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1  Wicestarosta wręcza kwiaty zespołowi „Wrzosowianie”
2  Jacek Wójcicki
3-4  Mażoretki z Mykanowa  
5  Członkowie Zarządu Powiatu podczas uroczystej gali
6  J. Krakowian gratuluje nominacji wójtowi gminy Olsztyn 
 T. Kucharskiemu

Po raz kolejny Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powia-
tu” trafiły do rąk osób w sposób szczególny zasłużonych dla rozwoju i promocji 

naszego powiatu. Uroczystość wręczenia tych prestiżowych nagród miała miejsce 
w sobotni wieczór (18 lutego br.) w częstochowskim Teatrze im. A. Mickiewicza.

W tym roku kapituła konkursu nominowała do Statuetek 19 kandydatów. Spośród nich 
starosta Andrzej Kwapisz wybrał siedmiu laureatów – po jednym w każdej z poniż-
szych kategorii. I tak:

- w kategorii „Oświata” zwyciężył Marian Krzyczmanik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starczy,
- w kategorii „Kultura” statuetkę otrzymało Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne,
- w kategorii „Sport i turystyka najlepszym kandydatem okazał się Włodzimierz Skalik - lotnik, prezes 

Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Częstochowskiego,
- w kategorii „Samorządność” statuetkę zdobył Jerzy Socha, wójt gminy Konopiska,
- w kategorii „Przedsiębiorczość” zwycięzcą został Andrzej Wiński, właściciel firmy „ADMAR” w gm. 

Janów,
- w kategorii „Zdrowie i opieka społeczna” laureatem został Wojciech Główczyński, dyrektor Domu 

Dziecka w Chorzenicach,
- w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia” zwyciężył st. bryg. Zbigniew Hibner, komendant miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w uroczystości wręczenia Statuetek Starosty 

Częstochowskiego uczestniczyło wielu znamienitych gości. Byli wśród nich m.in. posłowie Marek 
Balt i Szymon Giżyński, prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor Śląskiego 
Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stanisław Gmitruk, konsul Ukrainy w Pol-
sce Witolij Maksymienko oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego z powiatem częstochowskim rejonu 
śniatyńskiego na Ukrainie.

W imieniu nieobecnego z powodu choroby starosty Andrzeja Kwapisza gości powitał wicesta-
rosta Janusz Krakowian. On też wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławem Rydzek ogłosił 
werdykt starosty dotyczący nazwisk tegorocznych laureatów Statuetek. Obaj panowie wspomagani 
przez członka Zarządu Powiatu Jana Miarzyńskiego wszystkim nominowanym oraz laureatom złożyli 
gratulacje i wręczyli okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Gratulacje i kwiaty laureaci odebrali także od 
obecnych na widowni znajomych i przyjaciół.

Artystyczną oprawę statuetkowej gali zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w My-
kanowie z mażoretkami. Gromkimi brawami nagrodzono także występ gwiazdy wieczoru Jacka Wój-
cickiego, który przypomniał najbardziej znane utwory piosenkarzy polskich, włoskich i francuskich 
z okresu od lat 30-tych XX wieku do współczesności. 

GF

STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

ZA ZASłUGI DLA 
 POWIATU

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Andrzej Wiński - 
Przedsiębiorca, 
właściciel firmy „ADMAR”, 
gm. Janów

KULTURA
Lelowskie 
Towarzystwo 
Historyczno- 
Kulturalne, 
gm. Lelów

SAMORZĄDNOŚĆ
Jerzy Socha - 
Wójt gminy 
Konopiska

ZDROWIE I OPIEKA 
SPOłECZNA
Wojciech Główczyński - 
Dyrektor Domu Dziecka 
w Chorzenicach, 
gm. Kłomnice

SPORT I TURYSTYKA
Włodzimierz Skalik - 
Prezes Aeroklubu 
Polskiego

INNE SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA
St. bryg. 
Zbigniew Hibner - 
Komendant Miejski 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie

OŚWIATA 
Marian Krzyczmanik - 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej 
im. Józefa Lompy 
w Starczy, 
gm. Starcza

Statuetka Starosty Częstochowskiego 
„Za zasługi dla powiatu” 

po raz pierwszy została wręczona w 2001 r. - otrzymał ją ówczesny starosta bodeński 
Siegfried Tann. Rok później Statuetkę przyznano staroście częstochowskiemu w latach 

1999 – 2002 Wiesławowi Bąkowi, a następnie Krzysztofowi Smeli – wójtowi gminy 
Mykanów. W kolejnych edycjach statuetki zaczęto przyznawać w siedmiu kategoriach: 
oświata, sport i turystyka, kultura, samorządność, przedsiębiorczość, zdrowie i opieka 

społeczna, inne szczególne osiągnięcia. 
Kandydatów do Statuetek zgłaszać mogą: starosta częstochowski, przewodniczący 

Rady Powiatu, komisje stałe Rady Powiatu, przewodniczący Rad Gmin z powiatu, 
burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. 

Nadesłane wnioski są dokładnie analizowane przez powoływaną przez starostę Kapitułę, 
która dokonuje wyboru osób nominowanych do Statuetki. Ostateczny wybór l

aureatów należy do starosty
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7  Na scenie nominowani w kategoriach: Oświata, Kultura, 
 Sport i turystyka
8  Nominowani w kategoriach: Przedsiębiorczość, Samorządność, 

Zdrowie i opieka społeczna oraz Inne szczególne osiągnięcia
9 Orkiestra OSP Mykanów
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W Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja nad projek-
tem nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Przewiduje się w nim przeznaczyć dla 

Polski (jeżeli kryzys tego nie zmieni) około 80 mld euro unijnych fundu-
szy z polityki spójności.

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska wydała rozpo-
rządzenie w sprawie przyszłych przepisów dotyczących Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wskazując 11 obszarów wsparcia, 
którymi są:
•  wzmocnienie badan naukowych, rozwoju technologicznego i inno-

wacji
•  zwiększenie dostępu do TIK (internetu)
•  poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
•  wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej
•  promowanie dostosowania do zmiany klimatu
•  ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania za-

sobami
•  promowanie transportu zorganizowanego
•  promowanie zatrudnienia
•  promowanie włączenia społecznego i walki z ubóstwem
•  inwestycje w edukację
•  zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji 

publicznej
Z początkiem br. marszałek województwa śląskiego rozpoczął pra-

ce nad przygotowaniem założeń do nowej perspektywy finansowej na 
lata 2014-2020, mimo tego że Bruksela i Warszawa jeszcze tych środ-
ków nie podzieliły. W tym celu Urząd Marszałkowski wyznaczył termin 
do końca lutego 2012 r. na wskazanie przez regiony projektów dla nich 
strategicznych. Powiat częstochowski wspólnie z innymi 33 samorząda-
mi naszego regionu (kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstocho-
wy) przygotował dwa projekty o strategicznym znaczeniu dla naszego 
regionu.
•  Kreowanie rozwoju gospodarczego Subregionu Północnego z wyko-

rzystaniem potencjału turystycznego powiatu myszkowskiego, często-
chowskiego, kłobuckiego i miasta Częstochowy.

 Projekt ten zakłada wykorzystanie istniejących zasobów przyrodniczych 
i kulturalnych dla rozwoju turystyki z jednoczesnym ukierunkowaniem 
działań na ochronę i poprawę jakości tych zasobów, głównie zasobów 
wodnych rzek i zbiorników wodnych oraz poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Całkowity koszt projektu 400 mln zł,

 •  Projekt związany z gospodarką odpadami zgodnie z nową „ustawą 
o gospodarce odpadami” - koszt około 560 mln zł.

Powiat częstochowski wspólnie z gminami naszego powiatu przy-
gotował także dla marszałka województwa śląskiego propozycje dodat-
kowych zadań o charakterze strategicznym dla Subregionu Północne-
go, którymi są następujące projekty:
•  Zwiększenie roli kołowego transportu zbiorowego w Subregionie 

Północnym poprzez modernizację priorytetowych odcinków dróg 
(w samym tylko powiecie częstochowskim pilnej przebudowy wy-
maga blisko 200 km ważnych dróg powiatowych)

•  Poprawa jakości wód dorzecza poprzez regulację gospodarki wodno-
-ściekowej w Subregionie Północnym

•  Promowanie zatrudnienia i podnoszenia konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw

W opinii Zarządu Powiatu Częstochowskiego i wójtów gmin po-
wiatu częstochowskiego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego re-
gionu istotne są również niżej wymienione zadania strategiczne, które 
jednak nie mogą być realizowane przez powiat częstochowski, gdyż nie 
wpisują się one w zakres zadań publicznych określonych ustawą o sa-
morządzie powiatowym:
•  Uporządkowanie infrastruktury drogowej, w tym dróg alternatyw-

nych z węzłami autostradowymi w układzie drogowym aglomeracji 
Częstochowa (GDDKiA)
•  skomunikowanie węzła „Mykanów” z:

•  drogą DK-91, z ominięciem terenów zabudowanych w miejsco-
wościach Kościelec i Kłomnice

•  drogą gminną nr 694001S w miejscowości Bogusławice gm. Kru-
szyna

•  skomunikowanie węzła „Rząsawy” z drogą DW 483 w miejsco-
wości Dudki

•  skomunikowanie węzła „Zawodzie” z planowaną strefą ekono-
miczną „Podczęstochowska Strefa Aktywności Gospodarczej”

•  skomunikowanie węzła „Blachownia” z drogami alternatywnymi
•  Modernizacja drogi wojewódzkiej Częstochowa - Kielce z budową 

obwodnicy Koniecpola (marszałek województwa śląskiego)
•  Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DK 1 z drogą DK 46 (GDDKiA)
•  Przebudowa torów kolejowych relacji Opole – Częstochowa - Kielce 

(PKP)
•  Budowa lotniska regionalnego w Rudnikach oraz niezbędnej dla nie-

go infrastruktury drogowej (Aeroklub Częstochowski)
•  Regulacja rzek Pilicy i Warty oraz działania związane z zabezpiecze-

niem przeciwpowodziowym – budowa wałów przeciwpowodzio-
wych, zbiorników retencyjnych w miejscach, które są szczególnie 
narażone na zalanie w przypadku podwyższonego poziomu wód. 
(RZGW w Poznaniu, RZGW w Warszawie)

•  Kontynuacja gazyfikacji powiatu częstochowskiego w rejonie Koniec-
pola (Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)

Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Od 22 grudnia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie 
w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysoko-

ściowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-
rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nało-
żyło ono na geodetów uprawnionych nowe obowiązki, w szczególności 
przy sporządzaniu map do celów projektowych oraz pełną odpowie-
dzialność za wykonywane przez nich usługi.

Ponieważ, jak to często bywa, nowe rozporządzenie wprowadziło 
chaos i poważne problemy interpretacyjne, 25 stycznia br. w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie zorganizowano szkolenie dotyczące no-
wych zasad wykonywania pomiarów geodezyjnych. Wykładowcą był 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ka-
towicach Mirosław Puzia. W szkoleniu wzięło udział 25 przedstawicieli 
administracji geodezyjnej z siedmiu ościennych powiatów (ziemskich 
i grodzkich) i Urzędu Wojewódzkiego oraz 11 wybranych przedstawi-
cieli wykonawstwa geodezyjnego. 

Wiele poruszanych kwestii dotyczyło spraw technicznych, zwią-
zanych bezpośrednio z wykonawstwem geodezyjnym, ale pojawiły 
się też sprawy dotykające inwestorów (właścicieli nieruchomości). 
Rozporządzenie nałożyło na geodetów wykonujących mapy do celów 
projektowych dodatkowy obowiązek sprawdzenia ksiąg wieczystych 
w celu umieszczenia na mapie informacji o służebnościach grunto-
wych oraz (w określonych przypadkach) do ustalenia granic nieru-
chomości  w terenie. Poza tym analiza materiałów i zasady pomiaru 
w wielu przypadkach będą  bardziej pracochłonne. Wszystko to bę-
dzie miało wpływ na kształtowanie się cen za usługi geodezyjne. Do-
datkowe koszty, jakie poniesie inwestor są jednak niewspółmierne do 
kosztów, jakie poniósłby w trakcie realizacji inwestycji, czy nawet po 
jej zakończeniu, gdyby nie dokonano ustalenia granic na etapie spo-
rządzania mapy do celów projektowych, a ustalenie to przeprowadzo-
ne zostałoby znacznie później, np. z wniosku sąsiada i okazałoby się, 
że ściana z oknami znajduje się w odległości nawet minimalnie mniej-
szej niż obowiązujące w budownictwie 4 metry. W takim przypadku 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymałby budowę do 
czasu spełnienia warunków określonych w prawie budowlanym (naj-
częściej konieczność zmiany projektu).

Należy wyraźnie podkreślić, że według nowego rozporządzenia 
geodeci uprawnieni ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonane 
usługi i wydane inwestorom dokumenty. Do tej pory odpowiedzialność 
ta przerzucana była na starostę, bo każdy dokument opracowany przez 
geodetę był potwierdzany pieczęcią i podpisem organu. Niektórzy geo-
deci (na szczęście nieliczni) uważali, że z chwilą przekazania operatu do 
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego nie odpowiadają 
za swoje błędy. Taki też pogląd utarł się w społeczeństwie. łatwiej bo-
wiem znaleźć urząd niż geodetę, który wiele lat temu wykonał jakąś 
usługę geodezyjną, co do której zrodziły się wątpliwości.

Urszula Olszewska – Bąk
Geodeta Powiatowy

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

ZAdAniA STrATegiCZne 
DLA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

STAROSTWO POWIATOWE

MAPy do Celów ProjekTowyCh 
PO NOWEMU

Samorządowcy z subregionu północnego spotkali się w częstochowskim starostwie 22 lutego br.

Scalania gruntów wraz z ich zagospodarowaniem cieszą się 
wśród rolników powiatu częstochowskiego dużą popular-
nością. Dlatego też w bieżącym roku Starostwo Powiatowe 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy na ten cel w ramach 
działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Do 23 marca złożone zostaną wnioski dotyczące scaleń planowa-
nych w Białej Wielkiej w gminie Lelów (o pow. ponad 1300 ha) oraz 
w Witkowicach i Chorzenicach gm. Kłomnice (o pow. ponad 823 ha). 
Wymienione obiekty spełniają już kryteria kwalifikacyjne.

Chęć skorzystania z udogodnień wynikających ze scaleń i zagospo-
darowania poscaleniowego wyrazili już także mieszkańcy miejscowości 
Widzów i Widzówek w gminie Kruszyna. Zainteresowanych przepro-
wadzeniem postępowań scaleniowych na tym terenie jest  ponad 70% 
właścicieli gospodarstw rolnych, co oznacza, że tu także został spełniony 
warunek kwalifikacyjny.

Zainteresowanie przeprowadzeniem scalenia zgłosili również rolni-
cy ze wsi Lubojna w gm. Mykanów i Nakło gm. Lelów, a także wsi Lubo-
jenka w gminie Mykanów.

GS

STAROSTWO POWIATOWE

SCALEń CIĄG DALSZY
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Na pierwszej w tym roku sesji (16 lutego br.) Rada Powia-
tu w Częstochowie zatwierdziła sprawozdania stałych 
komisji z działalności w 2011 roku. Ilość komisji wraz 

z przedmiotem działania nie uległa zmianie od ostatniej kadencji. W Ra-
dzie funkcjonuje nadal 7 komisji tj.:

1. Rewizyjna
2. Budżetu i Mienia Powiatu
3. Zdrowia i  Polityki Społecznej
4. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5. Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
6. Edukacji, Turystyki i Sportu
7. Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego
W okresie sprawozdawczym komisje obradowały zgodnie z planami 

pracy zatwierdzonymi przez Radę, zazwyczaj raz w miesiącu, poza prze-
rwą wakacyjną. W miarę potrzeb zwoływane były dodatkowe posie-
dzenia. Podczas obrad komisje poruszały szereg zagadnień związanych 
z właściwością danej komisji oraz problemami wynikającymi z bieżącej 
tematyki i procedur. 

Komisje zajmowały się m.in. :
• sytuacją szpitala w Blachowni po unieważnieniu uchwały likwida-

cyjnej, w tym problemami  występującymi we współpracy z dzier-
żawcą;

• badaniem struktury wydatków i funkcjonowaniem poszczegól-
nych wydziałów starostwa oraz  powiatowych jednostek organi-
zacyjnych, a także stanem bazy i wyposażenia;

•  stanem  zbiornika wodnego w Blachowni oraz etapami realizacji 
inwestycji budowy jazu;

•  stanem dróg powiatowych,  realizacją zadań drogowych oraz pla-
nami inwestycyjnymi;

•  opiniowaniem uchwał rady powiatu zgodnie z zakresem działa-
nia danej komisji, w tym opiniowaniem projektu budżetu  i jego 
wykonania;

• stanem prawnym nieruchomości w Złotym Potoku w kontekście  
roszczeń spadkobierców;

• pozyskiwaniem funduszy unijnych (głównie dotyczącym  inwe-
stycji drogowych) oraz tzw. miękkimi projektami (m.in.  wdraża-
niem  programu e-powiat mającym na celu zapewnienie dostępu 
mieszkańcom do elektronicznego obiegu dokumentów);

• sytuacją na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia;
• bezpieczeństwem powodziowym na terenie powiatu  oraz sta-

nem infrastruktury i urządzeń melioracyjnych, w tym prawem le-
gislacyjnym w zakresie melioracji;

•  informacją nt. budowy autostrady  A1 w kontekście planowanych 
połączeń z istniejącą siecią dróg,; 

• przyjmowaniem i analizowaniem pism, skarg  i wniosków miesz-
kańców;

• współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami kul-
tury  i Biblioteką Publiczną.
Część tematyki była rozpatrywana na  posiedzeniach wyjazdo-

wych: w Domu Pomocy Społecznej  w Turowie, w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych  w Koniecpolu, w Zespole Szkół w Złotym Potoku);  

Przedmiotem posiedzeń komisji były informacje z działalności po-
wiatowej administracje zespolonej: Państwowej Straż Pożarnej, Komen-
dy Miejskiej Policji, Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarne-
go,  Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Urzędu Pracy. 

W trakcie obrad komisje rozpatrywały materiały sesyjne szczegól-
ny nacisk kładąc na projekty uchwał, co pozwalało na wnikliwe zapo-
znanie się z bieżącą problematyką powiatu, a w dalszej kolejności na 
sprawne prowadzenie sesji. Wypracowane na posiedzeniach wielorakie 
ustalenia w formie opinii, stanowisk i wniosków  przekazywane były do 
realizacji do Zarządu Powiatu bądź Przewodniczącego Rady.

IC

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozpoczął postępo-
wanie będące drugim etapem inwestycji przebudowy drogi 
powiatowej w gminie Olsztyn, na odcinku od drogi krajowej 

nr 46 w Zrębicach do granicy z gminą Janów.
Pierwsza część inwestycji, czyli przebudowa drogi powiatowej 

na długości 4 900 mb w gminie Olsztyn na odcinku od skrzyżowania 
z drogą krajową nr 46 w Zrębicach do granicy z gminą Janów, została 
zrealizowana w 2011 roku.

Obecna, druga i ostatnia część przedsięwzięcia, obejmuje swoim 
zakresem przebudowę drogi powiatowej w gminie Janów na odcinku 
od granicy z gminą Olsztyn do drogi wojewódzkiej 793. 

Roboty będą polegały na :
•  przebudowie drogi na długości ok. 5 300 mb,
•  poszerzeniu jezdni na całej długości do 6,0 m, 
•  regulacji poboczy do szerokości 0,5 m,
•  budowie 3 zatok autobusowych,
•  przystosowaniu drogi do kategorii ruchu KR-3,
•  przebudowie skrzyżowań z drogą powiatową i drogami gminny-

mi,
•  przebudowie odwodnienia. W przyjętym rozwiązaniu woda opa-

dowa z nawierzchni drogowej i chodnikowej po pochyleniach 

i spadkach będzie spływała do istniejących rowów otwartych jak 
również do 3 studni i rowów chłonnych,

•  zmianie organizacji ruchu poprzez wymianę oraz wprowadzenie 
nowego oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego 
grubowarstwowego.

Zakończenie prac planowane jest na 30 września 2012 roku.

Przebudowa drogi powiatowej ma na celu poprawę warun-
ków bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na analizowanym odcinku, 
z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Inwestycja 
umożliwi również bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz 
ułatwi poruszanie się pieszych wzdłuż przedmiotowej drogi.

Inwestycja przyczyni się do: poprawy dostępu do kluczowej sieci 
drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększe-
nia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 

Warto zaznaczyć, iż inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 30% wartości zadania w ramach wieloletniego programu pod 
nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bez-
pieczeństwo - Dostępność – Rozwój”.

KW

RADA POWIATU 

KOMISJE PODSUMOWAłY ROK

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

PRZEBUDOWA DROGI 
W ZRĘBICACH

Na wniosek Komisji Zdrowia z porządku obrad ostatniej 
sesji Rady Powiatu (16 lutego br.) wykreślono punkt, 
w którym radni mieli głosować nad ewentualnym po-

parciem oświadczenia wyrażonego w uchwale  Sejmiku Województwa 
Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego stre-
fą wolną od upraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Radni 
uznali, że temat budzący tak wiele kontrowersji i emocji wymaga szer-
szej wiedzy i poznania argumentów przemawiających  zarówno „za”, 
jak i „przeciw” uprawom roślin genetycznie modyfikowanych. Stąd też 
temat ten ma wrócić pod obrady w późniejszym terminie.

Wykreślenie powyższego punktu było jedyną zmianą wprowa-
dzoną w porządku obrad XII sesji Rady Powiatu. Radni zaakceptowali 
wszystkie proponowane projekty uchwał oraz przyjęli wszystkie spra-
wozdania i informacje, w tym także informację dotyczącą działalności 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu czę-
stochowskiego w ubiegłym roku. 

Uroczystym elementem sesji było uhonorowanie medalami „Za 
zasługi dla obronności kraju” dwóch lekarek od lat zaangażowanych 
w pracę wojskowych komisji lekarskich. Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień w Częstochowie ppłk Krzysztof Tarapacz brązowe medale wręczył 

Danucie Cichoń i Amelii Wojciechowskiej. Dyplomy, kwiaty i gratulacje 
obu paniom przekazali także wicestarosta Janusz Krakowian oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Jarosław Rydzek.

GF

RADA POWIATU

PO XII SESJI 

w Starostwie Powiatowym trwa kwalifikacja 
wojskowa. w okresie od 6 lutego do 19 marca br. 

przed Powiatową komisją lekarską stanie 
ponad 1 tys. mieszkańców naszego powiatu. 

głównie będą to mężczyźni 
urodzeni w roku 1993.

Opracowany na ten rok Powiatowy Plan Kwalifikacji Wojskowej 
określa, w jakim terminie wzywani będą mieszkańcy poszczególnych 
gmin. Do końca lutego komisja lekarska przebadała już młodych męż-
czyzn z gmin Dąbrowa Zielona, Blachownia, Lelów, Janów, Starcza, Ka-
mienica Polska, Kruszyna, Rędziny, Mykanów, Koniecpol, Poczesna.

Marcowy harmonogram wygląda następująco: 
02.03. 06.03. – gmina kłomnice
07.03. 08.03. – gmina konopiska
09.03. 09.03. – gmina Przyrów 
12.03. 14.03. – gmina Mstów
15.03. 16.03. – gmina olsztyn
19.03. 19.03. – kobiety 

W wyniku prowadzonych w grudniu i styczniu negocjacji umowę 
o wykonanie usług z zakresu specjalistycznych badań lekarskich i obser-
wacji szpitalnej dla osób skierowanych przez przewodniczącego komisji 
lekarskiej podpisano ze sp. z o. o. „ Nasza Przychodnia” w Częstochowie. 

GF

STAROSTWO POWIATOWE

KwalIfIKacja wojSKowa



8 CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 44 luty/marzec 2012 9CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 44 luty/marzec 2012

najczęstszym błędem jest stosowanie antybiotyków w prze-
ziębieniach i grypie

Zapamiętajmy: Antybiotyki nie leczą chorób wywoływanych przez 
wirusy. Leczą tylko infekcje bakteryjne. Antybiotyki zabijają bakterie lub 
hamują ich rozmnażanie, ułatwiając organizmowi opanowanie zakaże-
nia. Leczą między innymi zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych, zakażenia krwi, gruźlicę , trąd, kiłę, czerwonkę. 

Równie często zdarza się przedwczesne zaprzestanie brania 
antybiotyku po ustąpieniu najbardziej uciążliwych objawów. Już 
odkrywca penicyliny Aleksander Fleming przewidywał takie niebezpie-
czeństwo – mówił o nieświadomym przyjmowaniu penicyliny w zbyt 
niskiej dawce, co w konsekwencji doprowadzi do oporności drobno-
ustrojów na lek.

Zapamiętajmy: Antybiotyki są bezpieczne jeśli przyjmujemy je 
zgodnie z zaleceniami lekarza. Antybiotykokoterapię należy doprowa-
dzać do końca.

 Podkreślić należy, że przez całe lata w rolnictwie, weterynarii 
i w przemyśle stosowano znacznie więcej antybiotyków niż w medycy-
nie człowieka. Narastanie oporności bakterii na antybiotyki zostało do-
strzeżone i uznane jako najpoważniejszy problem zdrowia publicznego 
krajów Unii Europejskiej. Wprowadzono Europejski Dzień Wiedzy o An-
tybiotykach celem podkreślenia znaczenia odpowiedzialnego stosowa-
nia antybiotyków i zaprzestania nieuzasadnionego ich przyjmowania, 
a także zachęcania pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich 
dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków.

 Wystawa zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogicznąj w Częstochowie będzie czynna do końca kwiet-
nia 2012.

Zachęcam wszystkie osoby, które w tym czasie będą w budynku 
przy ulicy Tkackiej 5 do zapoznania się z wystawą ukazująca prawdziwą 
rolę antybiotyków w leczeniu organizmu ludzkiego i promującą roz-
ważne ich stosowanie.

Serdecznie zapraszam!
                                                                                                   

Urszula Podsiad-Jeziorska 
                        Dyrektor Powiatowej Poradni-Psychologiczno-

Pedagogicznej w Częstochowie

Starostwo Powiatowe w Częstochowie w roku 2011 przystąpiło do programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycz-
nych przeciwko grypie. na jego realizację powiat częstochowski przeznaczył 55 tys. zł. Z bezpłatnych szczepień skorzystali mieszkańcy 

powiatu powyżej 65. roku życia, a także mieszkańcy domów Pomocy Społecznej, dzieci z domów dziecka oraz Specjalnego ośrodka 
Szkolno – wychowawczego w Bogumiłku, dla których powiat jest organem założycielskim. 

konkurs ofert na realizację programu wygrało Polskie Towarzystwo oświaty Zdrowotnej oddział w Częstochowie, które zaku-
piło szczepionki Fluarix przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu częstochowskiego, a następnie dostarczyło je do 28 przychodni 

lekarskich na terenie powiatu. ogółem projekt zakładał zaszczepienie 3350 osób. od 24 października 2011 roku chętni mogli zgłaszać 
się do przychodni lekarskich w celu zaszczepienia. jak wynika z informacji podanych przez placówki medyczne, do chwili obecnej 

zaszczepiono 2692 mieszkańców powiatu częstochowskiego we wskazanym powyżej przedziale wiekowym. 

Program był skierowany do grupy społecznej najbardziej narażonej na tę chorobę, czyli osób po 65. roku życia oraz dzieci. głów-
nym celem było obniżenie liczby zachorowań na grypę oraz powikłań pogrypowych poprzez przebadanie i zaszczepienie pacjentów, 

jak również upowszechnienie szczepień ochronnych i poprawa stanu odporności mieszkańców powiatu częstochowskiego. 

Pj

UWAGA NA ANTYBIOTYKI

PrZeZięBienie lUB gryPA? 
Zdrowiej BeZ AnTyBioTyków

PROGRAMY ZDROWOTNE

SZCZePieniA PrZeCiwko gryPie

Plakat sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach  
programu zdrowotnego pn.:  „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”’

Pamiętaj!  
Przyjmuj antybiotyki:
–  tylko przepisane  

przez lekarza
–  zgodnie z jego  

zaleceniami
–  doprowadzając  

kurację do końca

Nadużywanie  
antybiotyków dziś  
osłabi ich skuteczność  
w przyszłości

Utrzymanie  
skuteczności  
antybiotyków to 
odpowiedzialność 
każdego z nas

antybiotyki nie leczą 
ani przeziębienia  
ani grypy

P R Z E Z i ę B i E N i E ?  G R Y P a ?
ZDROWiEj BEZ aNtYBiOtYKÓW!

jesień, zima, przedwiośnie to okres, kiedy występują duże wahania temperatury 
i zmiany pogodowe. nie zawsze zdołamy skutecznie zabezpieczyć się przed różnego rodzaju 

infekcjami i przeziębieniami. Często sięgamy wówczas po antybiotyki. 
Apteki w okresie zimy odnotowują wzrost ich sprzedaży.

Czy w każdym przypadku jest to właściwe postępowanie? 
Co powinniśmy wiedzieć o antybiotykach?

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie, której siedziba 
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Tkackiej 5 na co dzień spotykają się z licz-

nymi przypadkami niewłaściwie leczonych przeziębień i infekcji wirusowych. dlatego też w ramach 
edukacji  prozdrowotnej poradnia prezentuje cykl plakatów, które  pomogą zrozumieć  czym są i jak 
działają antybiotyki, poznać historię ich powstania i wiązanych z nimi nadziei  aż po dzień dzisiejszy 

oraz dowiedzieć się, jak nadużywanie bądź nieodpowiednie stosowanie antybiotyków 
ogranicza ich skuteczność w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie.
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- Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną 
Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw na-
około… -  pisał Henryk Sienkiewicz w Potopie opisując sytuację, w któ-
rej Bogusław Radziwiłł uświadamia Kmicicowi prawdę o swej polityce 
i swym patriotyzmie. Czy dziś coś się zmieniło? Ano nic. Wszyscy gęby 
mają pełne frazesów o patriotyzmie, wszystko zaś, co robią, robią w tro-
sce o dobro wspólne i dla dobra swoich współobywateli. To wszystko 
jednak tylko słowa, słowa, słowa …  by zacytować kolejnego klasyka, 
choć tym razem cudzoziemca. A liczą się przecież czyny. Często słyszę 
powoływanie się na nauki papieża Polaka, biblijne cytaty, z których bo-
daj ulubionym jest: „po owocach ich poznacie”. No to proszę kilka tych 
owoców:

Wiele dziś mówi się o reformie emerytalnej, głównie jednak o wy-
dłużeniu czasu pracy. Mało jednak, a wręcz ostatnio wcale, nie mówi 
się o przywilejach emerytalnych niektórych grup zawodowych. I oto 
dociera do nas informacja: odchodzący na emeryturę po 27 latach 
pracy oficer policji wraca na to samo stanowisko, tyle że już jako cywil. 
Emeryturę otrzymuje w wysokości 70% ostatniej (!) pensji. Kto, oprócz 
uprzywilejowanych oczywiście, otrzymuje tak wysoką emeryturę uzależ-
nioną w dodatku od ostatniej – zwykle wywindowanej –pensji? Każdy 
normalny pracownik, nawet jeśli pracował lat 40 i więcej, tylko poma-
rzyć sobie może o takiej emeryturze. Tymczasem ten zmęczony życiem, 
ciężką i odpowiedzialną pracą, wyeksploatowany odpowiedzialnością 
i z tysiącem innych argumentów świadczących o tym, że policjantom 
(i nie tylko) należy się emerytura po 15 latach pracy, wraca jakby nigdy 
nic na swoje dawne stanowisko. Tyle, że już jako cywil i emeryt. I z pew-
nością nie jest to odosobniony przypadek, w którym zresztą komenda 
główna policji nie widzi ani nic złego, ani moralnie nagannego. Innym 
przykładem rażącej niesprawiedliwości emerytalnej był do niedawna 
obowiązujący przepis pozwalający na pobieranie emerytury i świadcze-
nia pracy jednocześnie. I to bez żadnych ograniczeń. Ochoczo korzysta-
ło z tych uprawnień wielu ludzi, pobierając jednocześnie bardzo wyso-
kie świadczenia emerytalne i pensje. Kolejnym owocem  „emerytalnym” 
jest istnienie takiej instytucji jak KRUS. Jakby na odrębnych zasadach 
nie było można było ubezpieczyć rolników w ramach jednego „pań-
stwowego” ubezpieczyciela, czyli ZUS. Ale tylko rolników. Dziś w KRUS 
na preferencyjnych warunkach ubezpieczeni są oprócz rolników także 
rzemieślnicy, taksówkarze, prawnicy i wielu, wielu innych „rolników”. 
Wystarczy przecież posiadać jeden hektar i już się jest rolnikiem – w każ-
dym razie dla KRUS. By uzupełnić ten obraz (choć do jego dopełnienia 
jeszcze wiele brakuje) przypomnijmy sobie przywileje prokuratorów 
Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, o których usłyszeliśmy przy 
okazji walki o mandaty poselskie po ostatnich wyborach. I wszystko to 
dzieje się w czasie zapaści systemu emerytalnego i całych finansów pu-
blicznych. Forsuje się za to pomysł wydłużenia czasu pracy do 67 roku 
życia dla wszystkich(?). Wiem, że tego nie unikniemy, bo później zaczy-
namy pracę (dłużej się uczymy), a dłużej pobieramy świadczenia emery-
talne (dłużej żyjemy). Ale na miły Bóg: w Konstytucji jest zapis mówiący 

o równości polskich obywateli wobec prawa. Tymczasem coraz mniej-
sza grupa „pożytecznych idiotów” ma pracować dłużej, by utrzymywać 
coraz większe przywileje dla coraz bardziej rozbudowującej się grupy 
nienależnie uprzywilejowanych?

Przede wszystkim należy ograniczyć przywileje emerytalne do 
minimum. I nie mogą one być związane z konkretnym zawodem czy 
zakładem pracy, ale z konkretną osobą, stanowiskiem i rzeczywiście 
wykonywana pracą. Po drugie: skoro składki na ubezpieczenie spo-
łeczne są pochodną zarobków, zamiast podnosić koszty pracy, należy 
je zmniejszać. W ten bowiem sposób ograniczać się będzie zjawisko 
spisywania umów o pracę na minimalne wynagrodzenie, podczas gdy 
faktycznie płaci się więcej - tyle, że nieoficjalnie. Z pewnością ograniczy 
to także zatrudnianie zupełnie na czarno, bez żadnej rejestracji. Po pro-
stu przestanie się to opłacać, zwłaszcza, gdy wiązałoby się to ze zwięk-
szeniem kar za zatrudnianie na czarno. Walcząc z bezrobociem należy 
w pierwszej kolejności wspierać pracodawców i tych, którzy decydują 
się na pracę na swoim. Skala marnotrawstwa w sferze szeroko rozumia-
nej pomocy społecznej jest ogromna. Tymczasem podnosząc składkę 
rentową o dwa procent przerzuca się koszty tylko i wyłącznie na tych, 
którzy miejsca pracy tworzą. Czy w takich warunkach można liczyć na 
zwiększenie liczby miejsc pracy? Chyba nie bardzo. Tymczasem zwięk-
szenie liczby pracowników zobowiązanych do płacenia składki, wydłu-
żenie czasu pracy dla dzisiejszych uprzywilejowanych spowoduje, że 
nie będziemy mieć emerytów, którzy nie ukończyli czterdziestego roku 
życia. Choćby takich, jak słynny agent Tomek. Ponadto wsparcie praco-
dawców spowoduje, że rynek pracy będzie się poszerzał, a tym samym 
liczba płacących składki będzie rosła, co w sposób oczywisty zwiększy 
kwoty wpływające do ZUS. Dopiero to w połączeniu z wydłużeniem 
wieku emerytalnego spowoduje poprawę sytuacji przyszłych emery-
tów. Jednak póki co, choć wszyscy o tym wiedzą, nic się w tym kierunku 
nie robi. Bo jest to wygodne, bo to głosy wyborców, bo się nie da, bo 
ojczyzna w potrzebie… Jak widać każdy ciągnie w swoja stronę, przy 
czym absolutnie wszyscy mają czyste sumienie. Niektórzy mówią, że 
czyste, bo rzadko używane.

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski

1 postaw - staropolska jednostka miary tkanin

FELIETON

RZECZPOSPOLITA TO POSTAW1 
CZERWONEGO SUKNA…

Rok 2012 jest rokiem rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim ze 
środków aplikowanych z UE w programowaniu 2007-2013. 
Wszystkie inwestycje drogowe realizowane z perspektywy 

unijnej tych lat zostały zakończone w roku 2011. Kolejna perspektywa 
środków unijnych możliwych do pozyskania przez samorządy to lata 
2014-2020. 

Od roku 2014 zmieniają się również wskaźniki umożliwiające za-
ciąganie przez samorządy kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. 
Dostosowanie się do nowych wskaźników zobowiązuje samorządy do 
działań oszczędnościowych już od roku 2012.

 Duże znaczenie w części dochodowej budżetu mają również do-
tacje otrzymywane z rezerw państwowych oraz na programy realizowa-
ne przez powiat. Te wymienione czynniki wpływają na fakt, że budżet 
powiatu częstochowskiego po stronie swoich dochodów i przycho-
dów będzie znacznie niższy od budżetu roku 2011. Główne przyczyny 
zmniejszeń po stronie dochodowej to: 

•  Zakończenie w 2011 roku realizacji zadań inwestycyjnych dofi-
nansowywanych środkami unijnymi. Dotyczy to inwestycji dro-
gowych oraz programu E-powiat częstochowski. Na koniec roku 
2011 zrealizowane środki unijne na te zadania wynosiły: 21,6 mln 
zł. Na 2012 rok planowane, nieznaczne środki pomocowe z UE 
w kwocie około 900 tys. dotyczą tylko końcówki programu scaleń 
nieruchomości oraz programów oświatowych, a także progra-
mów z Kapitału Ludzkiego. Wielkość środków pomocowych w do-
chodach budżetu powiatu stanowić będzie jedynie 1,2% wielkości 
budżetu, podczas gdy w roku 2011 środki te stanowiły około 48% 
wydatków.

•  W 2011 roku otrzymano znaczne kwoty dotacji z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Były to np. środki 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 4,2 mln zł, 
środki na odbudowę urządzeń wodnych zbiornika w Blachowni: 
3,3 mln zł, środki na usuwanie skutków powodzi na drogach po-
wiatowych: 13,6 mln zł. Były to dotacje o charakterze jednorazo-
wym, w większości pozyskane już w trakcie realizacji budżetu 2011 
roku. Na rok 2012 w planie budżetu ujęto tylko dotację z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 mln. 
Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego na tę kwotę został 
zaopiniowany pozytywnie. Inne większe dotacje mogę ewentual-
nie nastąpić w trakcie roku, będziemy o nie wnioskować, ale nie są 
one pewne.

W budżecie na 2012 rok obniżeniu w stosunku do 2011 r. ulegają 
również przychody. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie około 2,5 mln 
zł, podczas gdy w roku 2011 zaciągnięto dwa kredyty o łącznej wartości 
około 15,9 mln zł. Duża część ubiegłorocznego kredytu (8,2 mln zł) była 
zaciągnięta na pokrycie wydatków, które zostaną zrefundowane środka-
mi unijnymi w roku 2012 i w tymże roku ta część kredytu zostanie spła-
cony w całości lub w zdecydowanej większości. Fakt ten oraz koniecz-
ność spłaty rat innych wieloletnich kredytów powoduje, że rozchody 
roku 2012 planuje się w granicach 12,6 mln zł. 

Mniejsze dochody i przychody to również mniejsze wydatki, 
w tym wydatki inwestycyjne. Wydatki roku 2011 to środki w wysokości 
około 120 mln zł, w tym 48% to wydatki inwestycyjne. Plan roku 2012 
to wydatki w granicach 68 mln zł, w tym inwestycyjne stanowić będą 
10,5%. Zdecydowana większość planowanych wydatków roku 2012 to 
wydatki bieżące. Stanowić one będą 89,5%. Główne grupy wydatków 
to:

•  Transport i łączność (drogi) -  22%
•  Opieka społeczna  -  24%
•  Oświata i wychowanie  -  17%

Planowane wydatki majątkowe w wysokości około 7,1 mln zł 
w 95,1% przeznaczone będą na zadania inwestycyjne na drogach. W za-
kresie tych zadań planujemy wykonać zadania drogowe na drogach 
powiatowych w gminach Janów i Olsztyn. Powiat realizować będzie 
również zadania remontowe na drogach powiatowych i wojewódz-
kich z tytułu bieżącego utrzymania. Zadania te wynikają z bieżącego 
harmonogramu, potrzeb i uzgodnień z gminami. Jak co roku powiat 
będzie wnioskował o dodatkowe środki z rezerw budżetu państwa na 
zadania drogowe. Wnioskujemy również o środki pomocowe na zadnia 
inwestycyjne w oświacie i edukacji oraz pomocy społecznej. Powiat jest 
również w trakcie realizacji programów z Kapitału Ludzkiego. Są to pro-
gramy:

•  „Dobre przygotowanie – lepszy start”
•  „Program Leonardo da Vinci”
•  „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego ucznia”
•  „Mam zawód, mam pracę w regionie”
•  „Dobry start”

Programy te dotyczą oświaty oraz pomocy społecznej. W roku 
2012 kończymy (również z udziałem środków pomocowych) prace po-
scaleniowe na dwóch obiektach w gminach Mykanów i Przyrów. Przy-
gotowujemy i składamy wnioski na inne obiekty scaleniowe.

KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA…

MNIEJ PIENIĘDZY, 
MNIEJ INWESTycJI

Wielkość budżetu powiatu częstochowskiego na rok 2012 

determinowana jest kilkoma podstawowymi czynnikami, 

które wynikają ze zmieniających się przepisów oraz okresu programowania 

środków pomocowych z Unii Europejskiej.
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Z inicjatywy wicestarosty częstochowskiego Janusza Kra-
kowiana 20 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Czę-
stochowie odbyło się spotkanie poświęcone problemom 

związanym z gospodarowaniem na terenie powiatu częstochowskiego 
leśnymi nieruchomościami Skarbu Państwa nieprzekazanymi w zarząd 
Lasom Państwowym. 

Oprócz władz powiatu w spotkaniu uczestniczyli nadleśniczy 
z Nadleśnictw: Złoty Potok - Robert Gęsiarz, Kłobuck - Paweł Krej, Ko-
niecpol – Jan Skrzyniarz, Herby - Waldemar Hylla i Gidle - Andrzej Krzyp-
kowski.

Na terenie powiatu częstochowskiego jest około ok. 1000 ha le-
śnych nieruchomości Skarbu Państwa nieprzekazanych Lasom Państwo-
wym. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 
Starostwa Powiatowego dla ogromnej ilości działek leśnych uregulował 
stan prawny poprzez założenie ksiąg wieczystych w Sądzie Rejono-
wym w Częstochowie i Sądzie Rejonowym w Myszkowie. W listopadzie 
2010 r. wydział przekazał wojewodzie śląskiemu wykaz działek leśnych 
sporządzony w oparciu o użytki leśne figurujące w rejestrach ewiden-
cji gruntów i budynków. Ponadto sukcesywnie kierowane są do woje-
wody wystąpienia o podjęcie z urzędu postępowań mających na celu 
przekazanie władania gruntu leśnego Lasom Państwowym. Jednak ze 

względu na deficyt środków finansowych wojewoda próbuje przymusić 
Lasy Państwowe do protokolarnego przejmowania lasów w zarząd, bez 
okazania granic nieruchomości. Na takie rozwiązanie Generalna Dyrek-
cja Lasów Państwowych nie wyraża zgody.

Zorganizowane w starostwie spotkanie miało na celu znalezienie 
innych rozwiązań umożliwiających uporządkowanie zniszczonych grun-
tów leśnych. Zwłaszcza, że klęski, które nawiedziły powiat częstochow-
ski (trąby powietrzne, zimowa okiść, wiosenne powodzie) spowodo-
wały znaczne zniszczenia w lasach. Połamane na skutek silnego wiatru, 
szadzi, i oblodzeń drzewa  nie są usunięte do dziś. Jednak przeszkodą 
w powierzeniu nadleśnictwom „nadzoru” nad wspomnianymi gruntami 
leśnymi jest przede wszystkim brak identyfikacji działek leśnych w te-
renie. W tej sytuacji ustalono, że należy dążyć, aby wojewoda śląski jak 
najszybciej wygospodarował środki finansowe na prace geodezyjne 
i przekazał w zarząd Lasom Państwowym przynajmniej te grunty, które 
najpilniej potrzebują uporządkowania, a więc te, w których zniszczenia 
drzewostanu są największe. W najbliższym czasie starosta zamierza roz-
mawiać o tym problemie z wojewodą.

GF

STAROSTWO POWIATOWE

PRZEKAZAĆ lASy 
lASoM PAńSTWOWYM

i Międzygimnazjalny konkurs Cheerle-
aderek „Taniec to muzyka duszy” odbył się 
26 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół im. w. 
Szafera w Złotym Potoku. w konkursie wy-
stąpiły zespoły z 9 gimnazjów regionu czę-
stochowskiego:
-  Gimnazjum im. J. Korczaka z Blachowni,
-  Gimnazjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego z Czę-

stochowy,
-  Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki z Częstochowy,
- Gimnazjum im. A. Kubickiego z Mstowa,
-  Gimnazjum im. K. Karlińskiego z Olsztyna,
-  Gimnazjum im. Armii Krajowej z Piasku,
-  Zespół Szkół w Pińczycach,
-  Gimnazjum im. Jana Pawła II z Żarek Letnisko,
-  Gimnazjum nr 1 z Koszęcina. 

Decyzją jury w składzie: Piotr Mażniewski 
– instruktor i nauczyciel tańca w Szkole Tańca 
Grand Dance (przewodniczący),  Mariola Maty-
sek – dyrektor GOK w Olsztynie, Ewa Molenda 
– dyrektor GOK w Lelowie, Urszula Ostrowska 
– reprezentantka GOK w Janowie, Krzysztof Po-
lewski – dyrektor GOK w Mykanowie, zwycięzcą 
konkursu został zespół cheerleaderek „Siódem-
ka” z Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego 

w Częstochowie. Drugie miejsce zajęła grupa 
z Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, zaś 
trzecie - zespół „Gimba” z Gimnazjum im. J. Kor-
czaka w Blachowni.

Najlepsze zespoły otrzymały atrakcyjne 
nagrody. I tak: zwycięzcom przypadł w udziale 
odtwarzacz CD ufundowany przez  Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, laureaci drugiego 
miejsca otrzymali DVD ufundowane przez wójta 
gminy Janów Sławomira Krzyształowskiego, na-
tomiast zdobywcy trzeciej lokaty wygrali  ufun-
dowany przez Annę Rozpondek kurs języka an-
gielskiego w Centrum Języków Obcych „Metro”.

Uczestnicy konkursu mogli podziwiać 
opracowaną specjalnie na tę okazję prezentację 
szkoły, a także delektować się pysznymi wypieka-
mi przygotowanymi przez uczniów Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Ponadto 
mogli podziwiać występy zaproszonych gości:  
zespołu FRESH STYLE GREW w tańcu hip-hopo-
wym, a także pokaz tańca towarzyskiego w wyko-
naniu Szymona Polaczkiewicza i Klaudii Czerwik 
-  tancerzy klasy B, ze Szkoły Tańca Grand Dance.

GF

ZłOTY POTOK

KONKURS CHEERLEADEREK

Zawodniczki z Gimnazjum w Olsztynie 
zajęły drugie miejsce

Zwycięska grupa z Gimnazjum nr 7 w Częstochowie

Z dniem 4 stycznia 2012 roku nastąpiła reorganizacja struktury organizacyjnej Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w częstochowie. 
Poniżej aktualny wykaz sekcji z podziałem na sprawy rozpatrywane przez poszczególne komórki oraz dane teleadresowe: 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Częstochowie
ul. jana iii Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Dyrektor           pokój nr 12
Sekretariat           pokój nr 11
         tel. (034) 322-92-06
         faks (034) 322-92-07
Sekcja świadczeń i placówek
Świadczenia dla rodzin zastępczych     pokój nr 4
tel. 322-92-31
tel. 322-92-28

Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze   pokój nr 5, 6
tel. 322-92-34
Biuro Projektu „Dobry start. Promowanie aktywnej integracji    pokój nr 5
społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim”    tel. 322-92-08
    
Zespół ds. pieczy zastępczej      pokój nr 8, 9
Punkt Interwencji Kryzysowej      tel. 322-92-30
     
Psycholog        pokój nr 7
         tel. 322-92-29 
  
Sekcja księgowości       pokój nr 19,20
         tel. 322-92-33
Sekcja ds. osób niepełnosprawnych     pokój nr 21
Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się   tel. 322-92-05
Turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny     pokój nr 22
         tel. 322-92-05

KK

POWIATOWE CenTrUM PoMoCy rodZinie

Kolejna mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Turowie ob-
chodziła swoje 100 urodziny. 9 stycznia 1912 r. przyszła na 
świat Helena Morawska. Pochodząca z Janowa jubilatka w tu-

rowskim DPS mieszka od 20 marca 2007 r. 
Życie Pani Heleny nie było łatwe. Przeżyła dwie wojny światowe, 

a na dodatek w 7. roku życia została sierotą, bo rodzice zmarli na tyfus. 
Od tej pory musiała ciężko pracować, by zarobić na swoje utrzymanie. 
Mimo to nie straciła radości życia. Twierdzi, że tak pięknego jubileuszu 
doczekała dzięki umiarowi w jedzeniu, pogodzie ducha i życzliwości dla 
innych ludzi.

Urodzinowe uroczystości zorganizowano w Turowie 20 stycznia 
br. Z kwiatami, prezentami i życzeniami dla 100-latki przybyli do DPS 
m.in. członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego Marzena Mani-
szewska i Henryk Kasiura oraz dyrektorka Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk. 

Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne od: Premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej Donalda Tuska, Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza, 
Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego. 

GF

TURÓW

100. urodziny
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Podczas ostatniej sesji rada Powiatu w Częstochowie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego. rozkład godzin pracy aptek określa w drodze uchwały rada Powiatu po 

uprzednim zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów  z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

Na podstawie art.94 ustawy Prawo Farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb 
mieszkańców powiatu i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy.

roZkŁAd godZin PrACy APTek ogólnodoSTęPnyCh 
nA Terenie PowiATU CZęSToChowSkiego

Lp. Nazwa i adres apteki Telefon
Godziny pracy
Poniedziałek - 

Piątek
Godziny pracy

Sobota
Godziny pracy

Niedziela i Święta

1.

Apteka Rodzinna
Tomasz Koczerkiewicz

ul. Leśna 11
42-290 Blachownia

(0-34)366-92-56 9.00 – 19.00 9.00 – 14.00
wymiennie co czwarty 

tydzień tydzień

2.
Apteka S.C.

ul. 1-go Maja 97
42-290 Blachownia

(0-34) 327-02-74 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 wymiennie co czwarty 
tydzień

3.

Apteka
Piotrowska - Kuśmierz
ul. S. Żeromskiego 2
42-290 Blachownia

 (0-34) 327-02-56 8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 wymiennie co czwarty 
tydzień

4.

 Apteka J. Garbaczyńska –
Kiełek

ul. S. Żeromskiego 8
42-290 Blachownia

 (0-34) 327-02-92 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00 wymiennie co czwarty 
tydzień

5.

Apteka M. Olszewska
łojki ul. Długa 41

42-290 Blachownia
tel. 327-13-76

(0-34)327-13-76 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00
w gotowości do pracy

8.00 – 20.00
w gotowości do pracy

6.
 Apteka T.Szczypińska

ul. Kościuszki 37
42-265 Dąbrowa Zielona

(0-34) 355-50-58

pn.8.00 – 16.00
wt. 8.00 -16.00
śr.8.00 – 18.00
czw.8.00-16.00
pt.8.00-17.00

8.00 – 18.00 nieczynna

7.

Punkt Apteczny
Urszula Golis

Soborzyce
ul. Świerczewskiego 34

Dąbrowa Zielona
42-265

(0-34) 321-24-32

Pn.wt.czw.pt.
8.00 – 16.00

Śr.
8.00 – 16.00

9.00 – 12.00 nieczynna

8.
Apteka Ewa Mucha

ul. Leśna 1A
42-253 Janów

(0-34) 327-80-39 8.00 – 16.00 8.00 – 12.00
W nagłych przypadkach 
po uprzednim kontakcie 

telefonicznym

9.
 Punkt Apteczny

Danuta Stawińska
Bystrzanowice 42-253 Janów

(0-34)- 327-89-36

pon.-śr.
8.00 – 15.00

Czw.-pt.
10.00 – 17.00

nieczynna nieczynny

10.

Punkt Apteczny
„Malwa”

Agnieszka Krzyczmonik
Żuraw 

42-253 Janów

(0-34)-321-67-55

pon.-pt.
9.00-16.00

czw.
8.00-16.00

8.00-12.00 nieczynny

11.
Apteka Medica s.c.

Plac Grunwaldzki 21
42-253 Janów

(0-34)-354-03-24 8.00-19.00 8.00-14.00 nieczynna

12.

Apteka „ Medica”
Małgorzata Szymańska
ul. M. Konopnickiej 11A

42-260 Kamienica Polska

(0-34) 327-33-80 8.00 – 20.00 8.30 – 14.30 nieczynna

13.

Apteka „Pod Wagą”
R. Drapała, A. Drapała

Ul. M. Konopnickiej 245
42-260 Kamienica Polska

(0-34) 3273 - 249 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 nieczynna

14.
Apteka J. Wysoczańska

ul. Sądowa 3
42-270 Kłomnice

(0-34) 328-10-36 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna

15.

Apteka J Sikorski
ul. Strażacka 18

42-270 Kłomnice
tel. 329-81-00

(0-34) 329-81-00 8.00 – 18.00 8.00 – 12.00 nieczynna

16.
Apteka A.Pierzchlewska

ul. Południowa 1
42- 277 Garnek

(0-34) 329-71-75

Pn. – śr.
9.00 – 17.00
wt.-czw.-pt.
9.00 – 15.00

nieczynna nieczynna

17.

Punkt Apteczny
Maria Chojnacka

Rzerzęczyce
ul. Skrzydłowska 73 
42-270  Kłomnice

0602-624-741 8.30 – 15.00 8.30 – 12.00 nieczynna

18.
Apteka Coraz Sp.z o.o.

ul. Sądowa 29
42-270 Kłomnice

(0-34) – 329-82-25 9.00 – 17.00 9.00 – 13.00 nieczynna

19.

PR – H „PURI PHARMA” Sp.z o.o.
Apteka

ul. Armii Krajowej 8
42-230 Koniecpol

0-34) 355-11-05 8.00-20.00 8.00 -14.00 wymiennie całodobowo 
co 4- ty tydzień

20.

Apteka T.Siwiec -
Mączyńska
ul. Rynek 10

42-230 Koniecpol

(0-34) 355-17-14 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00
wymiennie 

całodobowo
co 4-ty tydzień

21.

Apteka M.Kryczka-
Gwiazda

ul. Robotnicza 18
42-230 Koniecpol

(0-34) 355-13-63 9.00 – 17.00 8.00 – 14.00
wymiennie

całodobowo
 co 4-ty tydzień

22.

Apteka „Pod Aniołami
Anna Socha-Miłkowska

ul. Rynek 28
42-230 Koniecpol

( 0-34) 355-10-51 8.00-20.00 8.00-14.00

wymiennie całodobowo 
co 4-ty tydzień

23.

 Apteka Prywatna 
ul. Sportowa 2B

42-274 Konopiska
Patrycja Zięba

502-595-127 8.00 – 20.00 8.00-15.00 nieczynna

RADA POWIATU

GDZIE I KIEDY DO APTeki?



17CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 44 luty/marzec 201216 CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 44 luty/marzec 2012

24.

Apteka
ul. Częstochowska 2

mgr. Renata Golanowska
Konopiska

0-34- 328-20-061 7.30 – 20.00 8.00 – 15.00 9.00 – 13.00

25.

Punkt Apteczny „Arnika” 
Hutki 153 a

42-274 Konopiska
Joanna Ulanowska

Antoni Gąsior

0-34-328-32-45 9.00 – 17.00 9.00 – 13.00  nieczynna

26.
Apteka E.Sikorska

ul. Kmicica 1
42-282 Kruszyna

(0-34)320-24-01 9.00 – 16.00 9.00 – 13.00 nieczynna

27.

Punkt Apteczny
Irena Kuźnicka

Widzów
ul. Żwirki i Wigury 58

8.00 – 16.00 8.00 – 14.00 nieczynna

28.

Apteka D.Stawińska
Pl. Partyzantów 21

42-235 Lelów
tel.355-00-05

(0-34) 355-00-05 8.00 – 19.00 8.00 – 15.00 09.00 – 12.00

29.

Apteka „Aronia”
K. Motyl-Pikuła
ul. Wolności 58
42-244 Mstów

(0-34) 328-41-13 24 godz./h 24 godz./h Niedziela 24h/dobę
Święta - nieczynna

30.

Punkt Apteczny
ul. Kościelna 18a

Mokrzesz
 42-244 Mstów

(034) 321-20-93 10.00 – 18.00 nieczynna nieczynna

31.

Apteka J. Stępień .
ul. Kiedrzyńska

ul. Głowackiego 1
42-234 Borowno

(0-34)328-93-97 9.30 – 16.30 9.00 – 13.00 nieczynna

32.
Punkt apteczny

ul. Częstochowska 26
Stary Cykarzew

(0-34) 328-93-97

Pon.
9.00 – 17.00

Wt.-pt.
8.00 – 16.00

nieczynna nieczynna

33.
Punkt apteczny

ul. Częstochowska 154 
42-233 Czarny Las

8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 nieczynna

34.

Punkt Apteczny
Lubojna

ul. Szkolna 6 
42-233 Mykanów

Pon. – pt.
8.30.-17.30. nieczynna nieczynna

35.

Apteka „Lindorm”
ul. Słoneczna 121
42-233 Mykanów

wł. B.A. Kubat

8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 nieczynna

36.

Apteka Prywatna s.c
Aleksandra Zaręba

Michał Pasternak Olsztyn
ul. Żwirki i Wigury 7

(0-34) 328-50-34 8.00 – 20.00 8.30 – 14.00
W nagłych przypadkach 
po uprzednim kontakcie 

telefonicznym

37.
Apteka „Pod Zamkiem”

ul. Karlińskiego 1
42-256 Olsztyn

(0-34) 328-57-88 7.30 – 21.00 8.00 – 18.00 nieczynna

38.

 Punkt Apteczny
M.K. Szymańscy

Zrębice Pierwsze
ul. Główna 137

9.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna

39.
 Apteka „Floris Alfa”

ul. Szkolna 3A 
42-262 Kol. Poczesna

(0-34) -307- 07- 08 8.00 – 19.00 9.00 – 14.00
W nagłych przypadkach 
po uprzednim kontakcie 

telefonicznym

40.
Apteka M. Widera

ul. Strażacka 27 
42-263 Wrzosowa

(0-34) - 327-56-09 9.00 – 19.00 9.00 – 13.00 nieczynna

41.

Apteka Supermarket
AUCHAN

ul. Krakowska 10
Nowa Wieś

(0-34) -377-80—88 9.00 – 21.00 9.00-21.00 Niedziela
9.00 -20.00

42.

Punkt Apteczny
A.Obodecka

ul. Targowa 151
Nierada

(0-34)321-29-49 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 nieczynna

43.

Punkt Apteczny
Chmiel Anna
ul. Okólna 49

Wrzosowa

(0-34)327-51-77 9.00 – 19.00 9.00-15.00 nieczynna

44.

 Apteka
D. Kosmowska

ul. Świętego Mikołaja 45
42-248 Przyrów
tel. 355-40-43

(0-34) 355-40-43 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 nieczynna

45.

Punkt Apteczny
Małgorzata i Krzysztof Szymańscy 

Sp. J.
Rudniki, ul. Strażacka

(0-34) 325-42-25 8.30 - 16.30 8.30 -14.30 nieczynna

46.

Apteka Prywatna
Mgr farm. Zenona 

Kołodziejczyk – Broda
Spółka Jawna

Rędziny ul. Wolności 89

(0-34)317-50-37 8.00-19.00 8.00-13.00 nieczynna

47.
Apteka I. Nowakowska
ul. Działkowiczów 20

42-242 Rędziny
(0-34) 320-14-36 8.00 -18.00 9.30 – 12.00 nieczynna

48.

Punkt Apteczny
J.Juraszek, B.Mizerska

Kościelec
ul. Wolności 82

605-83-75--66 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 nieczynna

49.

Punkt apteczny
WOFARM

Karolina Wotlińska-Pełka
ul. Szkolna 3A
42-261 Starcza

9.00 – 17.00 9.00 – 13.00 nieczynna
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             TAM WARTO POJECHAĆ

>> Gmina Blachownia
6 maja -  XV Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Henryka 
Kawelczyka, Sala konferencyjna, OSiR, 

>> Gmina Dąbrowa Zielona
maj - „Polska Biega”, Impreza organizowana w ramach 
ogólnopolskiej akcji, mająca na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia,

>> Gmina Janów
22 kwietnia  - XIII   Ogólnopolski Maraton Kolarski  
Szlakiem Jurajskim,  Złoty Potok, 

>> Gmina Konopiska
8 marca -  Finał Konkursu Kobieta Roku 2011- w gminie 
Konopiska ” GCKiR 
17 - 20 maja -  Ogólnoposlkie Zawody Balonowe,  Dzień 
Samorządu (Dni Konopisk), Trzecia Parada Orkiestr Dętych, GCKiR, 
Orkiestra Dęta OSP Konopiska 
maj -  Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego w Lekkiej Atletyce, 
GCKiR, 

>> Gmina Kłomnice
17 marca -   Organizacja wystawy poplenerowej 
p.n „Śladami Reszków”, GOK  Kłomnice, 
24 marca -  IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, Hala sportowa w Kłomnicach, 
14 kwietnia - XII Międzynarodowy Wielkanocny Wyścig  Kolarski 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice Puchar Polski Juniorów 
oraz Juniorek, Trasa  gminy Kłomnice,  

>> Gmina Olsztyn
12 maja - „Polska Biega” w Olsztynie - Bieg Wiosny 2012, 
Stadion przy ul. Zielonej w Olsztynie, 

>> Gmina Przyrów
22 kwietnia - XI Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych 
i Folklorystycznych Kół Gospodyń Wiejskich Gmin: 
Dąbrowa Zielona, Janów, Przyrów,  

>> Gmina Rędziny
22 kwietnia -  Międzygminny Turniej Siatkówki Mężczyzn, 
maj  -  Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 
maj - Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat malowany 
plasteliną”, 
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Pragniemy zaprosić Państwa na imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe organizowane na terenie 

powiatu częstochowskiego. Znajdują się wśród nich wydarzenia cykliczne, które od lat cieszą się dużym 

zainteresowaniem i zawsze przyciągają wielu uczestników i kibiców. Można również wziąć udział w całkiem 

nowych imprezach organizowanych przez gminy. ich przyszłość zależy od Państwa udziału i zaangażowania. 

Poniżej przedstawiamy kalendarz imprez na najbliższe miesiące, 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.

już po raz 24 Polska Federacja Sportu Młodzieżowego w warsza-
wie opublikowała wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Klasyfikacją objęte są punkty uzyskane przez zawodników w impre-
zach organizowanych przez polskie związki sportowe w czterech katego-
riach wiekowych:
• Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);
• Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ);
• Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (MPJm);
• Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (MMM).

Punkty dla poszczególnych klubów zdobywali zawodnicy z:
1. KS „dragon” Janów w taekwondo-ITF:
 junior: Kamil Badura - 24,0; Marlena Lech - 16,0; Dominika Matrałek - 8,0; 

Paula Piotrowska - 29,0; Iga Ptak - 15,0; Elżbieta Rozmus - 4,0; 
 łukasz Stefanik - 26,0; Dariusz Walens - 6,0; Grzegorz Woźniak - 6,0. 
 junior młodszy.: Paweł Chmielarski - 3,0; Karina Szczepanek - 9,0; 
 Dominika Tomzik - 2,0.
 młodzik: Oskar Ambroziewicz - 3,0; Patryk Bejm - 5,0; Daniel Błachowicz 

- 1,0; Martyna Bładziak - 3,0; Benjamin Bojanek - 1,0;  Krzysztof Burzyński 
- 1,0; Kacper Derda - 2,0; Krzysztof Falana - 1,0; Anna Gałązka - 1,0; Ad-
rian Jędrzejewski - 1,0; Emil Klimas - 2,0; Karolina Kowalczyk - 3,0; łukasz 
Krzemiński - 4,0; Marcin Ladra - 3,0; Przemysław Lubczański - 1,0; Krzysztof 
Makówka - 2,0; Jakub Marek - 1,0; Kacper Rozenberg - 1,0; 

 Julita Rozpondek - 3,0; Kamil Starczewski - 3,0; Radosław Ucieklak - 1,0.
2.  MKS „dwójka” Blachownia w badmintonie: Karolina Gajos jm. - 8,5; 
 Kamil Korbel jm. - 4,5;
3.  LKS „grom-Złota dama” Poczesna w warcabach: Monika Pyrcz jm. - 7,0; 

Daniel Glin jm. - 4,0; w tenisie stołowym: Tomasz Gałązka jun. - 3,5.
4.  LUKS „konopiska” w lekkiej atletyce: Laura Jędrzejak mł. - 2,0; 
 Ewelina Perzyna mł. - 2,0; Sara Szewczyk mł. - 1,0; 
5.  UKS „junior” we Wrzosowej w badmintonie: Julia Jackowska mł. - 1,0; Na-

talia Rosińska mł. - 1,0; Bartosz Majewski mł. - 0,5; 
 Filip Matysiak mł. - 0,5.
6.  UKS „Blachownia” w boksie: Karol Walaszczyk zajął pierwsze miejsce 

w eliminacjach strefowych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży lecz 

z powodu kontuzji nie wystartował w finale, i nie został uwzględniony 
w końcowej klasyfikacji (jm. - 3,0 pkt.).

łącznie sklasyfikowano 3221 kluby, które zdobywały punkty w 68 dys-
cyplinach sportowych (51 indywidualnych i 17 gier zespołowych).

Pierwsze miejsce wywalczył WKS „Śląsk” Wrocław - 1820,49 punktów, 
drugie miejsce zajęła Zawisza Bydgoszcz - 1649,49 pkt. a trzecie AZS-AWF 
Katowice - 1562,24 pkt. 

Najwyżej z klubów naszego powiatu na 132. miejscu został sklasyfiko-
wany kS „dragon” janów - 191,00 pkt, a następnym jest LKS „Grom Złota 
Dama” Poczesna na 1703. miejscu - 14,50 pkt .

W prowadzonej punktacji gmin punkty zdobywały 878 jednostki sa-
morządowe. Od lat na pierwszym miejscu jest Warszawa 11020,74 pkt., Ka-
towice zajęły 10. miejsce z 2414,64 pkt., a 25. jest Częstochowa – 951,76 pkt.  
Z gmin powiatu częstochowskiego kolejne miejsca w kraju zajęły: 

130 m janów -  191,00 pkt 
547 m Poczesna  -  17,50 pkt 
592 m Blachownia  -  13,00 pkt 
720 m konopiska -  5,00 pkt 
W punktacji końcowej współzawodnictwa sklasyfikowano 362 po-

wiaty. Powiat częstochowski z 226,5 punktami zajął 142. miejsce 
(w 2011 r. było to 166. miejsce). Powiaty ościenne zajęły następujące 
miejsca: 26. częstochowski grodzki - 951,76 pkt; 132. radomszczański – 
255,34 pkt; 289. myszkowski - 55,50 pkt; 290. kłobucki - 54,75 pkt; 297. za-
wierciański - 48,83 pkt; 308. pajęczański - 38,00 pkt; 340.włoszczowski - 15,00 
pkt; 353. lubliniecki - 9,50 pkt. 

Wśród województw kolejność trzech pierwszych miejsc od wielu lat 
nie ulega zmianie.

Najlepsze jest województwo mazowieckie, które w 2011 r. zdobyło - 
18170,23 pkt, drugie miejsce zajmuje wielkopolskie - 15275,96 pkt, a trzecie 
śląskie - 14 615,96 pkt.

Powyższe zestawienia stanowią wyciąg z prezentacji końcowych wy-
ników współzawodnictwa za 2011 rok opracowanej przez Polską Federację 
Sportu Młodzieżowego w Warszawie zamieszczonej na stronie interneto-
wej PFSM - www.sportmlodziezowy.pl.     
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WSPÓłZAWODNICTWO 
MłODZIEŻOWE

wyniki ZA 
2011 rok 

Lp. 
Nazwa
klubu

Dyscyplina

2011 rok

MMP MPJ MPJm. MMM
Razem
pkt.

Miejsce  w:

dyscyplinie / na ilość  klu-
bów punktujących

1.
KS „Dragon” 
w Janowie

taekwondo - ITF - 134,00 14,00 43,00 191,00 2 / 52

3.
LKS „Grom-Złota 
Dama” w Poczesnej

warcaby 
tenis stołowy

-
-

-
  3,50

11,00
-

-
-

 14,50
4 / 9
108 / 203

2.
MKS „Dwójka” 
w Blachowni

badminton - 13,00 - -  13,00 35 / 79

4.
LUKS „Konopiska” 
w Konopiskach

lekka atletyka
-
-

-
-

-
-

5,00  5,00 263 / 334

5.
UKS „Junior” 
we Wrzosowej

badminton - - - 3,00   3,00 60 / 79

Powiat częstochowski  -  razem - 150,50 25,00 51,00 226,50 -----

6.
UKS „Blachownia” 
w Blachowni

boks - - - 3,00   3,00
z powodu kontuzji nie brał 
udziału w finale OOM

Tabela 
przedstawia wykaz 

klubu z powiatu 
częstochowskiego, 
których zawodnicy 
zdobywali punkty 

w 2011 r.



 
ul. Adama Ferensa 12, 42-260 Kamienica Polska, tel.: 34 3273229 

http://www.liceum.lokp.pl, e-mail: sekretariat@lokp.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Kamienicy Polskiej

W roku szkolnym 2012/2013 oferujemy absolwentom gimnazjów  
dalsz¹ edukacjê w klasie liceum ogólnokszta³c¹cego z rozszerzeniem 
w 2 grupach przedmiotowych: 
       

Przedmioty uzupe³niaj¹ce: historia i spo³eczeñstwo, ekonomia w praktyce.
Dodatkowe godziny matematyki na przygotowanie do matury!!!

  1.jêzyk angielski, jêzyk polski, biologia
         2.jêzyk angielski, jêzyk polski, geografia 

�ko³a przedmiotowe, ko³o informatyczne 

�szkolne ko³o sportowe

�ko³o fotograficzno-filmowe

�szkolny zespó³ muzyczny lub chór

�zespó³ tañca nowoczesnego

�kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

*-organizacja zajêæ uzale¿niona jest od iloœci zainteresowanych uczniów 

Mo¿liwoœæ uczestnictwa w realizacji europejskich projektów edukacyjnych oraz wymianie miêdzynarodowej uczniów, 
w ramach programu Lifelong Learning, spotkaniach uczniów z Niemiec, Polski, Ukrainy i Litwy, dofinansowanych 
przez Polsko Niemieck¹ Wymianê M³odzie¿y ,,Jugendwerk”, Fundacjê Wspó³pracy Polsko - Ukraiñskiej „PAUCI” 
i Polsko – Litewski Fundusz Wymiany M³odzie¿y

�pracownia komputerowa ze sta³ym dostêpem do Internetu

�pracownia jêzykowa, pracownie przedmiotowe

�sala gimnastyczna i kompleks boisk sportowych

�biblioteka z czytelni¹ i centrum informacyjnym

�bufet szkolny, relaksacyjne otoczenie liceum

�ka¿dy z uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, mo¿e        
indywidualnie realizowaæ program rozszerzony z dowolnego 
przedmiotu, który chce zdawaæ na maturze

�w klasie III dodatkowe godziny konsultacji na 
przygotowanie do egzaminu maturalnego

�jêzyki obce: angielski jako obowi¹zkowy, niemiecki lub 
rosyjski do wyboru jako drugi.

UWAGA:

Zaplecze szko³y:

Dodatkowe zajêcia
Dodatkowe zajêcia edukacyjne, w których mog¹ uczestniczyæ 
uczniowie: *

Stypendia (100-250z³/m-c) dla uczniów z najlepszymi wynikami

Zapewniamy naukê w dobrych warunkach lokalowych, 
przyjaznej atmosferze i bezpiecznym otoczeniu!!!


