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CZęSTOCHOWA

STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
Laureaci 2012 (fot. Bartłomiej Chłąd)

Po raz dwunasty Statuetki Starosty Częstochowskiego
„Za zasługi dla powiatu” trafiły do rąk osób w sposób
szczególny zasłużonych dla rozwoju i promocji naszego
powiatu. Uroczystość wręczenia tych prestiżowych nagród
miała miejsce w sobotę (23 lutego br.) w Częstochowskiej
Filharmonii.
Kapituła tegorocznej edycji Statuetek Starosty
Częstochowskiego nominowała do nagrody 18 osób
lub zespołów. Wybór kandydatów był trójstopniowy.
Kandydatów do nominacji wybierają zgodnie
z regulaminem: wójtowie, przewodniczący rad, radni,
organizacje
pozarządowe.
Spośród
zgłoszonych
Kapituła nominuje od jednego do pięciu kandydatów
w poszczególnych kategoriach, a Starosta Częstochowski
nagradza statuetką tylko jednego z nominowanych
w każdej kategorii.
I tak:
- w kategorii „Oświata” zwyciężyła Zuzanna WinnickaKowalik - dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku
- w kategorii „Kultura” statuetkę otrzymała Jolanta
Madej - artysta plastyk, pedagog, gm. Janów
- w kategorii „Sport i turystyka najlepszym kandydatem
okazał się Henryk Srokosz – kierownik SSM w Siedlcu
- w kategorii „Samorządność” statuetkę zdobył
Andrzej Kubat - wiceprzewodniczący rady powiatu
w Częstochowie
- w kategorii „Przedsiębiorczość” zwycięzcami zostali:
Krzysztof Matyja, Paweł Matyja – właściciele firmy KostBet, gm. Konopiska
- w kategorii „Zdrowie i pomoc społeczna” laureatem
został Dariusz Nowicki – państwowy powiatowy inspektor
sanitarny w Częstochowie

- w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia” zwyciężyło
Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury z siedzibą
w gminie Janów.
Jak co roku Gala wręczania nagród ma rangę
najważniejszego wydarzenia w życiu regionu. Także tym
razem odbyła się z udziałem przedstawicieli parlamentu RP,
władz samorządowych, ludzi kultury, edukacji, organizacji
pozarządowych i mediów.
Byli wśród nich m.in. posłowie; Halina Rozpondek,
Szymon Giżyński; prezydent miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor Śląskiego Oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stanisław Gmitruk, Johanna Dudziński –Thann z powiatu
Bodeńskiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego
z powiatem częstochowskim Rejonu Śniatyńskiego na
Ukrainie na czele z Wołodymyrem Tomaszem.
Starosta Andrzej Kwapisz powitał gości i wygłosił
okolicznościowe przemówienie.
Nominowani
do
nagrody
starosty
zostali
zaprezentowani w filmie, na którym przedstawiono ich
osiągnięcia.
Andrzej Kwapisz z wicestarostą Januszem Krakowianem nagrodzili nominowanych okolicznościowymi
dyplomami oraz kwiatami. Po prezentacji wszystkich
nominowanych na scenie zaprezentowało swój program
Trio Siergieja w repertuarze jazzowym.Ten atrakcyjny
muzyczny przerywnik rozgrzał publiczność zgromadzoną
w sali filharmonii.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie
werdyktu Starosty, w którym zaprezentowano nazwiska
laureatów konkursu. Jak co roku laureaci nagrodzeni
zostali Statuetkami i kwiatami. Na kilka minut czas oddano
dziennikarzom i fotografom w celu uwiecznienia tych
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uroczystych chwil. Podziękowania w imieniu laureatów
złożył Andrzej Kubat nagrodzony statuetką w kategorii
„Samorządność”.
Gwiazdą wieczoru był występ Andrzeja Sikorowskiego
z córką Mają i zespołem. Znany polski bard wykonał
w trakcie koncertu swoje największe przeboje, które wraz
z nim nuciła publiczność.
						
K.O
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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.

OŚWIATA

KULTURA

Zuzanna Winnicka
- Kowalik,

Jolanta Madej,

artysta plastyk, pedagog.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku.

SPORT I TURYSTYKA

SAMORZĄDNOŚĆ

Henryk Srokosz,

Andrzej Kubat,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZDROWIE I POMOC
SPOŁECZNA

Kierownik SSM
w Siedlcu, gm. Janów.

KOST – BET
Krzysztof Matyja,
Paweł Matyja Sp. J.,
gm. Konopiska.

INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Radny Powiatu
Częstochowskiego.

Dariusz Nowicki,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Częstochowie.
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CZęSTOCHOWA

STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
FOTOREPORTAŻ

Przemówienie okolicznościowe starosty (fot. Bartłomiej Chłąd)

Beata Młynarczyk i Robert Dorosławski (fot. Bartłomiej Chłąd)

Anrzej Sikorowski z zespołem (fot. Bartłomiej Chłąd)

Siergiej Wowkotrub z zespołem

Dariusz Nowicki i Andrzej Kwapisz (fot. Bartłomiej Chłąd)

Goście z Ukrainy
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Dzień Kobiet w częstochowskim starostwie
8 marca w częstochowskim starostwie odbyły się
uroczyste spotkania z okazji Święta Kobiet. Starosta
częstochowski Andrzej Kwapisz wraz z zarządem
powiatu i naczelnikiem Henrykiem Soblem przygotowali
niespodziankę wszystkim urzędniczkom. Były życzenia
kwiaty i bardzo radosna atmosfera oraz zaproszenie na
następny rok.
Początki Święta Dnia Kobiet sięgają starożytnego
Rzymu. Matronalia, bo tak nazywano te święto, było
obchodzone w pierwszym tygodniu marca. Kobiety
urodzone jako wolne były obdarowywane przez swoich
mężów prezentami i cieszyły się ich wyjątkową uwagą.
Mężowie wręczali swoim żonom prezenty, chętnie spełniali
ich każde życzenie. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj i jest
kultywowany w wielu miejscach na świecie.

28 lutego 1909 roku w USA po raz pierwszy obchodzono
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Zorganizowany został, aby
upamiętnić marsz 15 tys. kobiet, pracujących w zakładach
odzieżowych, które 8 marca 1908 roku wyszły na ulice
Nowego Jorku z protestem przeciwko brakowi praw
politycznych oraz ekonomicznych.
W Polsce Święto Dnia Kobiet zaczęto obchodzić po
drugiej wojnie światowej. W tym dniu do dobrego tonu
należy paniom wręczać prezenty oraz kwiaty. My panowie
również pamiętaliśmy o naszych drogich paniach.
Chociaż dzień kobiet obchodzony jest raz do roku, to
należy pamiętać, że szacunek i życzliwość należy okazywać
drogim paniom przez cały czas.
Wszystkim Paniom składamy najlepsze życzenia zdrowia
i uśmiechu na co dzień.

PCPR i Zarząd Powiatu

Powiatowy Zarząd Dróg

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wydział Finansowy

Wydział Geodezji I Kartografii

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem

Kwiaty dla Pań od starosty A. Kwapisza
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CZĘSTOCHOWA

Uroczyste spotkanie w PZN

Od lewej M. Maniszewska i Wiceprezes B. Łukasik; Starosta wręcza kwiaty Prezes
M. Michalik.

Częstochowskie Koło Powiatowe Polskiego Związku
Niewidomych było organizatorem spotkania z okazji
Dnia Kobiet. Prezes koła Mieczysława Michalik nie kryła
zadowolenia gdy pomieszczenie wypełniało się osobami
z różnych stron naszego regionu.
Gośćmi uroczystości byli Starosta Częstochowski
Andrzej Kwapisz, Marzena Maniszewska – członek
Zarządu Powiatu oraz Katarzyna Buchajczuk – dyrektor
PCPR w Częstochowie. Starosta przekazał wszystkim

paniom kwiaty oraz życzenia pomyślności, zdrowia
i wytrwałości w działalności dla osób potrzebujących
wsparcia. Zadeklarował także pomoc w realizacji zadań
powiatowego koła PZN.
W trakcie spotkania działacze Polskiego Związku
Niewidomych uhonorowali A. Kwapisza związkowym
Złotym Medalem Za Zasługi. Medal staroście wręczyła
Barbara Łukasik Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZN.
- To nasze najweselsze dni - mówiła jedna z uczestniczek
spotkania. - To, że możemy spotkać się w naszej świetlicy,
wspierać się, w trudnych chwilach jest dla nas bardzo ważne.
Dziękujemy za to władzom powiatu
Panie częstowały przygotowanymi własnoręcznie
smacznymi ciastami, deserami oraz pysznymi sałatkami.
Duże zainteresowanie wzbudziły prace plastyczne
wykonane podczas warsztatów terapeutycznych. Była to
kolejna w tym roku miła uroczystość zorganizowana przez
koło powiatowe. Środowisko to bardzo aktywnie działa
w regionie na rzecz swoich członków i planuje nowe
inicjatywy na kolejne miesiące.

Dom dla Dzieci „Sosenka” w blachowni

Spotkanie Wielkanocne w Placówce
Opiekuńczo-WychowawczeJ

W dniu 18.03.2013 r. o godz. 13.00 w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni – Dom dla
Dzieci „Sosenka” odbyło się „Spotkanie Wielkanocne”, które
przybliżyło ducha świąt.
W
spotkaniu
uczestniczyli
wychowankowie,
wychowawcy, pracownicy, Dyrektor Placówki – Elżbieta
Ścigała, którzy powitali zaproszonych gości a wśród
nich m.in.: Marzenę Maniszewską i Henryka Kasiurę
– Członków Zarządu Powiatu Częstochowskiego,
Katarzynę Buchajczuk – Dyrektora PCPR w Częstochowie,
Urszulę Całusińską – radną Powiatu, Ewę Galle – Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr
1 w Częstochowie, Joannę Gdawiec i Agnieszkę Kuliś

- przedstawicieli Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
w Gnaszynie, ks. proboszcza Stanisława Wolnego,
funkcjonariuszy II Komisariatu Policji w Częstochowie.
Ksiądz proboszcz Stanisław Wolny dzieląc się z dziećmi,
pracownikami Placówki oraz zaproszonymi gośćmi
symbolicznym jajkiem złożył wszystkim świąteczne
życzenia. Przed przystąpieniem do spożywania posiłku
odmówiono wspólnie modlitwę. Specjalnie na tę okazję
przygotowano świąteczne potrawy. Pięknie przystrojony
stół wielkanocny zachęcał do zasiadania przy nim
wszystkich przybyłych.
Podczas spotkania nie brakowało uprzejmości,
dobrych słów, a przede wszystkim uśmiechu na twarzach
zarówno „domowników”, jak i gości. Wszyscy zebrani
spędzili czas w miłej, przyjaznej atmosferze, życząc sobie
nawzajem zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt
Wielkanocnych.
Na zakończenie spotkania wychowankowie
Placówki wręczyli wszystkim zaproszonym gościom
upominki – własnoręcznie robione gipsowe koszyczki
wielkanocne.
K.K

Odznaczone panie z M.Maniszewską członkiem zarządu
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Medale za Długoletnią służbę

Złotym Medalem za Długoletnia Służbę nadanym
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącym
nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie
Państwa, na wniosek Wojewody Śląskiego odznaczeni
zostali:
Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Alicja
Grzegorczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
oraz Elżbieta Ścigała Dyrektor Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Blachowni.
Wnioski o odznaczenia do Wojewody Śląskiego złożył
Andrzej Kwapisz, Starosta Częstochowski.
Uroczystość odbyła się dnia 7 marca 2013 r. w Sali
Marmurowej
Śląskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Katowicach, a wręczył je Piotr Spyra II Wicewojewoda
Śląski.
W uroczystości wzięła udział także Marzena
Maniszewska Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego,
która w imieniu całego Zarządu złożyła wyróżnionym
gratulacje i wręczyła bukiety kwiatów.
Katarzyna Buchajczuk, z zawodu pracownik socjalny,
w pomocy społecznej od 30 lat, od lipca 1999 r. Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Organizowała i tworzyła jednostkę od podstaw oraz
uczestniczyła w tworzeniu i rozwoju wszystkich innych
podmiotów pomocy społecznej funkcjonujących na
terenie Powiatu Częstochowskiego. Za sprawą Katarzyny
Buchajczuk na terenie powiatu od wielu lat prowadzone
są kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze, jest
również co roku inicjatorem i współorganizatorem dwóch
różnych przedsięwzięć przeznaczonych dla środowiska
służb społecznych: wiosną - Ogólnopolskiej Konferencji
Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze, natomiast
jesienią - Sympozjów Naukowych w Częstochowie.
Wyróżniona w 2008 r. nagrodą indywidualną Ministra
Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia
w zakresie pomocy społecznej, w 2009 r. Srebrnym
Krzyżem Zasługi, a w 2010 r. wyróżniona Statuetką Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” w kategorii
Zdrowie i Opieka Społeczna. W 2009 r. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie wyróżnione zostało
Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego.

Pani Elżbieta Ścigała posiada 34 letni staż pracy, w tym
20 lat pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 1 września 2003 roku
jest Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
(wówczas Domu Dziecka we Wrzosowej). Placówka jest
schronieniem dla 46 wychowanków pochodzących
z terenu całej Polski. Pani Elżbieta Ścigała była współautorką
stworzenia i realizacji koncepcji przekształcania Domu
Dziecka we Wrzosowej w placówkę zbliżoną do
warunków domowych. Przeprowadzona reorganizacja
miała na celu polepszenie opieki nad dziećmi, stworzenie
warunków wspomagających psychiczny i fizyczny
rozwój wychowanków oraz wzmocnienie kontaktów
z biologicznymi rodzicami. Placówka otrzymała stały wpis
do rejestru Wojewody jako pierwsza w województwie
śląskim.
W 2007 roku Pani Elżbieta Ścigała otrzymała Nagrodę
Wojewody za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej,
a w 2010 r. Medal Ministra Edukacji Narodowej. W 2011
otrzymała statuetkę Starosty Częstochowskiego „ZA
ZASŁUGI DLA POWIATU” w dziedzinie Zdrowie i Opieka
Społeczna.
Alicja Grzegorczyk od 26 lat jest związana z pomocą
społeczną. Od 1 stycznia 2001 roku zarządza Domem
Pomocy Społecznej w Lelowie, przeznaczonym dla
osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to jedna
z najnowocześniejszych placówek w województwie
śląskim, która spełnia wszystkie określone prawem
standardy.
Pani Dyrektor Alicja Grzegorczyk stworzyła z udziałem
pracowników ciepły, serdeczny, gościnny Dom, który
posiada bardzo dobrą opinię w środowisku bliskim
i dalszym. Troszczy się o integrację mieszkańców ze
środowiskiem, a przede wszystkim z ich rodzinami
i przyjaciółmi. Stwarza swoim mieszkańcom również
warunki do rozwoju samorządności i decydowania
o swoich prawach ale jednocześnie dba o respektowanie
przez nich swoich obowiązków.
Pani Alicja Grzegorczyk jest również współtwórcą
i współzałożycielem Stowarzyszenia „RODZINA”, które od
roku 2004 aktywnie i prężnie działa na rzecz mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. W 2008 r. odznaczona
Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego.
Katarzyna Kuter
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Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Ośrodku w Bogumiłku

Święta tuż, tuż

My to potrafimy

Przed nami Wielkanoc, święta kolorowe i bardzo
mocno zakorzenione w polskiej tradycji. To czas barwnych
dekoracji, wyjątkowych zapachów i rodzinnego wyciszenia.
Dzieci już cieszą się na czekoladowe zajączki i cukrowe
baranki, starszym cieknie ślinka na myśl o pachnących
ciastach drożdżowych i słodkich mazurkach. Familijny
charakter świąt można poczuć nie tylko przy stole. Już
same przygotowania mogą zaangażować całą rodzinę,
a dzieci z chęcią pomogą przy wypiekach i przygotowaniu
święconki w koszyczku
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku przygotowania do
Wielkanocy ruszyły pełną parą i w głowie aż huczy od
pomysłów.
Będzie wielkanocny baranek i zajączek, będzie śmigus
– dyngus, będą także jajka - symbol nowego życia. Razem
z dziećmi zatapiamy je w naczyniach z farbą, wyklejamy
włóczkami lub ozdabiamy za pomocą wosku, nadając
zwykłym jajkom zaszczytny statut Świątecznej Pisanki.
Potem, przy śniadaniu Wielkanocnym będą cieszyć oczy
domowników na odświętnym talerzu ozdobionym np.
rzeżuchą. Nie można zapomnieć o wysianiu rzeżuchy bo
jest ona wyjątkową ozdoba wielkanocnego stołu. Dobrze
jest zająć się tym około 10 dni przed świętami, żeby
wielkanocny baranek mógł liczyć na bujne pastwisko.
W ostatnich tygodniach poprzedzających Święta
Wielkiej Nocy uczniowie wykonują różnorodne prace
o tematyce świątecznej. W pracowni gospodarstwa
domowego pod kierunkiem swoich nauczycielek pieką
mazurki, gotują żurek, kiełbasę i jajka, uczą się dekorować
stół wielkanocny. Dzieci z Bogumiłka ozdoby wielkanocne
wykonują samodzielnie na zajęciach edukacyjnych

w poszczególnych szkołach jak również
na zajęciach pozalekcyjnych w internacie.
Przebojem, każdego roku stają się pisanki,
świąteczne stroiki, kartki z życzeniami, ozdoby
z gipsu, wełniane kurczaki.
Trwa właśnie świąteczne malowanie pisanek
i robienie kartek. Zwyczaj malowania jajek znany
był już w czasach cesarstwa rzymskiego. Na
ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzą
z końca X wieku. Wzór rysowano na nich
roztopionym woskiem, a następnie wkładano
je do barwnika, łupin cebuli lub ochry, które
nadawały im brunatno czerwoną barwę.
Wraz z nauczycielami dzieci z Bogumiłka
wymyśliły niezliczone ilości zdobienia pisanek
między innymi:
- barwienie gotowanych jajek i wydmuszek na
jednolite kolory przy pomocy farb plakatowych
i akrylowych,
- farbowanie jajek w naturalny sposób używając
wywarów roślinnych:
• czerwony otrzymujemy z kory dębu, czarnego bzu,
suszonych jagód,
• pomarańczowy z soku z marchewki,
• zielony trawa, pokrzywa, kora brzozowa, wywar
z jemioły,
• brązowy z łusek cebuli,
• fioletowy z suszonych kwiatów malwy,
• różowy z soku z buraka,
- naklejanie na wydmuszki karbowanych bibułek,
- naklejanie kolorowych wstążeczek, koronek, cekinów,
- barwienie i ozdabianie złotą farbą akrylową,
- oklejanie kolorową włóczką,
- wydrapywanie wzorów na wydmuszce igłą,
- jajka ozdabiane techniką Decoupage,
- jajka ozdabiane techniką karczocha.
Przy ozdabianiu wydmuszek dzieci zachowują
ostrożność i skupienie. Wiedzą, że każde mocniejsze
naciśnięcie wydmuszki spowoduje jej zniszczenie.
Bardzo długo i w wielkim napięciu malują każdą pisankę,
precyzyjnie naklejają ozdoby. Starają się naśladować
ruchy nauczycielek, które wcześniej prezentowały im
techniki wykonania pisanek. W pomalowaną i ozdobioną
wydmuszkę wkładają kawałeczek zapałki, na niej wiążą
kolorową wstążeczkę lub wkładają w otworek patyczek do
szaszłyków i przywiązują kokardkę ze sznurka. Efekt jest
wspaniały.
Dzieci wykonują także gipsowe odlewy małych
jajeczek, które następnie ozdabiają kolorowymi farbami.
Tegorocznym przebojem stały się styropianowe jajka
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ozdabiane techniką Decoupage oraz jajka ozdobione
techniką karczocha. Najbardziej uniwersalną, a zarazem
piękną i prostą metodą dekoracji pomieszczeń klas oraz
pomieszczeń w budynku internatu na wiosenne święta
jest wykorzystanie roślin. Nadają się do tego świeże gałązki
z młodymi liśćmi, wiosenne kwiaty cięte i doniczkowe, bazie
i bukszpan. Nieco bardziej pracochłonnym zajęciem dzieci
ale zarazem efektownym jest przygotowanie wiosennego
bukietu tzn. zawieszenie na nieco grubszych gałązkach, na
kolorowych wstążkach, pomalowanych wydmuszek albo
kolorowych ptaszków czy kurczaków, które wykonują sami
uczniowie. Zawieszają swoje ozdoby na wielobarwnych
kokardkach, które dodają temu barwnemu bukietowi
odświętnego charakteru i kolorytu.
Na początku marca uczniowie poszczególnych
szkół wzięli udział w wewnątrzszkolnym konkursie na
najpiękniejszą kartkę wielkanocną pod patronatem
dyrektor Ośrodka. Do konkursu przystąpiły wszystkie
dzieci. Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt
Wielkanocnych, rozbudzanie kreatywności, pobudzanie
wyobraźni. Autorzy najpiękniejszych kartek otrzymali
w nagrodę książki i słodycze. Wszystkie kartki wykonane
przez uczniów zostały przekazane do Starostwa
Powiatowego w Częstochowie i będą wysyłane ze
Świątecznymi życzeniami do różnych osób i instytucji.
W zamian za to Starosta Andrzej Kwapisz dofinansuje
wszystkim uczniom z Ośrodka w Bogumiłku wycieczkę
dydaktyczną do Warszawy, do Centrum Kopernika. Jest
to ich marzeniem od dawna, a dzięki własnej pracy
i uprzejmości Starosty oraz członków Zarządu będą mogli
je zrealizować w czerwcu 2013r.
Dyrektor Ośrodka Lena Nieśpielak wraz z kadrą
pedagogiczną i uczniami otrzymali zaproszenie od Wójta
Gminy Mstów oraz Rady Krajowej KGW i Regionalnego
Związku Rolników na VIII Prezentację Potraw i Wyrobów
Wielkanocnych, która w tym roku odbędzie się 23
marca w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Mstowie.
Udział w tej imprezie daje możliwość zaprezentowania
umiejętności manualnych i artystycznych uczniów
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z Bogumiłka. Zapraszamy serdecznie na stoisko dzieci
z Bogumiłka do Mstowa.
A co na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych
mówią dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku:
Magda - siostra na lekcji religii powiedziała nam, że to
bardzo radosne Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa
Patrycja – a pani Basia w szkole mówiła, że obchodzimy
Wielkanoc z cała rodziną. Ja, Kacperek i Mateusz też
pojedziemy do domu, spotkamy się z mam, tatą, babcią…
Michał – a pani Danusia powiedziała, że do Wielkanocy
trzeba się przygotować, przez 40 dni pościmy, nie jemy
tłustych potraw, starsi nie powinni pić wódki i palić
papierosów, a my powinniśmy być jeszcze grzeczniejsi,
Magda - a ja nie mam domu, bo nam się spalił
i mieszkamy w remizie strażackiej. Ja i moi bracia i siostra
pomagamy mamie przygotować Święta – ja ugotuję
żurek, Pani Inga mnie nauczyła,
Damian – u nas w Ośrodku też robimy porządki,
sprzątamy w klasach, w naszych salach w internacie,
myjemy okna, zawieszamy czyste firanki, a na nich
wieszamy wiosenną dekorację. Pani dyrektor powiedziała,
że to jest nasz „drugi dom” i też musimy go przygotować
do Świąt Wielkanocnych,
Łukasz – a ja pomagałem pani Danusi przygotować
świąteczną dekorację do naszej świetlicy w grupie,
w internacie - malowałem kurczątka, wycinałem je
a później przypięliśmy je na firance
Piotr – w szkole i w internacie malujemy wydmuszki,
ozdabiamy je, robimy stroiki wielkanocne, kartki świąteczne,
kurczaki z wełny, baranki z tektury i waty. Szkoda, że tata
już nie zobaczy jakie zrobiłem ładne kurczaki……
Daniel – nasze kartki wielkanocne podobają się Panu
Staroście i członkom Zarządu - wykonaliśmy ich bardzo
dużo dla nich, a za to Pan Starosta da nam pieniądze
i pojedziemy wszyscy na wycieczkę do Warszawy do
Centrum Kopernika
Grzesiek - jak pojadę do domu na Święta, to będę
oblewał dziewczyny wodą w lany poniedziałek
Wesołych Świąt
Pisanek pomalowanych w najpiękniejsze marzenia,
babek pysznych i słodkich niczym miód.
Zajączków, które hasają po zakątkach
naszej wyobraźni, radosnego wiosennego
nastroju w gronie rodziny i przyjaciół,
mokrego i udanego śmigusa - dyngusa,
w te nadchodzące Święta Wielkanocne,
życzą
Uczniowie, rodzice, dyrekcja i pracownicy
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku

Kartki Swiąteczne dla pana Starosty

Wszystkim, którzy wsparli niepełnosprawnych
intelektualnie wychowanków Ośrodka w Bogumiłku 1%
podatku bardzo dziękujemy i życzymy Wesołych Świąt.
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Związki
(nie) partnerskie

FELIETON

Zima to trudny dla wszystkich okres. Również dla
kierowców. Nie dość, że ślisko i zimno to jeszcze durny
śnieg zasypuje szyby. Żeby ruszyć w drogę trzeba więc
auto odśnieżyć. Biada jednak temu co za odśnieżanie
samochodu weźmie się przy uruchomionym silniku. Policja
czuwa. Za takie zanieczyszczanie środowiska można słono
zapłacić. Można też nieźle odciążyć portfel z „nadmiaru”
gotówki za np. spalenie zagrabionych na działce liści.
Ale nie wszyscy mają ten przywilej wspomagania kasy
państwowej. Jedni mają immunitet i mogą robić co
chcą, bo jak niedawno powiedział w wywiadzie dla GW
obeznany w konstytucji jeden z wybrańców narodu
- poseł cyt.: „prawo pozwala mi na nie przyjmowanie
mandatu”. O tej grupie uprzywilejowanych jednak innym
razem. Dziś nieco o innych uprzywilejowanych i to nie
tylko w kontekście ochrony środowiska. Jeśli ktoś na
przykład niespecjalnie lubi czyste powietrze i lubi sobie
coś spalić, powiedzmy opony samochodowe wystarczy,
że zapisze się do związków zawodowych. Tam może to
zrobić właściwie bezkarnie. Ba, nawet policja podczas tej
czynności będzie go ochraniać. Ta sama policja państwowa,
która za odśnieżanie samochodu z uruchomionym
silnikiem nakłada mandaty. W Polsce na koniec 2008 roku
w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było
6155 związków zawodowych, zaś wg rejestru REGON
aż 19064 z tendencją rosnącą. I pomyśleć, że kiedyś był
tylko jeden. Skąd więc ten wysyp związków. Nie sądzę by
powodem była dbałość o interesy pracowników. W to by
wynikało to z dbałości o zakłady pracy po prostu nie wierzę.
Dziś niestety to kolejny byt, którym dba przede wszystkim
o siebie. Z ustawy o związkach zawodowych wynika, że
jest to dobrowolna i samorządna organizacja, której celem
jest dbanie o interes zawodowy i socjalny pracowników
oraz obrona ich praw. Interes socjalny pracownika
w sposób nierozerwalny związany jest z interesem firmy,
w której jest zatrudniony. Dopóki działacze związkowi to
rozumieją i prowadzony przez nich związek jest partnerem
dla pracodawcy a nie ustawia się jedynie w postawie
roszczeniowej wszystko jest w porządku. Niestety taka
postawa to coraz większa rzadkość. Wskazuje na to choćby

coraz większa liczba związków zawodowych. Po prostu
opłaca się być związkowcem a właściwie działaczem
związkowym, bo z tym wiążą się określone przywileje. To
ochrona przed zwolnieniem, to także często pieniądze
i to wcale nie takie małe. Działacze związkowi bardzo
chętnie zaglądają innym do portfeli, sami zaś niechętnie
mówią o swoich, nie małych przecież zarobkach. Taki
np. przewodniczący KK Solidarności może zgodnie
z uchwałą finansową Komisji Krajowej zarabiać nawet 2,9
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw wraz z nagrodami z zysku a jego zastępca
0,9 tego co on, zaś przewodniczący regionu 2,4 takiego
wynagrodzenia a jego zastępca odpowiednio 0,9 pensji
przewodniczącego (w styczniu tego roku wynagrodzenie
to wynosi 3680,30 zł I to bez wypłaty nagród z zysku).
Mówimy więc o całkiem sporych pieniądzach jest
więc o co się bić. W związku z tym warto być bardziej
radykalnym niż inni tym bardziej, że zarobki, przywileje
i wpływy zależą także od liczby członków związku. Stąd
ten wielki „wysyp” związków, bo to może być dobry interes
dobry sposób na życie. Często więc z boku zostawia się
interes firmy a wysuwa się jedynie roszczenia. Nie ważne
czy słuszne czy nie, nie ważne czy to doprowadzi firmę
do upadku czy nie. Tymczasem tak naprawdę wszyscy
„jedziemy na tym samym wózku” i jedni bez drugich
poradzić sobie nie będziemy w stanie. Podstawową sprawą
w działaniach wszystkich powinna być odpowiedzialność.
Odpowiedzialność za czyny, odpowiedzialność za słowa
i odpowiedzialność za firmę, w której pracujemy. Niestety
najłatwiej jest krzyczeć i żądać. Łatwo też oskarżać
i szkalować innych choćby na forach internetowych,
myśląc przy tym, że jest się anonimowym. Gdy okazuje
się, że w Internecie anonimowym nikt jednak nie jest, by
uniknąć odpowiedzialności przed sądem trzeba pisać
ohydne donosy na żonę i córkę. Niestety, niektórzy
działacze związkowi tak działają. Tymczasem myślę, że
jest wiele innych sposobów by wykazać się twórczym
myśleniem, energią i umiejętnościami. Zgodnie z art. 24
ustawy o związkach zawodowych mogą one prowadzić
działalność gospodarczą. Mało tego, mogą one korzystać
ze zwolnień podatkowych. Myślę, że to duże pole do
popisu, zwłaszcza tam gdzie planuje się prywatyzację. Da
to także szansę lepszego zrozumienia racji drugiej strony
i wykazania się odpowiedzialnością i bycia prawdziwym
partnerem dialogu. Bezpodstawne szkalowanie, żądania
nieuzasadnionych przywilejów, obrona przywilejów
istniejących czy palenie opon z pewnością nie są
odpowiednimi narzędziami dialogu i na pewno nie
świadczą o partnerskim podejściu do rozwiązania
problemów, które przecież niewątpliwie istnieją.		
J. Krakowian
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Czy znajdą się z Unii pieniądze
na nasze drogi powiatowe ?
Od lutego br. znamy
propozycję Komisji Europejskiej podziału środków na poszczególne państwa w nowym okresie programowanie
2014-2020. Ostateczny podział budżetu zatwierdzi
Parlament Europejski. Polska
ma otrzymać ok. 106 mld euro(440 mld zł) tj. 4 mld euro
więcej niż w poprzednim okresie 2007-2014. W kwocie
tej znajduje się 73 mld euro na Fundusz Spójności –
inwestycje w infrastrukturę i wydatki społeczne oraz na
rolnictwo 28,5 mld euro.
W nadchodzącej perspektywie finansowej Polska
otrzyma najwięcej ze wszystkich krajów Unii. Ale w tym
czasie wzrośnie także nasza składka do budżetu UE z 2,4
mld euro rocznie teraz do 3,8 mld rocznie w późniejszym
okresie. W sumie środki netto dla naszego kraju w nowym
okresie programowania będą jednak mniejsze o 6 mld euro
w stosunku do obecnego okresu. W związku z kryzysem
obcięto aż o 12% w skali całej Unii Europejskiej fundusze
na rolnictwo.
Dla Polski szczególnie będzie dotkliwa redukcja do
50% obecnej puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
( PROW). Niestety stracą na tym inwestycje na polskiej wsi
związane z budową kanalizacji, wodyfikacji, melioracją
rowów czy scaleniem gruntów.
Komisja europejska zaleca inwestycje w cyfryzację
państwa, szerokopasmowy Internet, rozwój naukowy,
czy wspieranie małych i średnich firm. Polska chciałaby
natomiast prowadzić inwestycje transportowe :drogowe
i kolejowe, w ochronie środowiska czy rewitalizacji
obszarów wiejskich i miejskich. W obecnym okresie
programowania
dla
Powiatu
Częstochowskiego
priorytetem były inwestycje drogowe. Także w przyszłym
okresie priorytetem pozostaną inwestycje związane
z rozbudową infrastruktury drogowej.
Dlatego w nowym okresie Powiat Częstochowski
złożył do dofinansowania unijnego dwa wnioski drogowe.
Pierwszy projekt polega na połączeniu strefy aktywności
gospodarczej regionu ze szczególnym uwzględnieniem
Stref Ekonomicznych i terenów inwestycyjnych
z zaplanowanymi do utworzenia w 2015 roku węzłami
autostrady A1. Orientacyjny koszt tego zadania to ok.
184 mln zł. Projekt ten składa się z budowy ośmiu ciągów
drogowych.
1.Modernizacja ciągu drogowego Rybna - DW 483 Mykanów - DK 1 - Rudniki - DK 91 - Wancerzów - DW 786
- 10,9 km
2. Modernizacja ciągu drogowego Kruszyna - Zdrowa
- Kłomnice - DK 91- 6,2 km

3. Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Częstochowa
- Srocko - Małusy Wielkie - Kobyłczyce - Żuraw - Lipnik Zalesice - DW 793 - 14,5 km
4. Modernizacja ciągu drogowego Mykanów - DK 1 Borowno - Kruszyna - Jacków - Widzów – DK 91 - 14,8 km
5. Modernizacja ciągu drogowego DP 1025 S Borowno
- Witkowice - DK 91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice Mokrzesz - DW 786 - 16,8 km
6. Modernizacja ciągu drogowego DK 1 - Częstochowa
- Marianka Rędzińska - DK 91 Rudniki i Marianka Rędzińska
- DK 91 - Rędziny - DW 786 – Jaskrów - 9,4 km
7. Modernizacja ciągu drogowego DK 1- Wrzosowa
- Huta Stara B, A - Poczesna i DK 1- Poczesna - Mazury Młynek - Wąsosz - DW 908 - 8,6 km
8. Modernizacja ciągów drogowych DK 46 - Wyrazów Łojki - Gorzelnia Stara i Nowa – DW 494 - 4,6 km
Drugi projekt składa się z sześciu ciągów drogowych
i wiąże się z przebudową kluczowych elementów sieci
dróg powiatu częstochowskiego, koszt tego zadania 111
mln zł.:
1. Modernizacja ciągu drogowego Ostrowy - Kocin
Stary - Cykarzew Płn. - DW 483 - Grabowa - DK 1 - 7,9 km
2. Modernizacja ciągu drogowego Lipie - Nowa Wieś
- Raczkowice - DW 784 - Soborzyce - Radoszewnica Koniecpol - DW 786 - 18,4 km
3. Modernizacja ciągu drogowego DW 786 - Koniecpol
- Załęże - Kuźnica Grodziska - Oblasy - Maluszyn - DW 785
- 8,7 km
4. Modernizacja ciągu drogowego DW 793 - Przyrów Bolesławów - Podlesie - Drochlin – DW 794 - 5,6 km
5. Modernizacja ciągu drogowego DK 46 - Zrębice Biskupice - Zaborze - Żarki - DW 793 - 6,8 km
6. Obwodnica Aleksandryjska - Modernizacja ciągu
drogowego DW 904 - Aleksandria I, II - Kopalnia - DW 904
- 6,4 km
Wiemy już także, że Województwo Śląskie z tej
puli europejskiej ma otrzymać do dyspozycji Zarządu
Województwa kwotę 2,8 mld euro tj. 11 mld zł. Teraz
pozostaje nam tylko czekać do końca marca br. na
decyzję Marszałka Województwa - czy nasze projekty
drogowe wpisują się w koncepcję rozwoju sieci dróg
w województwie? Jeżeli będą się wpisywać - to w dopiero
w czerwcu dowiemy się - czy znajdą się pieniądze na nasze
drogi powiatowe.
A czekać warto ponieważ ostatnio także Komisja
Europejska podtrzymała dla Polski w nowym okresie
programowania dofinansowanie unijne do 85 % wartości
zadania oraz uznała VAT jako koszty kwalifikowane.
J. Miarzyński
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ZŁoty potok

II POWIATOWY TURNIEJ CHEERLEADEREK
TANIEC TO MUZYKA DUSZY
6 lutego 2013 r. w Zespole Szkół im. W. Szafera w Złotym
Potoku, odbył się II Powiatowy Turniej Cheerleaderek
„Taniec to muzyka duszy” pod honorowym patronatem
Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza.
W konkursie wystąpiły zespoły z 7 gimnazjów
z Częstochowy i powiatu częstochowskiego:
• Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej z Częstochowy
- opiekun: pani Małgorzata Samocka
• Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki z Częstochowy opiekun: pani Barbara Świerczyńska
• Gimnazjum nr 24 z Częstochowy – opiekun: pani
Olga Bednarczuk
• Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II z Koziegłów –
opiekun: pani Beata Gwardyś
• Gimnazjum im. A. Kubickiego ze Mstowa - opiekun:
pani Teresa Nowakowska
• Gimnazjum im. K. Karlińskiego z Olsztyna opiekun: pani Alicja Matyja
• Gimnazjum im. Jana Pawła II z Żarek Letnisko opiekun pani Róża Dobosz
W przeglądzie wzięło udział ponad 80 uczestników,
których pokazy oceniało Jury w składzie:
Anna Stępień – instruktor i nauczyciel tańca w Klubie
Tańca Towarzyskiego „Zorba” w Częstochowie,
Anna Tarczyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Janowie oraz Ireneusz Bartkowiak – przedstawiciel
Urzędu Gminy Janów.
Po zakończeniu występów konkursowych, Jury po
krótkiej naradzie wyłoniło zwycięzców:
I miejsce przypadło zespołowi Cheerleaderek „Szok”

z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach;
II miejsce zajęła grupa z Gimnazjum im. K. Karlińskiego
z Olsztyna
III miejsce zajęło Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki
z Częstochowy
IV miejsce zajęła grupa dziewcząt z Gimnazjum im.
A. Kubickiego ze Mstowa
Pozostałym zespołom Cheerlederek wręczono
wyróżnienia.
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu
elektronicznego oraz książek, które ufundowało Starostwo
Powiatowe w Częstochowie i Zespół Szkół im. Władysława
Szafera ze Złotego Potoku.
Ponadto, uczestnicy konkursu, mogli podziwiać
prezentację Zespołu Szkół w Złotym Potoku, którą
w niekonwencjonalny sposób przedstawili uczniowie szkoły
pod opieką Barbary Gaudy i Jadwigi Radełczyk – nauczycieli
zajmujących się promocją placówki. W czasie trwania
turnieju gimnazjaliści mieli także okazję delektowania się
pysznymi wypiekami przygotowanymi przez uczniów
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie
otrzymali dyplomy z gratulacjami i podziękowaniami.
Upominki dla szkół zostały wykonane przez uczniów
Technikum Architektury Krajobrazu.
Na zakończenie przeglądu, w krótkim wystąpieniu
Stefan Zatoński przybliżył zebranym sylwetki osób i widoki
różnych miejsc z okolic Złotego Potoku oraz przypomniał
ciekawe sytuacje i zdarzenia związane ze szkołą.
PJ.
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Informacja z przeprowadzonej KWalifikacji

wojskowej w powiecie częstochowskim w 2013 roku
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister
Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze
rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji
wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa
oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Wojewodowie
ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa
w drodze obwieszczeń nie później jednak niż 14 dni przed
dniem jej rozpoczęcia. Za przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach
powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). Wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby
do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą
wezwań.
Kwalifikacja wojskowa w roku 2013 rozpoczęła
się w powiecie częstochowskim w dniu 04.02.2013 r.
a zakończyła 14.03.2013r. poddanych jej zostało około
860 mężczyzn z rocznika podstawowego 1994 i 18
osób roczników starszych 1989-1993 , którzy posiadali
nieuregulowany stosunek do służby wojskowej oraz
12 kobiet. Najwięcej osób podlegających kwalifikacji
wojskowej było z gminy Mykanów 114 a najmniej z gminy
Starcza -17 osób. W bieżącym roku 100 % stawiennictwa
na 16 gmin powiatu częstochowskiego osiągnęło 5 gmin:
Kamienica Polska, Mykanów , Konopiska, Lelów, Poczesna
Wskaźnik stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wyniósł
98,5 % rocznika podstawowego i jest o 0,2 % wyższy od
ubiegłorocznego.

Na badania specjalistyczne wysłano 59 osób w tym 49
do okulisty, pozostałe to kardiolog, laryngolog, dermatolog
i ortopeda. Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej
wystąpił do 3 wójtów gmin o przymusowe doprowadzenia
przez policję 4 osób, które nie stawiły się na Komisje
Lekarską. Termin doprowadzenia wyznaczono na dzień
05.04.2013r.
KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY
WOJSKOWEJ:
kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia
określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także
zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz
służby zastępczej;
kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby
wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie
ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany
chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech
miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do
służby wojskowej, w czasie pokoju;
kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej
w czasie pokoju;
kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej
służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny.
Największą ilość kategorii A otrzymali mieszkańcy
z gmin: Kłomnice – 90 osób, Mykanów – 107 osób,
Blachownia - 69, Poczesna-69, natomiast kategorie E
– gmina Lelów 5, Kłomnice. Ogólnie Kategorii A przyznano
810, B -3, D - 35, E - 30.
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COMENIUS - Wizyta w Niemczech
w Delmenhorst: 04 – 08 luty 2013
W dniach 04 - 08.02.2013, siedmioosobowa grupa
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, w ramach Programu
Comenius przebywała w Szkole Specjalnej - Schule an
der Karlstrasse (Karlstrasse 8 27749 Delmenhorst; Steller
Strasse 5, w mieście położonym w Dolnej Saksonii
w Niemczech. Czworo uczniów: Magdalena Tatar, Michał
Piśkiewicz, Frajer Jan i Damian Lesiak z naszego Ośrodka
oraz troje opiekunów: Halina Janik, Arkadiusz Staszowski
– koordynator Programu COMENIUS oraz Krzysztof Wójcik
– kierowca Ośrodka. Oprócz nas, do Niemiec przybyły
także reprezentacje z pozostałych krajów partnerskich:
Belgii, Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii, Słowenii i Hiszpanii,
co w rezultacie dało liczbę ponad 40 uczestników.
Miejscem naszego zakwaterowania podczas całego
okresu pobytu był Hotel Thomsen (Bremer Strasse186;
27751 Delmenhorst). Głównym tematem wizyty była
sztuka. Każda grupa uczestnicząca w Programie miała
za zadanie zaprezentować twórczość swego rodzimego
artysty np. malarza, rzeźbiarza i na podstawie jego dzieł
każdy uczestnik Programu miał przygotować w trakcie tej
wizyty własne małe dzieło sztuki.
W poniedziałkowy poranek 04.02.2013 r. o godzinie
9:00, uczestnicy wszystkich delegacji zgromadzili się w auli
budynku szkoły goszczącej - Schule an der Karlstrasse.
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Klaus Oenning, który
powitał nas w imieniu swoim, uczniów oraz pracowników
szkoły. Powitania w imieniu władz miasta dokonał
burmistrz Hermann Thölstedt. Po tym nastąpiła część
artystyczna - uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami

Spotkanie z partnerami projektu

powitali nas piosenką naszego projektu pt. „Singing
altogether”. Następnie wspólnie zaśpiewaliśmy „dzień
dobry” we wszystkich językach projektu.
Po godzinnej ceremonii powitania zostaliśmy
zaproszeni do zwiedzenia szkoły. Obserwowaliśmy zajęcia
i oglądaliśmy pracownie oraz gabinety terapeutyczne.
Poziom zajęć, baza lokalowa i bardzo dobrze wyposażone
pracownie wywarły na nas duże wrażenie. W wędrówce
po szkole towarzyszył nam Rolf Gübler – koordynator
projektu w Schule an der Karlstrasse. Głównym obszarem
jego zainteresowań jest praca w drewnie i metalu. Jego
zajęcia spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem
chłopców, którzy byli pod ogromnym wrażeniem
wyposażenia pracowni w sprzęt techniczny i materiały
służące do wykonania zaplanowanych prac. Spędziliśmy
tam znaczną ilość czasu. W pozostałej części dnia, aż do
lunchu, oglądaliśmy klasopracownie - piękne przestronne,
widne pomieszczenia, każde ze swoim aneksem
kuchennym, gdzie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli
przygotowują mniej lub bardziej wykwintne dania. Naszą
uwagę przykuły również: gabinet hydromasażu, a także
sale przeznaczone do zajęć gimnastyki korekcyjnej
oraz integracji sensorycznej i polisensorycznej. Oprócz
bogatego wyposażenia, szkoła nade wszystko emanuję
ciepłą i przyjazną atmosferą. Widać to na twarzach uczniów,
którzy z radością przychodzą do szkoły i czują się tu bardzo
swobodnie. Lunch – zapiekanka z makaronu, różnego
rodzaju sałatki oraz ciasta zostały w całości przygotowane
przez uczniów.
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W dalszej części dnia zostaliśmy podzieleni na
grupy do pracy we wtorek i środę, po czym wraz
z przewodnikiem zwiedzaliśmy pieszo Delmenhorst.
Poznaliśmy najciekawsze miejsca oraz fascynujące dzieje
miasta, sięgające początkami średniowiecza. Wieczorem,
udaliśmy się na godzinę 19.00 do hotelu Mikado, gdzie
organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników
Programu uroczystą kolację. Wtorek – 5 lutego, upłynął
pod znakiem pracy. Podobnie jak w poniedziałek,
przybyliśmy do szkoły na godzinę 9.00. Podczas krótkiego
zebrania zostaliśmy zapoznani z organizacją pracy
w ciągu całego dnia.
Najpierw, każda delegacja została poproszona
o zaprezentowanie wybranego przez siebie artystę,
który najlepiej reprezentuje ich kraj lub region, w którym
żyją, uczą się i pracują. Następnie, na bazie dzieł
zaprezentowanych artystów tworzyliśmy własne prace.
Tak upłynął nam czas do lunchu, po czym wraz z częścią
grupy z Wielkiej Brytanii zostaliśmy zaproszeni do pracowni
miejscowego artysty – rzeźbiarza, pana Jürgena Knappa,
tworzącego w glinie. Pan Jürgen Knapp oprócz tego, iż
jest wspaniałym artystą jest także niezwykle uprzejmym
człowiekiem o bardzo wysokiej kulturze osobistej, zawsze
bardzo chętnie służył nam swoją radą i dzielił się z nami
swoimi pomysłami, kiedy próbowaliśmy swoich sił
w tworzeniu własnych rzeźb. Czas spędzony w pracowni
mistrza był niezapomnianym przeżyciem nie tylko dla
naszych podopiecznych, ale również dla nas nauczycieli.
Dzięki tym zajęciom oraz warsztatom w szkole, mogliśmy
poznać nie tylko ciekawe techniki plastyczne, ale przede
wszystkim kulturę i sztukę innych krajów. Wspólna praca,
a także zaprezentowanie swoich umiejętności przez
uczniów dało początek wzajemnemu poznawaniu się,
nawiązywaniu nowych przyjaźni, wymiany adresów,
numerów telefonów, a także nawiązywaniu rozmowy
w języku angielskim i niemieckim. Bariera językowa
nie stanowiła problemu nie do pokonania, gdyż jak się
okazało w przypadku naszych uczniów, podstawowe
zwroty i słówka, które opanowali w naszym Ośrodku na
zajęciach kółka języka angielskiego oraz niemieckiego,
a także mimika twarzy wsparta odpowiednimi gestami,
czasem pomoc nauczycieli okazały się wystarczającymi
do swobodnego porozumiewania się z koleżankami
i kolegami z krajów partnerskich .
Wieczór również obfitował w atrakcje. Uczniowie
szkoły goszczącej, wraz ze swoimi rodzicami,
nauczycielami i przyjaciółmi w tym przedstawicielami
organu prowadzącego szkołę, przygotowali dla nas
kolację oraz zorganizowali dyskotekę .
Środa - 6 lutego, godziny dopołudniowe upłynęły pod
znakiem twórczości plastycznej wszystkich uczestników
Programu COMENIUS, a następnie na prezentacji swojego
dorobku całej grupie. O godzinie 13.00 rozpoczęliśmy
zwiedzanie Nordwolle Museum w Delmenhorst – fabryki
wełny założonej w drugiej połowie XIX wieku – obecnie
muzeum. Zostaliśmy zapoznani nie tylko z wyposażeniem
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fabryki w sprzęt pochodzący z drugiej połowy XIX
wieku i z początku XX wieku, ale również przy pomocy
pracowników muzeum ze wszystkimi etapami obróbki
wełny - od jej prania tuż po strzyżeniu owcy po gotową
przędzę w różnych kolorach. Nasi uczniowie bardzo
chętnie włączali się do takich czynności jak: wyczesywanie
wełny oraz farbowanie, robienie przędzy na kołowrotku
oraz uzyskiwanie tkaniny na krosnach. Pobyt w muzeum
okazał się dla nich bardzo ciekawym doświadczeniem oraz
bardzo interesującą, żywą lekcją historii. Dzień zakończył
się wspólną zabawą integracyjną zorganizowaną przez
nauczycieli z Schule an der Karlstrasse.
Czwartek – 7 lutego, był ostatnim dniem naszego
pobytu w Niemczech. Jak zawsze o 9.00 rano, wszyscy
zgromadziliśmy się w szkolnej świetlicy, gdzie nastąpiło
oficjalne pożegnanie. W imieniu swoim, uczniów,
nauczycieli, dyrektor szkoły - pan Klaus Oenning pożegnał
wszystkie delegacje oraz podziękował za twórczy wkład
w projekt, gdyż prace które powstały w wtorek i środę
zachwycały oryginalnością i starannością wykonania.
Po oficjalnym pożegnaniu udaliśmy się na zwiedzanie
położonej ok. 15 kilometrów Bremy. Brema to bardzo
piękne miasto, oferujące wiele atrakcji, które nie sposób
zwiedzić i poznać w ciągu zaledwie kilku godzin. Mimo
ograniczeń czasowych, udało nam się jednak zobaczyć
kilka najciekawszych miejsc i symboli miasta, między
innymi:
• gotycki ratusz z XV wieku z fasadą w stylu
renesansu wezerskiego,
• rynek,
• posąg Rolanda, bohatera „Pieśni o Rolandzie” –
z posągiem Rolanda związana jest legenda, która głosi, że
jak długo w Bremie stoi posąg Rolanda, tak długo Brema
będzie wolnym miastem,
• romańska katedra św. Piotra (St. Petri Dom),
• kościół ewangelicki Najświętszej Maryi Panny
(Liebfrauenkirche),
• Bremeńscy muzykanci – Bremer Stadtmusikanten
– pomnik słynnych osła, psa, kota i koguta,
• kamienice z XVI-XVII wieku,
• Schütting – dom cechowy, z XVI wieku,
• Böttcherstraße, uliczka z lat 20. XX wieku.
Następnego dnia, 8 lutego w piątek, wcześnie rano
o godzinie 7.00 udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.
Po powrocie z Niemiec, nasze wrażenia, zdjęcia,
prace i upominki zaprezentowaliśmy dyrekcji i kadrze
pedagogicznej Ośrodka podczas posiedzenia Rady
Pedagogicznej, a także rodzicom. Z przywiezionych zdjęć
i upominków zrobiliśmy wystawkę ilustrującą nasz pobyt
w Delmenhorst. Wizyta w Szkole Specjalnej w Niemczech
pozostanie na długo w pamięci naszych wychowanków
jak również nas - ich opiekunów.
Halina Janik
Arkadiusz Staszowski
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe w gminie Przyrów
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 6 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 Przyrów natomiast w następnym numerze„Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Starcza.

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer
drogi

Ilość dróg w gminie

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

w tym
Opis zadań inewstycyjnych

[km]
1

2

3

4
2 0 0 7

GMINA
Przyrów

20,096

udział Powiatu

Pomocowe (UE,
NPPDL, Budż.
Państw.)

udział gminy

[zł.]

[zł.]

[zł.]

[zł.]

5

6

7

8

9

520,00

179 045,08

179 045,08

0,00

0,00

1 981,71

67 085,22

67 085,22

0,00

0,00

26 619,03

26 619,03

0,00

0,00

520,00

85 340,83

85 340,83

0,00

0,00

520,00

85 340,83

85 340,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525,00

203 862,72

170 362,72

0,00

33 500,00

1 007,22

36 802,81

36 802,81

0,00

0,00

27 185,25

27 185,25

0,00

0,00

525,00

139 874,66

106 374,66

0,00

33 500,00

525,00

70 659,96

70 659,96

0,00

0,00

69 214,70

35 714,70

0,00

33 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 700,00

0,00

594 923,17

zakres

wartość zadania

mb/m2
R O K

5 2439,76 zł
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1095 S

Przyrów - Sieraków
INWESTYCJE

2 0 0 8
GMINA
Przyrów

20,096

R O K

6 9544,63 zł
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1095 S

Przyrów (oś. Brzózki) - Wiercica

1095 S

Przyrów (ul. Zarębska) - remont chodnika
INWESTYCJE

0,00

2 0 0 9
GMINA
Przyrów

20,096

R O K

86930,79 zł
Remonty cząskowe

384,00

267 699,49

257 699,49

0,00

10 000,00

851,66

33 248,80

33 248,80

0,00

0,00

20 896,58

20 896,58

0,00

0,00

213 554,11

203 554,11

0,00

10 000,00

65 838,29

401 500,00

0,00

10 000,00

384,00

147 715,82

147 715,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

186 848,91

186 848,91

0,00

0,00

1 516,82

42 910,45

42 910,45

0,00

0,00

76 370,34

76 370,34

0,00

0,00

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

384,00

1096 S

Przyrów (ul. Zarębska) - remont chodnika

1096 S

Przyrów (ul. Zarębska) - nakładka
INWESTYCJE

2 0 10
GMINA
Przyrów

20,096

w 2010 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

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

R O K
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NAKŁADKI
1095 S

Przyrów - Sieraków
INWESTYCJE

2 0 11
GMINA
Przyrów

20,096

430,00

67 568,12

67 568,12

430,00

67 568,12

67 568,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w 2011 r. brak algorytmu

1 000,00

228 593,45

228 593,45

0,00

0,00

997,86

23 319,99

23 319,99

0,00

0,00

46 970,69

46 970,69

0,00

0,00

1 000,00

103 566,77

103 566,77

0,00

0,00

1 000,00

103 566,77

103 566,77

0,00

0,00

0,00

54 736,00

54 736,00

0,00

0,00

54 736,00

54 736,00

0,00

0,00

1 066 049,65

51 022 549,65

0,00

43 500,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
Zalesice - Lipnik
INWESTYCJE
1096 S

Przebudowa DP 1096 S Przyrów - Podlesie - Bolesławów,
dokumentacja

opracowanie dokumentacji
projektowej

Ogółem ma GMINIE PRZYRÓW W LATACH 2007 - 2011

mb

0,00

R O K

Remonty cząskowe

1039 S

0,00
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0,00

w tym :
Inwestycje

mb

0,00

54 736,00

54 736,00

0,00

0,00

Nakładki

mb

FAŁSZ

609 904,49

566 404,49

0,00

43 500,00

Remonty cząstkowe

m2

6 355,27

203 367,27

203 367,27

0,00

0,00

198 041,89

198 041,89

0,00

0,00

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

Zarząd Powiatu w Częstochowie
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej
przy ul. Sosnowej 16 – Szpital w Blachowni
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca
własność Powiatu Częstochowskiego oznaczona jako
działka nr 382/24 o powierzchni 2,9837 ha, obręb
geodezyjny Ostrowy, położona w Blachowni przy ul.
Sosnowej 16, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie
IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr CZ1C/00084621/3. Nieruchomość jest zabudowana
kompleksem budynków szpitala w Blachowni.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem
wyłonionym w drodze przetargu na czas oznaczony 25 lat
liczony od dnia wskazanego w umowie.
Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania
umowy: 1 grudnia 2013 rok.
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie
270.000,00 zł., które powinno być wniesione do dnia 21
marca 2013 roku. Termin składania ofert upływa dnia 26
marca 2013 roku o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Jana
III Sobieskiego 9, pok.236 w dniu 26 marca 2013 roku
o godz.13.30.

Regulamin przetargu wraz z załącznikami uzyskać
można nieodpłatnie w Starostwie Powiatowym
w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42 – 200
Częstochowa od poniedziałku do piątku, w godz.od.8:00
do 15:00 oraz na stronie BIP Starostwa http://www.powiatczestochowski.4bip.pl
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został
wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, na terenie nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy oraz umieszczony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej http://www.powiatczestochowski.4bip.pl
Osobami upoważnionymi przez Organizatora do
kontaktowania się z Oferentami są:
1.Janusz Krakowian – Wicestarosta Częstochowski, 42
– 200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 117 tel.
343229102
2.Henryk Sobel, Naczelnik Wydziału Organizacji,
Rozwoju i Gospodarki Mieniem, 42 – 200 Częstochowa, ul.
Jana III Sobieskiego 9, pok. 232 tel. 343229110
Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu
dzierżawy po wcześniejszym kontakcie i umówieniu
terminu z wymienionym wyżej osobami.
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Program
,,Aktywny Samorząd”
Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji II
edycji Pilotażowego Programu ,,Aktywny Samorząd’’.
Zmodyfikowany i przyjęty przez Zarząd PFRON dokument
pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące
realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny Samorząd’’
w 2013 r. przewiduje dofinansowanie ze środków PFRON
w trzech modułach.

Dofinansowanie:
- osoba niewidoma do – 30.000,00 zł., w tym:
na urządzenia brajlowskie - 20.000,00 zł.,
- osoba z dysfunkcją narządu wzroku stanowiącą
powód wydania orzeczenia– 10.000 zł.,
- pozostali adresaci programu – do 5.000,00 zł.
Udział własny 10 % ceny brutto.

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania
Adresaci:
Osoby którym przyznano pomoc w ramach obszaru
B - zadanie 1
- dofinansowanie osoba głuchoniewidoma – do
4.000,00 zł.,
- dla pozostałych adresatów – do 2.000,00 zł.,
Nie ma udziału własnego.

OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
ruchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia.
Dofinansowanie do 5.000 zł, udział własny 15 % ceny
brutto.
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B
Adresaci:
Osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej,
ze
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu
stanowiącą powód wydania orzeczenia oraz brak
przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
Dofinansowanie do kosztów kursu i egzaminu do
1.500 zł. Dofinansowanie do kursu poza miejscowością
zamieszkania (z zakwaterowaniem, wyżywieniem,
dojazdami w czasie trwania kursu) do 600 zł. Udział własny
25 % kosztów uzyskania prawa jazdy.
OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do
uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnione, ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia.
Osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu
wzroku, która nie jest podstawą wydania orzeczenia zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę.

OBSZAR C- likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Adresaci:
Osoby w wieku aktywności zawodowej
lub
zatrudnione ze znacznym stopieniem niepełnosprawności,
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu ruchu, które nie mogą poruszać się samodzielnie
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Znacznie obniżona sprawność ruchowa w zakresie co
najmniej jednej kończyny dolnej i górnej potwierdzona
zaświadczeniem lekarskim. Osoby powyżej wieku
aktywności zawodowej, jeżeli są zatrudnione.
Dofinansowanie do 7.000 zł z możliwością zwiększenia
do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach zakupu wózka
dostosowanego do potrzeb zdrowotnych potwierdzonych
przez powołanego eksperta. Minimalny udział własny 10 %
ceny brutto.
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
Adresaci:
Osoby dorosłe posiadające znaczny stopień
niepełnosprawności,
dzieci
z
orzeczeniem
o niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
W ramach zadania nie jest wymagany wkład własny.
Dofinansowanie do 2.000 zł. Nie obowiązuje karencja
w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten cel.
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Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Adresaci
Osoby w wieku aktywności zawodowej ze stopieniem
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności.
Dofinansowanie w zakresie:
- ręki – 9.000,00 zł.,
- przedramienia – 20.000,00 zł.,
- przedramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym –
26.000,00 zł.,
- na poziomie podudzia – 14.000,00 zł.,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) –
20.000,00 zł.
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym
- 25.000,00 zł.
- możliwość zwiększenia kwoty w przypadku celowości
zwiększenia jakości protezy do poziomu IV dla zdolności
do pracy wnioskodawcy (wymagana opinia eksperta
PFRON)
Udział własny 10 % ceny brutto.
Zadanie 4: Pomoc lub refundacja kosztów
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny – co najmniej na III poziomie jakości
- dofinansowanie do 30% kwot wymienionych
w zadaniu 3,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu
na spotkanie z ekspertem PFRON w zakresie 3 i 4 –
maksymalnie 200,00 zł.
Udział własny 10 % ceny brutto. Wymagana opinia
eksperta PFRON.
OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej.
Osoby w wieku aktywności zawodowej, ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności które
mają pod swoją opieką dziecko i są aktywne zawodowo.
Dofinansowanie do 200 zł miesięcznie jednak nie
więcej niż 2.200 zł za cały rok za pobyt każdego dziecko
w żłobku lub przedszkolu.
Wymagany udział własny do 15 % kosztów opłat.
MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Kwota dofinansowania kosztów każdego półrocza
wynosi:
- opłata za naukę (czesne) – 3.000,00 zł.
- opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– 3.000,00 zł.
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
a) znaczny stopień niepełnosprawności – 800,00 zł.
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności
– 500,00 zł.
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Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być
zwiększony w przypadku osiągania dobrych wyników
w nauce, a także w przypadku osoby niewidomej, głuchej,
głuchoniewidomej, której miejscem zamieszkania jest
obszar wiejski.
Dofinansowanie za naukę (czesne) lub opłaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być
zwiększone w przypadku gdy orzeczenie wnioskodawcy
zawiera dwa lub trzy symbole w zakresie przyczyny
niepełnosprawności.
Dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających studia
lub naukę w szkole policealnej, dofinansowanie opłaty za
naukę przysługuje wyłącznie w ramach jednego kierunku.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia obejmuje
wydatki dotyczące :
a) zakwaterowania – nauki poza miejscem
zamieszkania,
b) dojazdów,
c) dostępu do Internetu,
d) uczestnictwa w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
e) zakupu
przedmiotów
ułatwiających
lub
umożliwiających naukę,
f ) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć
szkolnych,
g) wkładu własnego, wymaganego zasadami
programów Unii Europejskiej.
MODUŁ III – SZKOLENIE KADR SAMORZĄDÓW
ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE
PROBLEMATYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Realizacja Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze
środków PFRON w ramach programu, będą rozpatrywane
i realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 21, 22)
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. (034) 32 29 205
Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na
stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/
w zakładce Aktualności > ,,Aktywny Samorząd’’ Termin
przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013
roku.
Dodatkowe informacje w sprawie programu aktywny
samorząd można uzyskać na stronie internetowej
Funduszu www.pfron.org.pl
Na potrzeby wdrażanego programu została również
utworzona odrębna skrzynka pocztowa (as@pfron.
org.pl), gdzie osoby niepełnosprawne mogą kierować
korespondencję, dotyczącą programu.
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WSPÓŁZAWODNICTWO MŁODZIEŻOWE
Już po raz 25 Polska Federacja Sportu Młodzieżowego
w Warszawie opublikowała wyniki współzawodnictwa
dzieci i młodzieży.
Klasyfikacją objęte są punkty uzyskane przez
zawodników w imprezach organizowanych przez polskie
związki sportowe w czterech kategoriach wiekowych:
- Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);
- Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ);
- Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (MPJm);
- Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
(MMM).
Tabela przedstawia wykaz klubów z powiatu
częstochowskiego, których zawodnicy zdobywali punkty
w 2012 r.

Wyniki za 2012 rok
Burzyński - 1,0; Jakub Gieroń – 1,0; Michał Jamski - 1,0;
Marcin Ladra - 1,0; Krzysztof Makówka - 1,0; Tomasz
Miszczyk - 1,0; Jakub Marek - 1,0; Julita Rozpondek – 1,0;
Kacper Strączyński – 1,0; Jarosław Ucieklak - 1,0.
2. LKPS Borowno – drużyna piłki siatkowej młodziczek
w składzie: Paulina Perczak, Izabela Karoń, Katarzyna
Cichoń, Klaudia Poroszewska, Iga Krysiak, Aleksandra
Szostek, Wiktoria Oleszczuk, Adrianna Kulik, Klaudia
Worwąg, Kornela Biskup, Kinga Jachymska, Sonia Rybaniec.
3. LKS „Grom-Złota Dama” Poczesna w warcabach:
Daniel Glin - 5,0.
4. LUKS „Konopiska” w lekkiej atletyce: Adrianna
Gęsikowska - 1,0; Laura Jędrzejak - 1,0; Katarzyna Rak - 1,0;
Sara Szewczyk - 1,0.

2012 rok
NAZWA KLUBU

1. KS „Dragon” w Janowie
2. LKPS w Borownie
3. LKS „Grom-Złota Dama” w Poczesnej
4. LUKS „Konopiska” w Konopiskach
5. MKS „Dwójka” w Blachowni
6. HMKŻ „39-er” w Blachowni
7. UKS „Junior” we Wrzosowej

DYSCYPLINA

taekwondo - ITF
piłka siatkowa
dziewcząt
warcaby
lekka atletyka
badminton
żeglarstwo
badminton

MPJ

MPJm

MMM

Razem
pkt.

-

73,00
-

46,00
-

45,00
15,00

164,00
15,00

3 / 50
48 / 102

-

-

5,00
-

4,00
1,50
1,00
1,00

5,00
4,00
1,50
1,00
1,00

11 / 14
302 / 352
70 / 80
76 / 79
74 / 80

191,50

-

dyscyplinie / na ilość
klubów punktujących

MKS Dwójka Blachownia Konrad Motyl

Powiat częstochowski - razem

LKPS Borowno, 9-16 miejsce w kat.
młodziczek w Polsce

Miejsce w:

MMP

KS Dragon, Mistrzostwa Polski juniorów w Rybniku
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Punkty dla poszczególnych klubów zdobywali
zawodnicy z:
1. KS „Dragon” Janów w taekwondo-ITF:
junior: Kamil Badura - 27,0; Paula Piotrowska - 23,0;
Artur Wala – 9,0; Marlena Lech - 4,0; Dominika Martałek 4,0; Mateusz Błotko 4,0; Paweł Chmielarski – 2,0.
junior młodszy: Sara Dudka – 11,0; Karina Szczepanek
- 10,0; Artur Tomzik - 5,0; Michał Hajduk - 5,0; Wojciech
Błachowicz - 3,0; Oliwia Lenczer - 3,0; Szymon Turski - 3,0;
Patryk Bejm – 2,0; Eryk Kosterka - 2,0; Joanna Romanowska
– 2,0; młodzik: Oleg Chojnacki - 4,0; Beniamin Bojanek - 3,0;
Kacper Derda - 3,0; Paulina Kępa - 3,0; Klaudia Pala – 3,0;
Kamil Starczewski - 3,0; Krzysztof Wąchała – 3,0; Adrian
Jędrzejewski - 2,0; Emilia Klimas - 2,0; Karolina Kowalczyk
- 2,0; Karolina Niemczyk - 2,0; Maciej Świerczyna – 2,0;
Jan Zwierzyński - 2,0; Oskar Ambrożewicz - 1,0; Krzysztof

5. MKS „Dwójka” Blachownia w badmintonie: Konrad
Motyl - 1,5.
6. HMKŻ ”39-er” Blachownia w żeglarstwie: Aleksander
Strózik – 1,0.
7. UKS „Junior” Wrzosowa w badmintonie: Joanna
Pietruszka – 0,5; Natalia Rosińska – 0,5.
Łącznie sklasyfikowano 3315 klubów, które zdobywały
punkty w 70 dyscyplinach sportowych (54 indywidualnych
i 16 gier zespołowych).
Pierwsze miejsce wywalczył CWZS „Zawisza” Bydgoszcz
1 944,63 punktów, drugie miejsce zajął WKS „Śląsk” Wrocław
- 1 874,18 pkt. a trzecie AZS-AWF Warszawa - 1 591,69 pkt.
Najwyżej z klubów naszego powiatu - na 158. miejscu
został sklasyfikowany KS „Dragon” Janów - 164,00 pkt,
a następnym jest LKPS Borowno na 1677. miejscu – 15,00
pkt .
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W prowadzonej punktacji gmin punkty zdobywały 884
jednostki samorządowe.
Od lat na pierwszym miejscu jest Warszawa 10
825,15 pkt., Katowice zajęły 11. miejsce z 2 319,92 pkt.,
a 24. jest Częstochowa – 979,00 pkt. Z gmin powiatu
częstochowskiego kolejne miejsca w kraju zajęły:
157 m Janów - 164,00 pkt
580 m Mykanów - 15,00 pkt
717 m Poczesna - 6,00 pkt
762 m Konopiska - 4,00 pkt
806 m Blachownia - 2,50 pkt
W
punktacji
końcowej
współzawodnictwa
sklasyfikowano 364 powiaty. Powiat częstochowski
z 191,5 punktami zajął 173. miejsce (w 2012 r. było to 142.
miejsce). Powiaty ościenne zajęły następujące miejsca: 24.
Częstochowa - 979,00 pkt; 123. radomszczański – 271,00
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pkt; 284. myszkowski - 57,00 pkt; 306. kłobucki – 39,00 pkt;
267. zawierciański – 75,00 pkt; 289. pajęczański - 54,00 pkt;
349.włoszczowski - 10,33 pkt; 352. lubliniecki - 8,50 pkt.
Wśród województw kolejność trzech pierwszych
miejsc od wielu lat nie ulega zmianie.
Najlepsze jest województwo mazowieckie, które
w 2012 r. zdobyło - 18533,15 pkt, drugie miejsce zajmuje
wielkopolskie - 15640,95 pkt, a trzecie śląskie - 15 015,71
pkt.
Powyższe zestawienia stanowią wyciąg z prezentacji
końcowych wyników współzawodnictwa za 2012
rok opracowanej przez Polską Federację Sportu
Młodzieżowego w Warszawie zamieszczonej na stronie
internetowej PFSM - www.sportmlodziezowy.pl.		
					
TK

Uczennice ze Szkoły
Podstawowej w Olsztynie

TRZECIE W WOJEWÓDZTWIE

W Istebnej na stokach Kubalonki (zalesiony szczyt 830
m npm o dwóch spłaszczonych wierzchołkach, wznoszący
się w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim) 27 lutego
br. odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Narciarstwie Klasycznym. Powiat częstochowski
reprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Olsztynie, które w sztafecie 3 x 2 km zajęły trzecie miejsce
uzyskując czas 27,10 min. Okazały się lepsze o 20 szkół
z województwa śląskiego startujących w finale. Przegrały
tylko z zawodniczkami: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Istebnej czas – 22,10 min i Szkoły Podstawowej

w Jaworzynce – 26,01 min. Dziewczęta biegły w składzie
Sylwia Szymonik, Roksana Nabiałek, Paulina Kępa i Wiktoria
Pietrzak.
- To rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że
dziewczęta rywalizowały z uczennicami szkół mistrzostwa
sportowego. Jak się okazuje to narciarstwo biegowe nie jest
tylko domeną mieszkańców gór ale również w Olsztynie
są talenty, być może na miarę Justyny Kowalczyk – mówi
trener Jan Michno, nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej w Olsztynie.
Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy kolejnych
sukcesów zawodniczkom i ich opiekunowi.
TK

Na podium z brązowymi medalami S. Szymonik, R. Nabiałek, W. Pietrzak i opiekun J. Michno
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Rada Powiatu

GDZIE I KIEDY DO APTEK
14 lutego br. Rada Powiatu w Częstochowie podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego
w 2013 roku. Rozkład godzin pracy aptek określa 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 W
powiecie funkcjonuje 51 aptek. Mieszkańcy będą mogli
korzystać z dostępności do aptek według poniższego
harmonogramu:

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA ROK 2013
Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

1.

Apteka Rodzinna Tomasz Koczerkiewicz
ul. Leśna 11, 42-290 Blachownia

2.

Apteka S.C.,
ul. 1-go Maja 97, 42-290 Blachownia

(0-34) 327-02-74

3.

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

(0-34) 327-0256

(0-34) 366-92-56

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek

Godziny pracy
Sobota

Godziny pracy
Niedziela i Święta

9.00 – 14.00

1.01.2013 r.; 6.01.2013 r.; 3.02.2013 r.; 3.03.2013 r.; 31.03.2013 r.; 28.04.2013 r.;
26.05.2013 r.; 23.06.2013 r.; 21.07.2013 r.; 15.08.2013 r.; 18.08.2013 r.; 15.09.2013 r.;
13.10.2013 r.; 10.11.2013 r.; 8.12.2013 r.
godz. 9.00 – 16.00

8.00 – 19.00

8.00 – 14.00

13.01.2013 r.; 10.02.2013 r.; 10.03.2013 r.; 1.04.2013 r.; 7.04.2013 r.; 1.05.2013 r. ;
3.05.2013 r.; 5.05.2013 r.; 30.05.2013 r.; 2.06.2013 r.; 30.06.2013 r.; 28.07.2013 r.;
25.08.2013 r.; 22.09.2013 r. 20.10.2013 r.; 11.11.2013 r.; 17.11.2013 r.; 15.12.2013 r.
godz. 9.00 – 16.00

8.00 – 20.00

8.00 – 14.00

20.01.2013 r.; 17.02.2013 r.; 17.03.2013 r.; 14.04.2013 r.; 12.05.2013 r.; 9.06.2013 r.;
7.07.2013 r.; 4.08.2013 r.; 1.09.2013 r.; 29.09.2013 r.; 27.10.2013 r.; 24.11.2013 r.
22.12.2013 r.;
godz. 9.00 – 16.00

9.00 – 19.00

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

27.01.2013 r.; 24.02.2013 r.; 24.03.2013 r.; 21.04.2013 r.; 19.05.2013 r.; 16.06.2013 r.
14.07.2013 r.; 11.08.2013 r.; 8.09.2013 r.; 6.10.2013 r.; 1.11.2013 r.; 3.11.2013 r.; 1.12.2013 r.;
25.12.2013 r.; 26.12.2013 r.; 29.12.2013 - godz. 9.00 – 16.00.
Dyżury poza harmonogramem w godz. 9.00-16.00
1.01.2013 r.; 6.01.2013 r.; 13.01.2013 r.; 20.01.2013 r.; 3.02.2013 r.; 10.02.2013 r.; 17.02.2013 r.;
3.03.2013 r.; 10.03.2012 r.; 17.03.2013 r.; 31.03.2013 r. 1.04.2013 r.; 7.04.2013 r.; 14.04.2013 r.;
28.04.2013 r.; 1.05.2013 r.; 3.05.2013 r.; 5.05.2013 r.; 12.05.2013 r.; 26.05.2013 r.; 30.05.2013 r.;
2.06.2013 r.; 9.06.2013 r.; 23.06.2013 r.; 30.06.2013 r.; 7.07.2013 r.; 21.07.2013 r.; 28.07.2013 r.;
4.08.2013 r.; 15.08.2013 r.; 18.08.2013 r.; 25.08.2013 r.; 1.09.2013 r.; 15.09.2013 r.; 22.09.2013 r.;
29.09.2013 r.; 13.10.2013 r.; 20.10.2013 r.; 27.10.2013 r.; 10.11.2013 r.; 11.11.2013 r.; 17.11.2013 r.;
24.11.2013 r.; 8.12.2013 r.; 15.12.2013 r.; 22.12.2013 r.

5.

Apteka M. Olszewska
Łojki, ul. Długa 41, 42-290 Blachownia

(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 LINDORM” B.A.Kubat Sp Jawna,
Pl. Kościuszki 37,
42-265 Dąbrowa Zielona

(0-34) 355-50-58

pn - wt 8.00 - 15.00
śr 8.00 - 18.00
czw 8.00 - 15.00
pt 8.00 - 18.00

14.00 –18.00

nieczynna

7.

Punkt Apteczny Urszula Golis Soborzyce
ul. Świerczewskiego 34,
Dąbrowa Zielona 42-265

(0-34) 321-24-32

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 – 18.00

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, 42-253 Janów
Żuraw, ul. Kościelna 19

(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. Stefan Grochala
Plac Grunwaldzki 21, 42-253 Janów

(0-34) 354-03-24
500-493-187

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

12.

Apteka Prywatna s.c.
Aleksandra Zaręba, Michał Pasternak,
ul. Lelowska 1b, 42-253 Janów

(0-34) 341-13-48

8.00-18.00

8.00-14.00

nieczynna

13.

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

14.

Apteka „Pod Wagą” R. Drapała,
A. Drapała, ul. M. Konopnickiej 245,
42-260 Kamienica Polska

(0-34) 327-32-49

8.00 – 20.00

8.30 – 15.00

nieczynna
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15.

Apteka J. Wysoczańska,
ul. Sądowa 3, 42-270 Kłomnice

(0-34) 328-10-36

8.00 – 18.00

8.00 – 15.00

nieczynna

16.

Apteka J Sikorski,
ul. Strażacka 18, 42-270 Kłomnice

(0-34) 329-81-00

8.00 – 19.00

8.00 – 13.00

nieczynna

17.

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

18.

Punk Apteczny Maria Chojnacka
Rzerzęczyce,
ul. Skrzydłowska 73, 42-270 Kłomnice

0 602-624-741

8.30 – 15.00

8.30 – 12.00

nieczynna

19.

Apteka Coraz Sp.z o.o.
ul. Sądowa 29, 42-270 Kłomnice

(0-34) 329-82-25

8.00 – 18.00

8.00 – 13.00

nieczynna

8.00 -14.00

Święta: 6.01.2013 r., 15.08.2013 r. - godz. 10.00-14.00
niedziele - godz. 10.00 – 14.00
noce: 22.00 – 7.00
niedziele i noce wg. tygodni poniżej: 07.01.2013- 14.01.2013;
11.02.2013 – 18.02.2013; 18.03.2013 – 25.03.2013; 22.04.2013 – 29.04.2013;
27.05.2013 – 03.06.2013; 01.07.2013 – 08.07.2013; 05.08.2013 – 12.08.2013;
09.09.2013 – 16.09.2013; 14.10.2013 – 21.10.2013; 18.11.2013 – 25.11.2013
23.12.2013 – 30.12.2013

8.00 – 14.00

Święta: 8.04.2013 r.; 1.11.2013 r. - godz. 10.00 – 14.00
niedziele - godz. 10.00 – 14.00
noce: 22.00 – 7.00
niedziele i noce wg. tygodni poniżej: 14.01.2013 – 21.01.2013;
18.02.2013 – 25.02.2013; 25.03.2013 – 01.04.2013; 29.04.2013 – 06.05.2013;
03.06.2013 – 10.06.2013; 08.07.2013 - 15.07.2013; 12.08.2013 - 19.08.2013;
16.09.2013 – 23.09.2013; 21.10.2013 –28.10.2013; 25.11.2013 – 02-12-2013;
30.12.2013 - 06.01.2014

8.00 – 14.00

Święta: 1.05.2013 r.; 11.11.2013 r. - godz. 10.00 – 14.00
niedziele - godz. 10.00 – 14.00
noce: 22.00 – 7.00
niedziele i noce wg. tygodni poniżej: 21.01.2013 - 28.01.2013;
25.02.2013 - 04.03.2013; 01.04.2013 - 08.04.2013; 06.05.2013 - 13.05.2013;
10.06.2013 - 17.06.2013; 15.07.2013 - 22.07.2013; 19.08.2013 - 26.08.2013;
23.09.2013 – 30.09.2013; 28.10.2013 – 04.11.2013; 02.12.2013 – 09.12.2013

8.00-14.00

Święta 3.05.2013 r.; 25.12.2013 r. - godz. 10.00 – 14.00
niedziele godz. 10.00 – 14.00
noce: 22.00 – 7.00
niedziele i noce wg. tygodni poniżej: 28.01.2013 - 04.02.2013; 04.03.2013 -11.03.2013
08.04.2013 - 15.04.2013; 13.05.2013 – 20.05.2013; 17.06.2013 - 24.06.2013;
22.07.2013 – 29.07.2013; 26.08.2013 – 02.09.2013; 30.09.2013 – 07.10.2013;
04.11.2013 – 11.11.2013; 09.12.2013 – 16.12.2013

20.

21.

22.

23.

Apteka PR – H „PURI PHARMA” Sp.z o.o.
ul. Armii Krajowej 8, 42-230 Koniecpol

Apteka T.Siwiec - Mączyńska
ul. Rynek 10, 42-230 Koniecpol

Apteka M.Kryczka- Gwiazda
ul. Robotnicza 18, 42-230 Koniecpol

Apteka „Pod Aniołami
Anna Socha-Miłkowska
ul. Rynek 28, 42-230 Koniecpol

0-34) 355-11-05

(0-34) 355-17-14

(0-34) 355-13-63

( 0-34) 355-10-51

8.00-20.00

8.00 – 19.00

8.00 – 18.00

8.00-20.00

Apteka Główna P- PHARMA
Patrycja Zięba,
ul. Armii Krajowej 2, Koniecpol

(34) 355-11-79

8.00-20.00

-

25.

Apteka Prywatna Patrycja Zięba
ul. Sportowa 2B, 42-274 Konopiska

0 502-595-127

8.00 – 20.00

8.00-15.00

nieczynna

26.

Apteka mgr. Renata Gęsiarz
ul. Częstochowska 2, Konopiska

(0-34) 328-20-061

7.30 – 20.00

8.00 – 15.00

Niedziela
9.00 – 13.00

27.

Punkt Apteczny „Arnika”
Joanna Ulanowska, Antoni Gąsior
Hutki 153 a, 42-274 Konopiska

(0-34) 328-32-45

9.00 – 17.00

9.00 – 13.00

nieczynna

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie

24.

Święta 7.06.2013r.; 26.11.2013 r. - godz. 10.00 – 14.00
niedziele godz. 10.00 – 14.00
noce: 22.00 – 7.00
niedziele i noce wg. tygodni poniżej: 04.02.2013 – 11.02.2013;
11.03.2013 – 18.03.2013; 15.04.2013 – 22.04.2013; 20.05.2013 – 27.05.2013;
24.06.2013 – 01.07.2013; 29.07.2013 – 05.08.2013; 02.09.2013 – 09.09.2013;
07.10.2013 – 14.10.2013; 11.11.2013 – 18.11.2013; 16.12.2013 – 23.12.2013
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