. Bednarek zaznaczył,
iż w zdecydowanej większości łączy się ona z nielegalnym handlem
podrobionym alkoholem (będącym przyczyną wielu nagłych zgonów)
i tytoniem sprzedawanymi poza koncesjonowanymi punktami. Komendant przedstawił także działania służb mające na celu zabezpieczanie
imprez sportowych i kulturalnych, ujęć wody, ośrodków kultu religijnego oraz przed terroryzmem, a także przygotowania do zabezpieczenia
mistrzostw Europy w piłce nożnej. Podziękował władzom powiatu za
udzieloną pomoc finansową w ubiegłym roku, która w całości została
przeznaczona na poprawę stanu budynku komisariatu w Koniecpolu.
Pochwalił władze powiatu za stan dróg w powiecie, który wyraźnie się
poprawia, a wykonane nakładki i chodniki wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

IC

STAROSTWO POWIATOWE

Dalsze usprawnianie scaleń

11

kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie w sprawie współdziałania
i organizacji pracy przy realizacji przedsięwzięć polegających na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym na obiekcie Biała Wielka gmina Lelów i na obiekcie Witkowice
i Chorzenice gm. Kłomnice.
Prace prowadzone będą w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa przez scalanie gruntów” realizowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli:
starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan
Miarzyński , skarbnik powiatu Krzysztof Toczko, przedstawiciele Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
z dyrektorem Józefem Chmielem na czele, przedstawiciele gmin Lelów

i Kłomnice oraz naczelnicy i pracownicy starostwa zaangażowani w prace scaleniowe.
W trakcie spotkania omawiano problemy, jakie występowały przy
realizacji projektów scaleniowych w ubiegłych latach i ich przyczyny.
Dyskutowano na tematdziałań, jakie powinny zostać podjęte w celu
usprawnienia przyszłych prac scaleniowych. Podkreślano, iż w chwili
obecnej zainteresowanie scalaniem jest większe niż w początkowym
okresie. Stwierdzono również, że gminy wykazują duże zaangażowanie
w realizację projektów scaleniowych.
Głównym tematem dyskusji było wyznaczenie kierunków współpracy wykonawców prac scaleniowych z przedstawicielami gmin i Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz określenie czynności niezbędnych dla dalszego usprawnienia prac scaleniowych.
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PO MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW

Prostowanie wpisów
w księgach wieczystych
Na podstawie art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne starostowie przeprowadzają modernizację ewidencji
gruntów i budynków w poszczególnych obrębach ewidencyjnych. Jest to
złożony zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych
mających na celu między innymi aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę tych danych.

J

ednym z zadań modernizacyjnych jest doprowadzenie do
zgodności numeracji działek ewidencyjnych poprzez wyeliminowanie błędnych oznaczeń lub numerów działek powtarzających się w danym obrębie, które wyróżnia tylko arkusz mapy, na której
dana działka została wkartowana (narysowana). Obowiązujące przepisy
stanowią, że numeracja działek winna być ciągła w każdym obrębie, dlatego też w trakcie modernizacji dokonuje się renumeracji takich działek.
Z uwagi na to, że ewidencja jest podstawą oznaczenia nieruchomości
w dziale I księgi wieczystej, po zakończonej modernizacji, z urzędu,
składane są wnioski wraz z załącznikami do Wydziału Ksiąg Wieczystych
o dokonanie sprostowań w tym zakresie. Do tej pory wyregulowanych

zostało około tysiąca ksiąg obejmujących nieruchomości położone
między innymi w obrębach Kocin Stary, Kocin Nowy, Borowno Kolonia,
Cykarzew Stary. Obecnie przygotowanych jest 320 wniosków obejmujących nieruchomości położone w Hutkach. Należy nadmienić, że
z urzędu mogą być sprostowane tylko te księgi, w których oznaczenie
i powierzchnia nieruchomości są zgodne ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów przed modernizacją. Jeżeli istnieje rozbieżność, właściciel we własnym zakresie i na swój koszt winien sprostować dział I księgi.
								
Anna Major
kierownik referatu ewidencji gruntów

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Frekwencja prawie wzorowa

19

marca bieżącego roku na terenie powiatu częstochowskiego zakończyła się trwająca od 6
lutego kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacji poddanych zostało około 980 młodych ludzi - mężczyzn z rocznika podstawowego 1993 oraz 7 z roczników starszych: 1988
- 1992 (mieli nieuregulowany stosunek do służby wojskowej).
Przed komisją stawiło się też 9 kobiet posiadających wykształcenie medyczne lub kształcących się w kierunkach medycznych.

W bieżącym roku 100 procent stawiennictwa (na 16 gmin
powiatu częstochowskiego) osiągnęło pięć gmin: Dąbrowa Zielona, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Lelów.
Wskaźnik stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wyniósł
98,43 proc. rocznika podstawowego i jest o 0,47 % niższy od
ubiegłorocznego z uwagi na wyjazd młodych osób za granicę.
Roman Gębuś
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe
w gminie Kłomnice
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w okresie ostatnich pięciu 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 Kłomnice, w następnym numerze „Wieści” przedstawimy
inwestycje powiatu w mieście i gminie Koniecpol.
GF
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer drogi

Ilość dróg w gminie

podział środków na
gminę w stosunku
do km dróg

w tym
Dodatkowe środki
deklarowane przez
gminę

[km]
2

1

3

GMINA Kłomnice

61,166

mb/m2

[zł]

[zł]

[zł]

[zł.]

5

6

7

8

9

R O K

159 610,39 zł

Remonty cząskowe

5 703,00

1 859 450,55

749 513,25

805 137,30

304 800,00

3 361,84

111 690,67

111 690,67

0,00

0,00

146 612,72

146 612,72

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1030 S

udział
gminy

zakres

4
2 0 0 7

udział
Powiatu

Pomocowe
(UE, NPPDL,
Budż.
Państw.)

wartość
zadania

odc. gr. woj. - Zawada

2 953,00

698 134,73

334 163,90

168 970,83

195 000,00

1 130,00

210 643,43

210 643,43

0,00

0,00

1033 S

Borowa - Garnek

423,00

80 853,49

50 853,49

0,00

30 000,00

1029 S

Pacierzów - Karczewice - Garnek - Św Anna

1 400,00

237 666,98

72 666,98

0,00

165 000,00

1024 S

m. Skrzydlów - remont mostu - PO TRĄBIE
POWIETRZNEJ

remont mostu przez
rz. Wartę

168 970,83

0,00

168 970,83

0,00

1028 S + 1024 S

m. Skrzydlów - Budowa chodnika wraz z
odwodnieniem i nawierzchnią - PO TRĄBIE
POWIETRZNEJ

Nawierzchnia + chodnik + odwodneinie

1031 S + 1032 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego
tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S
od DK - 91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S
Zawada – Konary – Pacierzów dł. 7,8 km

Projekt

INWESTYCJE

2 0 0 8
GMINA Kłomnice

61,166

2 750,00

903 012,43

157 045,96

636 166,47

109 800,00

2 750,00

683 412,43

47 245,96

636 166,47

0,00

219 600,00

109 800,00

0,00

109 800,00

R O K

211 672,33 zł

Remonty cząskowe

5 254,00

2 887 065,99

867 351,08

1 707 214,91

312 500,00

7 382,00

233 150,19

233 150,19

0,00

0,00

105 691,64

105 691,64

0,00

0,00

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

5 254,00

834 584,17

522 084,17

0,00

312 500,00

1030 S

Zawada - Kłomnice

583,00

81 485,35

81 485,35

0,00

0,00

1077 S

m. Rzerzęczyce (ul. Wolności)

1 326,00

200 607,19

100 607,19

0,00

100 000,00

1029 S

Karczewice - Garnek - Św Anna

2 745,00

432 854,89

257 854,89

0,00

175 000,00

1029 S

Kłomnice - Pacierzów

600,00

88 320,19

63 320,19

0,00

25 000,00

1028 S

m. Skrzydlów

INWESTYCJE
1028 S + 1024 S

m. Skrzydlów - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i nawierzchnią PO TRĄBIE
POWIETRZNEJ

Nawierzchnia + chodnik + odwodneinie

0,00

31 316,55

18 816,55

0,00

12 500,00

0,00

1 713 639,99

6 425,08

1 707 214,91

0,00

365 643,00

0,00

365 643,00

0,00
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1029 S

m. Garnek - przebudowa mostu Mon. Fin. +
UE RPO

przebudowa mostu
tymczasowego na
obiekt stały
2 0 0 9

GMINA Kłomnice

61,166

0,00

9

1 347 996,99

6 425,08

1 341 571,91

0,00

1 700,00

3 749 699,42

1 521 233,42

1 162 772,00

1 065 694,00

2 228,15

77 423,34

77 423,34

0,00

0,00

74 416,40

74 416,40

0,00

0,00

1 000,00

276 072,09

276 072,09

0,00

0,00

R O K

264 590,41 zł

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1030 S

Kłomnice - Zawada

500,00

111 411,13

111 411,13

0,00

0,00

1028 S

Kłobukowice - Skrzydlów

500,00

164 660,96

164 660,96

0,00

0,00

700,00

3 321 787,59

1 093 321,59

1 162 772,00

1 065 694,00

3 094 495,87

990 588,87

1 113 772,00

990 135,00

INWESTYCJE
1031 S + 1032 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego
tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S
od DK - 91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S
Zawada – Konary – Pacierzów dł. 7,8 km

Nawierzchnia + chodnik + odwodneinie
RPO WSL

1116 S

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

przebudwoa nawierzchni

700,00

209 767,36

85 208,36

49 000,00

75 559,00

1029 S

m. Garnek - przebudowa mostu Mon. Fin. +
UE RPO

przebudowa mostu
tymczasowego na
obiekt stały

0,00

17 524,36

17 524,36

0,00

0,00

5 883 340,77

1 417 155,54

3 352 732,26

1 113 452,97

2 0 1 0
GMINA Kłomnice

61,166

R O K

w 2010 r. brak
algorytmu

10 260,00

Remonty cząskowe

1 631,94

51 423,65

51 423,65

0,00

0,00

27 376,00

27 376,00

0,00

0,00

260,00

64 417,62

64 417,62

0,00

0,00

260,00

64 417,62

64 417,62

0,00

0,00

10 000,00

5 740 123,50

1 273 938,27

3 352 732,26

1 113 452,97

7 800,00

4 034 134,24

1 175 088,27

1 844 443,00

1 014 602,97

197 700,00

98 850,00

0,00

98 850,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1030 S

Lipicze - Zawada

INWESTYCJE
1031 S + 1032 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego
tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S
od DK - 91 – Zberezka – Zawada i nr 1032 S
Zawada – Konary – Pacierzów dł. 7,8 km

Nawierzchnia + chodnik + odwodneinie
RPO WSL

1029 S

Przebudowa DP 1029 S DK-91 - Kłomnice Pacierzów - Karczowice -Garnek - DW786 na dł.
7,910 mb (gm. Kłomnice)

Projekt

1024 S

Odbudowa drogi powiatowej w m. Skrzydlów
po powiadzi 2010

Odbudowa jezdni i
odwodnienia

500,00

146 622,04

0,00

146 622,04

0,00

1033 S

Odbudowa drogi powiatowej w m. Kuźnica Garnek po powiadzi 2010

Odbudowa jezdni i
odwodnienia

900,00

297 997,20

0,00

297 997,20

0,00

1028 S + 1029 S

Odbudowa dróg powiatowych w m. Karczewice po powiadzi 2010

Odbudowa jezdni i
odwodnienia

800,00

364 860,52

0,00

364 860,52

0,00

1066 S

Odbudowa mostu leżącego w ciagu drogi
powiatowej nr 1029 S w m. Karczewice po
powodzi z 2010 r.

Odbudowa mostu

698 809,50

0,00

698 809,50

0,00

Ogółem ma GMINIE KŁOMNICE W LATACH 2007 - 2010

mb

22 917,00

14 379 556,73

4 555 253,29

7 027 856,47

2 796 446,97

Inwestycje

mb

13 450,00

11 678 563,51

2 530 730,90

6 858 885,64

2 288 946,97

Nakładki

mb

9 467,00

1 873 208,61

1 196 737,78

168 970,83

507 500,00

Remonty cząskowe

m2

14 603,93

473 687,85

473 687,85

0,00

0,00

354 096,76

354 096,76

0,00

0,00

w tym :

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

Nowy sprzęt
dla domu dziecka

16

marca Dom Dziecka w Chorzenicach otrzymał od Fundacji „Nasza Ziemia” w ramach proekologicznej akcji
społecznej „Zielona Stopa Filantropa” nowoczesną,
energooszczędną lodówko-zamrażarkę.
- To dopiero początek naszej współpracy – mówi dyrektor placówki w Chorzenicach Wojciech Główczyński. – Fundacja zamierza
sukcesywnie wymieniać nasz sprzęt AGD na wysokiej klasy urządzenia
energooszczędne
Współpracująca z firmą Braas Fundacja Nasza Ziemia zdobywa
środki na modernizację wyposażenia domów dziecka przeprowadzając
zbiórki elektroodpadów i telefonów komórkowych. Lodówko-zamrażarka, która trafiła do wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach została zakupiona dzięki sprzętom podarowanym przez firmy Cemex Polska
oraz Agrex-Eco .
Wymiana starego sprzętu to nie tylko niższe rachunki za prąd, ale
także duża korzyść dla środowiska naturalnego. Przyczynia się bowiem
do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. Kolejną korzyścią płynącą z programu
jest ograniczenie liczby elekrośmieci, wyrzucanych na składowiska śmieci (głównie telefonów komórkowych).
GF

Na zdjęciu:
Od lewej stoją: dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach Wojciech Główczyński,
Bożena Cieślik z Cemex Polska, Krzysztof Wybrański z Agrex-Eco
oraz Ula Keczmerska z Fundacji Nasza Ziemia.

STAROSTWO POWIATOWE

40 lat

w administracji publicznej

Z

astępczyni naczelnika Wydziału Komunikacji Aleksandra Perczak-Ociepka - wieloletni pracownik administracji publicznej
(najpierw rządowej, a następnie samorządowej) - 23 marca
br. zakończyła karierę zawodową przechodząc na zasłużoną emeryturę.
Pani Aleksandra z Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie przeszła do Starostwa Powiatowego, gdzie pracowała początkowo w Wydziale Infrastruktury, a później w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji , a po jego restrukturyzacji - w Wydziale Komunikacji.
A. Perczak-Ociepka była urzędnikiem kompetentnym i doświadczonym, który umiał dzielić się swoją fachową wiedzą ze współpracownikami. Życzliwa i otwarta dla petentów, zawsze była gotowa do
pomocy, zwłaszcza w trudnych sprawach. Pani Aleksandra to osoba o
wysokiej kulturze i życzliwości, cechująca się dużym poczuciem humoru. Życzymy jej wiele pomyślności.
Ewa Kubat- Miedzińska
Naczelnik Wydziału Komunikacji

Podziekowania za wieloletnią pracę składa pani Aleksandrze starosta Andrzej Kwapisz
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Człowiek - najlepsza inwestycja

„Dobry Start”
Spotkanie informacyjne zorganizowane w starostwie 20 kwietnia br.

Od 1 stycznia 2012 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie realizowany jest projekt systemowy pt: „Dobry start.
Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie
częstochowskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007–2013 Priorytet VII Promowanie integracji społecznej, Działanie
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami projektu w 2012 roku są dwie grupy osób:
• 13 osobowa grupa pełnoletnich wychowanków i wychowanek
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny
zastępcze, w tym 7 kobiet i
6 mężczyzn
• 15 osobowa grupa niepełnosprawnych ze względu na schorzenie
narządu wzroku lub narządu ruchu lub narządu słuchu lub chorób
układu krążenia ze stopniem umiarkowanym lub znacznym, w tym
7 kobiet i 8 mężczyzn.
W indywidualnych programach usamodzielniania oraz kontraktach socjalnych zaplanowane zostaną indywidualnie dla każdego
uczestnika i uczestniczki działania w ramach co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji: społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz
zawodowej.
Instrument społeczny polega na zorganizowaniu w szczególności:
• treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa,
• konsultacji indywidualne prowadzonych przez specjalistów np.
psychologa, prawnika, pedagoga,
• sfinansowaniu części wychowankom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Instrument zawodowy polega na zorganizowaniu usług wspierających aktywizację zawodową w formie warsztatów lub konsultacji indywidualnych z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego.
Instrument edukacyjny polega na:
• uczestnictwie w różnego rodzaju kursach zawodowych np. kurs na
operatora wózka widłowego, kurs nauki języków obcych, kurs prawa
jazdy kategorii „B”, kurs komputerowy, itd.
• możliwości opłacenia korepetycji mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych.
Instrument zdrowotny polega na:
• udziale w turnusie rehabilitacyjnym i usprawniającym z programem
nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób
niepełnosprawnych.
20 kwietnia 2012 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie odbyły się dwa spotkania informacyjne dla każdej
z grup uczestników i uczestniczek projektu oddzielnie.
Podczas spotkań przedstawiono sprawy związane z organizacją
i realizacją projektu systemowego „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”
w 2012 r. Omówiono formy wsparcia oferowane w ramach projektu, zapoznano uczestników i uczestniczki z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, kryteriami kwalifikowalności oraz przekazano
uczestnikom i uczestniczkomdo podpisu deklaracje uczestnictwa oraz
inną dokumentację.

Izabela Dudin
Pracownik socjalny PCPR w Częstochowie

Projekt systemowy „Dobry Start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej
w powiecie częstochowskim” JEST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
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BLACHOWNIA

Ogólnopolskie Zawody

Modeli Żaglowych
Po raz kolejny nad zalewem w Blachowni odbyły się Ogólnopolskie Zawody Modeli Żaglowych.
Impreza miała miejsce w dniach 14 -15 kwietnia br.
W zawodach uczestniczyło ponad trzydziestu
zawodników z całego kraju oraz goście z Czech.
W rywalizacji brały udział zarówno małe regatowe
łódki 65 cm, jak i większe modele redukcyjne.
Modele, które wystartowały na zalewie w Blachowni, do złudzenia przypominają repliki żaglówek lub
większych żaglowców. Na wodzie poruszają się
przy pomocy wiatru i zamontowanych żagli. Wiele
zależy też od umiejętności zawodnika, który z molo
kieruje swoją łódeczką przy pomocy radia. Musi
wykazać się sprytem i zręcznością, bo nie jest łatwo
utrzymać model w pozycji gwarantującej sukces.

Mimo trudnych warunków pogodowych (duży wiatr, opady deszczu i chłód), nie zawiedli ani zawodnicy, ani publiczność, która z zainteresowaniem obserwowała zawody, a później uroczyste wręczanie nagród. Trafiły one do rąk następujących osób:

W klasie NSS 650 standard junior
1 miejsce
Paweł Kulczyk Żywiec
2 miejsce
Beniamin Brylka DOKiS Dobrodzień
3 miejsce
Jakub Zygiel DOKiS Dobrodzień
Klasa NSS 650 standard senior
1 miejsce
Marek Woźniak Konstancin Jeziorna
2 miejsce
Grzegorz Różański Konstancin Jeziorna
3 miejsce
Janusz Lembas Oświęcim
W klasie NSS-A junior
(modele redukcyjne)
1 miejsce
Beniamin Brylka DOKiS Dobrodzień
2 miejsce
Jakub Zygiel DOKiS Dobrodzień
3 miejsce
Dominik Brylka DOKiS Dobrodzień
Klasa NSS-A senior
1 miejsce
Dariusz Pieczka Ruda Śląska
2 miejsce
Jerzy Bularz Wodzisław Śląski
3 miejsce
Marek Stala Częstochowa
Obecna na zawodach komandor sekcji Barbara Pieczka wręczyła
powołania do kadry narodowej. Nasz region na zawodach międzynarodowych reprezentować będą modelarze z HMKŻ „39-er” Blachownia:
Kamil Kołaczy (junior), Marek Kołaczyk i Marek Stala.
KO
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DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK

Pozostali na stanowiskach
W związku z tym, iż 31 sierpnia br. kończą się kadencje trzech dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez powiat częstochowski,
Zarząd Powiatu zdecydował, że pracą tych placówek nadal kierować
będą ich dotychczasowi dyrektorzy.
–dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Częstochowie pozostanie Urszula Podsiad – Jeziorska, która pełni tę funkcję
od 2000 roku, posiada wykształcenie kierunkowe
z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie
psychologii, jest nauczycielem dyplomowanym.
Pani dyrektor bardzo sprawnie organizuje pracę
placówki umożliwiając jej pełną realizację zadań
statutowych. Opracowuje i wdraża nowatorskie
rozwiązania organizacyjne i programowe – przykładem jest prowadzony trening widzenia oraz testy uzdolnień wśród młodzieży gimnazjalnej.
W sposób szczególny dba o wyposażenie w nowy sprzęt diagnostyczny
i pomoce naukowe placówki. Za cel nadrzędny Urszula Podsiad – Jeziorska obrała działania, które pomogą w rozwoju placówki, udoskonalą
jakość pracy, a przede wszystkim doprowadzą do poszerzenia oferty
świadczonych usług. Bardzo istotnym elementem pracy poradni jest
realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży. Ponadto, prowadzone są także konsultacje i grupy wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu powiatu częstochowskiego w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych. Urszula Podsiad – Jeziorska współpracuje
z Ośrodkiem Studiów Podyplomowych i kursów Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie
oraz Uniwersytetem Śląskim w organizowaniu grupowych i indywidualnych praktyk studentów psychologii, pedagogiki społecznej i terapii
pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego.
- dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu nadal będzie Małgorzata Migalska, która Zespołem kieruje nieprzerwanie od
2007 roku, jest nauczycielem dyplomowanym.
W 2010 roku otrzymała Statuetkę Starosty Częstochowskiego w kategorii oświaty. Stwarza dogodne
warunki do rozwoju zawodowego i podnoszenia
kwalifikacji przez nauczycieli z zespołu szkół. Małgorzata Migalska wykazała się szczególnym zaangażowaniem w dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb środowiska. Dzięki jej staraniom w 2008 roku z powodzeniem rozpoczęto
kształcenie w zawodach technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik logistyk. Stwarza możliwości do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. W związku z tym w szkole prowadzone
są dodatkowe zajęcia w ramach przedmiotowych kół zainteresowań.
Także z jej inicjatywy w szkole realizowane są programy wspomagające edukację – projekt partnerski Leonardo da Vinci, „Wyrównywanie
szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” i projekt

AEISEC – edukacja dla tolerancji. Pani dyrektor cyklicznie przeprowadza
analizę wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, motywuje
nauczycieli do formułowania wniosków mających na celu poprawę
procesu kształcenia i wdrażania programów naprawczych. Dużo uwagi
przykłada do odpowiednich warunków nauki i pobytu uczniów w szkole poprzez wzbogacanie bazy dydaktycznej, dbałość o bezpieczeństwo,
porządek i estetykę obiektu szkolnego. Współpracuje z Kuratorium
Oświaty Delegaturą w Częstochowie, Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koniecpolu, samorządem terytorialnym, Nadleśnictwem, Policją oraz z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie w sprawach preorientacji zawodowej.
- Liceum Ogólnokształcym w Kamienicy Polskiej
nadal kierować będzie Marian Kaźmierczak, który stanowisko dyrektora tej placówki piastuje od
1992 roku, jest nauczycielem dyplomowanym.
W 2011 roku otrzymał Statuetkę Starosty Częstochowskiego w kategorii oświaty. Jako dyrektor
LO wykazuje się szczególnym zaangażowaniem
w dostosowaniu rozszerzeń nauczanych przedmiotów do zainteresowań wiedzą humanistyczną
czy ścisłą w swojej placówce. Marian Kaźmierczak w ciągu ostatnich lat
przeprowadził w szkole wiele niezbędnych dla bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki prac remontowo – renowacyjnych. W 2010 roku
przeprowadzono kapitalny remont pracowni chemicznej, którą wyposażono w sprzęt multimedialny, tworząc w ten sposób trzecie już
stanowisko umożliwiające wykorzystanie w procesie edukacyjnym zasobów multimedialnych. Dyrektor starał się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne odpowiadające indywidualnym potrzebom uczniów
liceum. Staranie te przyniosły wymierny efekt w postaci uzyskania przez
jedną z uczennic stypendium Stowarzyszenia Szkół Zjednoczonego
Świata, co spowodowało, że licealistka przez 2 lata uczęszczała do szkoły
w Mostarze i zdała międzynarodową maturę. Dbałość dyrektora o poziom kształcenia przyniósł efekty w postaci zdawalności egzaminów
maturalnych w LO na poziomie 96,2% w ubiegłym roku. W szkole kierowanej przez M. Kaźmierczaka realizowane są także projekty europejskie, dzięki którym uczniowie mogą osobiście poznać szkoły partnerskie
– do tej pory młodzież wyjeżdżała na Ukrainę, do Wielkiej Brytanii, Turcji
i Holandii. Natomiast, za środki uzyskane z projektów zakupiono wiele
niezbędnych pomocy dydaktycznych.

PJ
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KONKURS

Zostań
przedsiębiorcą roku

„M

ikroprzedsiębiorca Roku” to konkurs organizowany od
7 lat przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and
Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do
zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych
z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Konkurs
ma na celu nagradzać i promować mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.
Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają
mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny
ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar
Pawlak.
Zgłoszenia do VIII edycji można nadsyłać do 18 maja 2012 roku.
Kategorie konkursowe
Uczestnicy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii konkursowych:
SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia
2005 roku,

PROGRES - przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą między 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2008 roku,
START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2009.
Kapituła Konkursu Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012.
Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach, po
15 000 zł każda.
Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali
w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych we wrześniu 2012 roku.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wypełniając prosty, elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie http://kronenberg.org.pl/mikroprzedsiebiorcaroku
Na stronie znajduje się również regulamin oraz pozostałe informacje związane z konkursem.
TŚ

STAROSTWO POWIATOWE

Dyskutowali o rozwoju regionu

O

działaniach sprzyjających rozwojowi regionu częstochowskiego rozmawiali ze starostą Andrzejem Kwapiszem
działacze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu
i Utworzenia Województwa Częstochowskiego: prezes Cezary Stępniak,
wiceprezesi Witold Piecuch i Henryk Dąbrowski oraz członek Zarządu
Dariusz Jadczyk.
Goście podziękowali Zarządowi i Radzie Powiatu za podjęcie
uchwały popierającej działania zmierzające do utworzenia województwa częstochowskiego oraz poinformowali, że ideę tę wspierają nie tylko
samorządy powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy, ale także
najwyższych władz Kościoła. Zwrócili uwagę na fakt, iż termin ich wizyty
w Starostwie (4 kwietnia br.) zaprzecza opiniom, iż temat województwa
częstochowskiego pojawia się wyłącznie w okresach przedwyborczych.
W trakcie rozmowy ze starostą pojawiły się ponadto tematy związane m.in. z możliwościami współpracy gospodarczej firm naszego
regionu z przedsiębiorcami zza wschodniej granicy. Mówiono także
o zagospodarowaniu terenów po obu stronach budowanej na naszym
terenie autostrady i o szansach na powstanie lotniska towarowego
w okolicach Częstochowy.
GF

Spotkanie odbyło się w gabinecie starosty
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RADA POWIATU

Powiatowy Program
Ochrony Zdrowia
Psychicznego
Rada Powiatu w Częstochowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Program został opracowany w celu poprawy
stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz zapewnienia im dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
na terenie powiatu częstochowskiego.

Z

godnie z przepisami Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
jednostki samorządu terytorialnego zobligowane zostały do opracowania lokalnych programów ochrony zdrowia psychicznego na lata
2011-2015. Dla realizacji powyższego zadania Zarząd Powiatu Częstochowskiego powołał Powiatowy Zespół Koordynujący Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W skład Zespołu
weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Bogumiłku, Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Poradni Zdrowia Psychicznego w Lelowie i Kłomnicach oraz
działających na terenie powiatu stowarzyszeń realizujących zadania
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20112015 określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej powiatu
częstochowskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy
stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb
zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. W Programie zostały
przedstawione propozycje planowanych działań w obszarze zdrowia
psychicznego. Program zawiera również diagnozę aktualnego stanu
zdrowotnego mieszkańców powiatu częstochowskiego oraz cele polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, które mogą
przyczynić się do wypracowania docelowego modelu organizacji opieki
psychiatrycznej na terenie powiatu częstochowskiego.
Cele i zadania przedstawione w Programie są zgodne z celami
i zadaniami określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Do celów głównych przedstawionych w Programie należą:
- promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
- rozwój systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
5. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
6. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
7. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.
Zadania określone w Programie będą finansowana ze środków
własnych powiatu oraz podmiotów realizujących program. Powiat zobowiązany jest do składania rocznego sprawozdania z wykonania zadań
ministrowi do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi
Szczegóły dotyczące przyjętego przez Radę Powiatu w Częstochowie Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015
wraz z załącznikiem stanowiącym Program znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie: www. czestochowa.
powiat.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Uchwały Rady
Powiatu.
PJ
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie
ze współpracy w 2011 r.

K

ażdego roku, w terminie do 30 kwietnia, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok poprzedni. W tym roku Zarząd Powiatu Częstochowskiego dokument ten, będący bilansem wszystkich działań z obszaru współdziałania
samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi, przyjął 18
kwietnia.
Współpraca powiatu częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi zaplanowana została w uchwalonym przez Radę Powiatu
w dniu 29 grudnia 2010 r. programie współpracy na 2011 r. Program jest
podstawą do formalnego wspierania finansowego i pozafinansowego
zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Celem głównym Programu było skuteczne działanie na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu był zamieszczony na
stronie internetowej powiatu częstochowskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W ramach prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.
Zadania statutowe wykonywane przez organizacje obejmują
wiele dziedzin życia, ze szczególnym uwzględnieniem sfer, w których
występują największe potrzeby społeczności lokalnych (pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywność dzieci
i młodzieży, osoby starsze i niepełnosprawni, kultura). Współpraca powiatu przy realizacji zadań publicznych odbywała się poprzez stosowanie trybu otwartego konkursu ofert zgodnie z wymogami ustawy
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Na wsparcie zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w budżecie
powiatu częstochowskiego na 2011 rok przeznaczono kwotę w wysokości 155 000 zł.
Ogłoszono cztery konkursy dla organizacji, które miały pomysł na
animacje środowiska lokalnego:
• Konkurs pierwszy dotyczył zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
w 2011. Zadanie to popularyzowało różne dyscypliny sportu poprzez
organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, propagowanie wśród
dzieci i młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania
zdrowia fizycznego i psychicznego a także popularyzacja masowej
kultury fizycznej. W ramach zadania realizator organizował całoroczne
imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu ponadlokalnym. Był także
związany ofertą przez organizowanie współzawodnicwa sportowego
klubów na terenie całego powiatu.
• Drugi konkurs dotyczył szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (rozstrzygnięty został 24 marca 2011 r.) Jego celem było popularyzowanie
wybranych dyscyplin sportowych i podnoszenie poziomu sportowego zawodników. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to
organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w imprezach ponadpowiatowych w dyscyplinach: badminton, boks, biegi przełajowe,
lekka atletyka, , taekwondo - ITF, tenis stołowy, warcaby, strzelectwo.
• Konkurs trzeci dotyczył turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży. Jego
podstawowymi celami było zapewnienie bezpiecznych warunków
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z powiatu częstochowskiego
w okresie wakacji letnich, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego, a także upowszechnianie turystyki
i rekreacji.

•

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie w powiecie częstochowskim
to ostatni konkurs przeprowadzony w ramach otwartego całorocznego programu współpracy i rozstrzygnięty został 13 października
2011 r. Efektem tego projektu było zaszczepienie przeciwko grypie
3350 mieszkańców powiatu częstochowskiego.
Pozostałe formy współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi

Powiat częstochowski w 2011 roku wspierał sektor pozarządowy
także w formach pozafinansowych, poprzez m.in. udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym w budynku starostwa. Swoje
siedziby znalazły w nim: LKS GOL- START, Regionalny Komitet Olimpijski,
Powiatowe Zrzeszenie LZS, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatu
Ziemskiego. Ponadto powiat częstochowski promował lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na swojej stronie
internetowej oraz w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”.
W 2011 powiat częstochowski rozpoczął realizację projektu „Decydujmy razem”. Jest to projekt systemowy, który realizowany będzie
do 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. „Decydujmy
razem” to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów
partycypacji społecznej w stu ośmiu gminach i powiatach z terenu całej
Polski. Realizacja naszego zadania w tym projekcie polegać będzie na
wypracowaniu dokumentu pn. „Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi”. W prace nad wypracowaniem programu
zaangażowani są przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych
i grup społecznych oraz radni powiatowi.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe w postaci aktywność wolontariuszy i członków stowarzyszeń. Organizacje pozyskiwały
także wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych i innych źródeł
finansowych.
Reasumując: dotychczasowa współpraca organizacjami pozarządowymi wpływa pozytywnie na podnoszenie jakości wykonywanych
usług publicznych oraz na efektywne wykorzystanie aktywności społecznej tego sektora.
KO

Tabela1 1
Zestawienie organizacji zarejestrowanych w ewidencji w roku 2012

Rodzaj organizacji

Liczba

Stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane
do ewidencji starosty

65

Stowarzyszenia zwykłe

5

Stowarzyszenia zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym

212

Fundacje

11

Stowarzyszenia terenowe

3

RAZEM

286
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Poszukujemy wolontariuszy

Z

godnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze mogą być wspierane przez
wolontariuszy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Częstochowie, które jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej dla
114 rodzin i 160 dzieci w nich umieszczonych, poszukuje osób, które
są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu
powiatu częstochowskiego i dzieciom w nich przebywających.
Do obowiązków wolontariuszy należeć może m.in. pomoc
w odrabianiu lekcji, w organizacji czasu wolnego dla podopiecznych,
wspieranie rodziny zastępczej.

W ramach wolontariatu zapewniamy:
umowę o wolontariat,
ubezpieczenie OC i NNW,
wsparcie pracowników PCPR w Częstochowie,
możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
miłą atmosferę w zgranym, profesjonalnym zespole.
Jeżeli chcesz zrobić coś dobrego dla innych, podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem, zgłoś się do nas! Czekamy na Ciebie!
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny PCPR
w Częstochowie Pani Małgorzata Gruca-Sosnecka, tel. 34/322 92 30
KK
•
•
•
•
•

Tradycyjnie już na terenie

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olsztynie

E CENTRUM
W
O
T
A
I
W
O
„VIII Piknik rodzin zastępczych”. P
ODZINIE
POMOCY R
przy ul. Zielonej 52 odbędzie się

Impreza integracyjna organizowana co roku przez PCPR
w Częstochowie ma formułę ot wartą, chociaż przeznaczona jest głównie
dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych. Celem spotkan
ia,
które odbędzie się 15 czerwca br., jest wzajemna integracja wszystk
ich
rodzin zastępczych i pracowników PCPR w Częstochowie.
Co roku przygotowane są różnego rodzaju atrakcje
dla uczestników pikniku. Są to między innymi
animacje, pokazy sztuk walk, pokazy tańca, pokazy tresury psów,
wspólne grillowanie i śpiewanie.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się
w przygotowania pikniku i uatrakcyjnić tę imprezę: wolontariuszy,
harcerzy,
ogniska muzyczne, szkoły tańca, szkoły sztuk walk oraz osoby fizyczne
i firmy ,
które zachcą przekazać upominki dla naszych podopiecznych.
Wszystkie osoby gotowe wesprzeć nasze przedsięwzięcie prosimy
o kontakt z pracownikami PCPR w Częstochowie
pod numerem tel. 34/ 322 92 30.
Zapraszamy również wszystkich członków rodzin zastępczych
z terenu powiatu częstochowskiego do udziału
w „VIII Pikniku rodzin zastępczych” w dniu

15 czerwca 2012 r.
Początek imprezy o godzinie 15:00.
Prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu do dnia 25 maja 2012 r.
pod numerem telefonu 34/322 92 30
KK

VIII
Piknik
rodzin
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Konkurs wiedzy olimpijskiej

W Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy olimpijskiej „Od Aten do
Londynu”, stanowiący od kilku lat kontynuację
rozgrywanego wcześniej teleturnieju „Na olimpijskim szlaku”. 31 marca br. do stołecznego
Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II z całego kraju zjechali najlepsi z najlepszych, którzy
pomyślnie przebrnęli przez wcześniej rozgrywane etapy lokalne, strefowe i półfinał. Łącznie

M. Dawid otrzymuje puchar za II m

w całym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 23
tys. osób obu płci, a eliminacje szkolne przeprowadziło ponad 3 tys. szkół. Powiat częstochowski
reprezentowali: Mirosław Dawid - mieszkaniec
Blachowni oraz uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu Bartosz Wybrański.

W

kategorii otwartej seniorów niespodzianek nie było - od
początku najlepiej spisywał się Adam Sokołowski. Prowadził niezagrożony do końca. Notariusz z Kluczborka na
Opolszczyźnie triumfował w tym konkursie już po raz szósty gromadząc
42 pkt i wyprzedzając odwiecznych konkurentów: Mirosława Dawida 36 pkt i Andrzeja Skowronka (woj. łódzkie) - 34 pkt. W klasyfikacji zespołowej najlepsza była drużyna województwa opolskiego (72 pkt), która uplasowała się przed ekipami województwa łódzkiego (63 pkt) i podlaskiego
(56 pkt). Drużyna województwa śląskiego w składzie: Mirosław Dawid
z Blachowni, Zdzisław Kafel z Częstochowy i Krzysztof Dudek z Sosnowca
zajęła 4 miejsce zdobywając 43 pkt.
Blachownianin Mirosław Dawid od wielu lat uczestniczy w konkursach wiedzy sportowej odnosząc znaczące sukcesy. W 2010 i 2011 r. został
I wicemistrzem Mistrzostw Polski Kibiców Sportowych organizowanych
w Dzierżoniowie przegrywając po raz kolejny z opolaninem Adamem
Sokołowskim. W zorganizowanym w Warszawie w 2009 r. przez Polski
Komitet Olimpijski Wielki Konkurs Wiedzy Olimpijskiej pod nazwą „90 lat
na Olimpijskim Szlaku” nasz przedstawiciel zajął tradycyjnie już drugie
miejsce przegrywając z opolskim „Sokołem”.
O braku szczęści może mówić drugi nasz reprezentant startujący
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Bartosz Wybrański, który zwyciężył w półfinale rozgrywanym w Białymstoku, a w finale uplasował się
na czwartym miejscu. Należy dodać, że Bartosz Wybrański wygrywa od
trzech lat Regionalne Konkursy Wiedzy Olimpijskiej organizowane przez
RR PKOL i Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
TK

Najlepsi kibice 2011 r. Drugi z lewej M. Dawid

Najlepsi w kategorii otwartej seniorów 2012 r.

SPORT

„Od Aten do Londynu”
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Mistrzostwa Świata Weteranów
SPORT

Dwa medale
Krzysztofa Borowskiego

1

2

D

ziesięciu polskich lekkoatletów w dniach od 3 do 8 kwietnia br. startowało w V Halowych Mistrzostwach Świata
Weteranów w fińskiej miejscowości Jyvaskyli. W zawodach
uczestniczyło ponad 2750 zawodników z 52 krajów (m.in. z Brazylii, USA,
Kanady, Australii, Trinidady, Topago, Chile, RPA, Japonii, Indii). Jednym
z reprezentantów Polski w kategorii wiekowej 55 lat (W-55) był mieszkaniec Blachowni Krzysztof Borowski. Spisał się znakomicie.
W pierwszym dniu zawodów startując w crossie na 8 km Krzysztof
Borowski nie miał sobie równych pokonując ten dystans w czasie 30,22
min. Na mecie o 14 sekund wyprzedził zawodnika z Irlandii, a o 37 sekund był szybszy od reprezentanta gospodarzy.
- Do pokonania mieliśmy cztery okrążenia w terenie mocno pofałdowanym – relacjonuje K.Borowski. - Biegliśmy w minusowej temperaturze i po śniegu. Warunki były bardzo trudne, ale ja do takich jestem przyzwyczajony. Zimą w kraju trenuję w bardzo podobnych. Dodatkowym
wyzwaniem były jednak mordercze podbiegi, ale i z nimi dałem sobie
radę.
Po dwóch dniach przerwy (6 kwietnia) nasz zawodnik wystartował
w hali na dystansie 3000 m. Zwyciężył pewnie z czasem 9:52:09. Po zaciętej walce o niecałą sekundę pokonał reprezentanta Finlandii i prawie o 10
sekund zawodnika z Rosji.
- Początkowo prowadził Rosjanin, potem jeden z gospodarzy, który w pewnym momencie próbował mnie nawet zgubić, ale
mu się nie udało - opowiada Borowski. - Przyspieszyłem 250 metrów
przed metą i wygrałem. Tak prawdę mówiąc to nieraz na treningu
bardziej się zmęczę niż podczas tego biegu. Nie forsowałem tempa, biegłem po to najważniejsze pierwsze miejsce i cel osiągnąłem.
W ostatnim dniu mistrzostw (niedziela), po zajęciu drugiego miejsca w sobotnich eliminacjach i ustanowieniu rekordu Polski z czasem 4:42:38, K.
Borowski wystartował w finale biegu na 1500 m. Zajął 4 miejsce (4:36:01)
przegrywając z drugim Polakiem Ryszardem Drypsem (III m.) i dwoma reprezentantami Francji.

1

K. Borowski z uczetnikami biegu na 1500 m

2

K. Borowski odbiera gratulacje od wicemistrza w crossie

3

Zwycięzcy biegu na 3000 m

3

W klasyfikacji medalowej (9 medali - 6 złotych i 3 brązowe) Polska
zajęła 18 miejsce, wśród 52 państw. Triumfowali gospodarze z dorobkiem 311 medali (105 złotych - 102 srebrnych - 104 brązowych), przed
Niemcami (59-57-57) i Wielką Brytanią (40-43-35).

Krzysztof Borowski od wielu lat skutecznie promuje zdrowy styl życia. Z wykształcenia jest fizjoterapeutą - specjalistą odnowy biologicznej.
Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Posiada uprawnienia instruktora lekkiej atletyki. W czasie wolnym od
pracy jest biegaczem, kilkunastokrotnym zwycięzcą biegów na różnych
dystansach w swojej kategorii wiekowej. Każdego roku bierze udział
w 30 - 35 biegach, stając najczęściej na najwyższym stopniu podium.
W 2010 r. Mistrzostwa Europy Master na Węgrzech w lekkiej atletyce na
dystansie maratońskim 42195 m przyniosły mu dwa srebrne medale
- jeden indywidualnie, drugi z drużyną. Sprawdził się również w maratonie górskim w biegu na szczyt Pilska na wysokość 1552 m, podczas
którego wywalczył tytuły wicemistrza świata indywidualnie i drużynowa. W 2011 r. we Francji zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy Weteranów w biegu ulicznym na dystansie 10 km, a w Belgii na Halowych
Mistrzostwach Europy na 3000 m zdobył złoty medal. Przed wyjazdem
do Finlandii w marcu 2012 r. podczas XXI Halowych Mistrzostw Polski
Weteranów rozgrywanych w Spale wywalczył złoto w biegu na 3000 m.
Warto dodać, że choć reprezentujący Polskę K. Borowski odnosi
spektakularne sukcesy na europejskich i światowych imprezach, nie
korzysta ze wsparcia finansowego żadnych organizacji i stowarzyszeń
sportowych. Chcąc uczestniczyć w zawodach, musi sam sfinansować
wszystkie związane z tym koszty (transport, wyżywienie, nocleg, sprzęt
sportowy).			
								
TK
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V Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 19 kwietnia br. LUKS „Orle Gniazdo”
zorganizował (już po raz piąty) Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Szkół Gimnazjalnych o Puchar Starosty Częstochowskiego.
W rozgrywkach uczestniczyła młodzież z czterech gimnazjów z powiatu częstochowskiego
i trzech z myszkowskiego – ogółem 35 zawodników. Mecze rozgrywane były na 4 stołach.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepszych w poszczególnych klasyfikacjach.
Oto wyniki turnieju:
Indywidualnie wśród chłopców:
I miejsce Konrad Sławek z Lgoty Górnej
II miejsce Patryk Męcik z Żarek
III miejsce Mateusz Piasecki ze Mstowa
IV miejsce Michał Marchewka z Żarek
V miejsce Michał Becher z Wrzosowej
VI miejsce Łukasz Łągiewka z Dąbrowy Zielonej
W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt:
I miejsce Andżelika Gołda ze Mstowa
II miejsce Kinga Stefaniak ze Mstowa
III miejsce Sandra Matyja z Koziegłów
IV miejsce Dominika Pieśniakowska ze Mstowa
V miejsce Agnieszka Adamiecka z Koziegłów
VI miejsce Martyna Małolepsza z Dąbrowy Zielonej

Najlepsza zawodniczka A. Gołda ze Mstowa

W punktacji drużynowej:
I miejsce Mstów (opiekun Piotr Ujma)
II miejsce Koziegłowy (opiekun Aneta Myrmus)
III miejsce Dąbrowa Zielona (opiekun Aleksandra Kołodziejczyk
i Bartłomiej Musiał)
IV miejsce 	Żarki (opiekun Jarosław Auguścik)
V miejsce Piasek (opiekun Emilia Szczepanek)
VI miejsce Wrzosowa (opiekun Aleksandra Przygódzka)
VII miejsce Lgota Górna (opiekun Ewa Plucińska)

W imieniu starosty częstochowskiego puchary, statuetki i pamiątkowe dyplomy wręczali: naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu Piotr Juszczyk oraz dyrektor Zespołu Szkół
w Złoty Potoku Zuzanna Winnicka-Kowalik.

Uczestnicy z organizatorami turnieju

Młodzież w czasie turnieju miała okazję zapoznać się z obiektami
edukacyjnymi i sportowymi Zespołu Szkół w Złotym Potoku oraz poznać ofertę edukacją na rok szkolny 2012/2013. Zakończeniem pełnego
emocji sportowych dnia, był wspólny gorący posiłek przygotowany dla
wszystkich uczestników zmagań i ich opiekunów.
TK

Zawodnicy w akcji

SPORT

Puchar Starosty Częstochowskiego
dla Gimnazjum w Mstowie
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Wyścig ze startu wspólnego

XII Wielkanocny Ogólnopolski Wyścig Kolarski w Kłomnicach

Padł rekord frekwencji

J

Koźminianka Grudziądz, przed Litwinką Mildą Jankovskaites i Katarzyną
Niewiadomą (WLKS Krakus BBC Czaja). Wśród juniorek młodszych na podium stanęły zawodniczki DSK Fortuna Litwa.
W kategorii juniorów dystans 91 km najszybciej pokonał zawodnik LKK Warmia Biskupiec Piotr Skrzeszewski (czas 02:01:15, przeciętna
prędkość 45,3km/h). Kategorię juniorów młodszych wygrał Grzywacz
Mateusz z UKS Gimnazjum Twoja Merida Imielin.
Należ podkreślić duże zainteresowanie zawodników udziałem
w tym tradycyjnie już bardzo dobrze zorganizowanym wyścigu.
				
TK

Zdjęcia Paweł Wysocki

uż po raz dwunasty 14 i 15 kwietnia 2012 r. zorganizowany
został na terenie gminy Kłomnice Wielkanocny Ogólnopolski
Wyścig Kolarski. W sobotę rozegrano jazdę indywidualną na
czas, natomiast w niedzielę odbyła się rywalizacja ze startu wspólnego.
Tegoroczny wyścig był także pierwszą eliminacją do Pucharu Polski dla kategorii: kobiety open, juniorka młodsza, junior i junior młodszy.
Obok „pucharowiczów” wystartowali także najmłodsi kolarze i mastersi
(zawodnicy w wieku od 30 do 70 lat). W tym roku nie ścigali się zawodnicy z kategorii elita mężczyzn, którzy uczestniczyli w zawodach w okolicach Łodzi i Konina.
W pierwszym dniu zawodów o punkty i nagrody walczyło bez
mała 500 zawodniczek i zawodników, natomiast w niedzielę było ich
już 526 i padł kolejny rekord frekwencji. Na starcie stanęła także bardzo
silna 17-osobowa ekipa kobiecej reprezentacji Litwy. Litwinki pokazały
na co je stać i w kilku konkurencjach były nie do pokonania. Pomimo
niesprzyjających warunków - mokro, zimno i wietrznie - rywalizacja toczyła się w gorącej atmosferze.
Seniorki i juniorki miały do pokonania dystans 16 km w samotnej
jeździe na czas. W tych trudnych warunkach w kategorii elite kobiet najlepsza okazała się zawodniczka CzKKS „Kolejarz” Częstochowa Martyna
Klekot (mieszkanka Blachowni) uzyskując czas 23:49,92. Wyprzedziła
o ponad 16 sekund zawodniczkę MKS Emdek Bydgoszcz Edytę Jasińską
i o 28 sekund Paulinę Brzeźną-Bentkowską reprezentującą LKS Atom Boxmet Dzierżoniów. Zawody te były pierwszą serią Pucharu Polski i ubiegłoroczna triumfatorka tego pucharu Martyna Klekot objęła w nim prowadzenie. Wśród juniorek najszybsza okazała się Alicja Ratajczak z UKS
Jedynka Limaro Kórnik. W kategorii juniorek młodszych i młodziczek
najszybciej dystans 4 km pokonały zawodniczki DSK-Fortuna Litwa.
Najlepszym juniorem na dystansie 16 km był Wojciech Sykała GKS
Tarnovia Tarnowo Podgórne z czasem 21:43,02. W kategorii junior młodszy zwyciężył Jan Szałajko z UKS Moto Agbud Jelcz Laskowice (14:21,01).
Najszybszym młodzikiem na dystansie 4 km był Dawid Łaczkiewicz UKS
Kozminianka Kozminek (06:14,17). Zawodnicy z klubów naszego regionu zajmowali miejsca w trzeciej i czwartej dziesiątce.
W drugim dniu zawodów ścigano się ze startu wspólnego. Seniorki i juniorki miały do przejechania dystans 54,6 km. W kategorii elita kobiet swój trzeci sukces w tym roku odniosła Paulina Brzeźna-Bentkowska
z KS Atom Boxmet Dzierżoniów, która wyprzedziła dwie koleżanki klubowe. Niestety, w niedzielę Martyna Klekot nie powtórzyła wielkiego
sukcesu z poprzedniego dnia. Nie udało jej się na szybkiej i płaskiej trasie
przesunąć w ciasnym peletonie do przodu i sklasyfikowana została na
38 miejscu. W kategorii juniorek zwyciężyła Pietrzak Łucja z ALKS Stal

Start do jazdy indywidualnej
na czas kobiet

Najlepsze juniorki ze startu wspólnego z organizatorami
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Pragniemy zaprosić Państwa na kolejny cykl imprez kulturalnych, sportowych i plenerowych
organizowanych na terenie powiatu częstochowskiego. W tym numerze prezentujemy
wydarzenia na miesiące maj i czerwiec.
Kalendarz imprez został opracowany na podstawie informacji uzyskanych od gmin. Dokładne dane
można znaleźć na stronie www.czestochowa.powiat.pl – zakładka „Gminy” – Wydarzenia
lub odwiedzając witryny poszczególnych gmin i ośrodków kultury.
Zapraszamy do uczestnictwa.

>> Gmina Blachownia

6 maja - XV Międzynarodowy Memoriał Szachowy
im. Henryka Kawelczyka, sala konferencyjna, OSiR
1 - 3 czerwca - Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów Klas FSR
- eliminacje do GRAND PRIX POLSKI, zbiornik wodny w Blachowni
15 - 17 czerwca - Dni Blachowni z okazji 45lecia
Nadania Praw Miejskich, amfiteatr
29 czerwca – 1 lipca - Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
„Blachownia Party 2012”

>> Gmina Dąbrowa Zielona

maj - „Polska Biega” - mpreza organizowana w ramach
ogólnopolskiej akcji, mająca na celu propagowanie
zdrowego stylu życia
17 czerwca – „Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych”,
GOK i OSP Dąbrowa Zielona
23 czerwca - „Noc Świętojańska” w miejscowości Dąbeku życia,

>> Gmina Janów

17 czerwca - Jurajski Puchar Nordic Walking
23 – 24 czerwca - XX Dni Gminy Janów „Z Kulturą Ludową
za Pan Brat” i Mistrzostwa Polski Górników i Przyjaciół,
Siedlec Złoty Potoklakiem Jurajskim, Złoty Potok,

>> Gmina Konopiska

17 - 20 maja - Ogólnopolskie Zawody Balonowe,
Dzień Samorządu (Dni Konopisk), Trzecia Parada Orkiestr Dętych,
GCKiR, Orkiestra Dęta OSP Konopiska
maj - Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego
w Lekkiej Atletyce, GCKiR
czerwiec - Mistrzostwa Modeli Pływających, GCKiR

>> Gmina Lelów

23 czerwca - Noc Świętojańska - V konkurs na wianek
świętojański, V Konkurs Poszukiwanie Kwiatu Paproci,
GOK w Lelowie,
czerwiec - Bieg Ziemi Lelowskiej, stadion sportowy

>> Gmina Mstów

maj – Święto kwitnącej jabłoni
czerwiec – Spływ Kajakowy na Dzień Dziecka

>> Gmina Olsztyn

12 maja - „Polska Biega” w Olsztynie - Bieg Wiosny 2012,
swtadion przy ul. Zielonej w Olsztynie
13 maja - VI Majowy Festyn Rodzinny w Zrębicach
20 maja - Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiętach
26 maja - Festyn Ludowy w Skrajnicy
3 czerwca - XVII Marszobieg „Na jurajskim szlaku”,
błonia zamkowe przy Spichlerzu
23-24 czerwca - IV Jurajski Piknik Geologiczny,
Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski „Pod zamkiem”
25-29 czerwca - Letnia Szkoła Geologii w Olsztynie

>> Gmina Przyrów

23 czerwca - Piknik Rodzinny
25 czerwca – 1 lipca - Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne „Z Daleka i Bliska”,

>> Gmina Rędziny

maj - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
maj - Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat malowany plasteliną”
Patryk Jeziak
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> Nie siedź w domu,
tam warto pojechać <

