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Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy!

Rok 2012 powoli przechodzi do historii. Wokół czuć 
i  widać atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Zarówno 
zbliżające się Święta, jak i  nadchodzący Nowy Rok 
skłaniają do wspomnień, podsumowań i  snucia planów 
na przyszłość. Korzystając więc z  łamów naszego 
powiatowego miesięcznika pragnę podzielić się 
z  Państwem kilkoma refleksjami związanymi z  realizacją 
przez powiat przypisanych mu zdań. 

Podobnie jak w  latach ubiegłych, tak i  w  kończącym 
się roku z  należytą troską i  rozwagą gospodarowaliśmy 
powierzonymi nam funduszami. Pomimo powszechnie 
znanych trudności i  ograniczeń odnieśliśmy wiele 
sukcesów, które były możliwe dzięki zgodnej współpracy 
wszystkich radnych oraz wsparciu wielu osób i środowisk.

Najbardziej cieszy nas postęp, jaki dokonuje się 
na naszych drogach. Liczne inwestycje i  modernizacje 
sprawiły, że drogi powiatowe stały się nie tylko bardziej 
komfortowe w  użytkowaniu, ale przede wszystkim 
zapewniają znacznie większe bezpieczeństwo. Obecnie 
kończymy realizację zadań drogowych finansowanych 
ze środków unijnych na lata 2007 – 2012. Przed nami 
wielki wysiłek podziału pieniędzy w  naszym subregionie 
przewidzianych w  nowym okresie finansowym Unii 
Europejskiej na lata 2014 – 2020. Podział ten będzie miał 
znaczący wpływ na dalszy rozwój naszego powiatu.

Nie mniej ważny jest dla nas fakt, że dzięki otwartości 
powiatu na proces scalania gruntów znakomicie 
poprawiły się warunki gospodarowania, powstał nowy ład 
przestrzenny, uporządkowano stan prawny nieruchomości. 
Ponadto stopniowo przechodzimy na elektroniczny obieg 

dokumentów, co powinno znacznie ułatwić kontakt 
mieszkańców z naszym urzędem. Porządkujemy również 
sprawy szpitala w  Blachowni po tym, jak okazało się, że 
obecny dzierżawca tej placówki nie realizuje w  należyty 
sposób zapisów umowy dzierżawy. Dzięki osiągnięciu 
przez nasze domy pomocy społecznej i  domy dziecka 
ustawowych standardów ich podopieczni żyją we 
właściwych warunkach. W ostatnim czasie podjęliśmy 
działania dotyczące regulacji stanów prawnych gruntów 
pod drogami powiatowymi oraz nieruchomości Skarbu 
Państwa. Wiele czynimy w  sprawie skutecznej ochrony 
środowiska naturalnego, ochrony gruntów rolnych oraz 
przywrócenia do użytku gruntów zdegradowanych.

Problemem jest wysoka stopa bezrobocia na terenie 
powiatu i w całym subregionie częstochowskim, w skutek 
czego wiele osób bezskutecznie szuka pracy, a  ich 
rodziny żyją w  niedostatku. Kłopoty nie omijają również 
powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, w których z roku 
na rok maleje liczba uczniów. Zjawisko to ma zapewne 
związek z pogłębiającym się niżem demograficznym.

Choć rozwiązanie wielu z ww. problemów przekracza 
możliwości powiatu, jestem przekonany, że dzięki dobrej 
współpracy z  wieloma środowiskami i  instytucjami, uda 
nam się w nadchodzącym 2013 r. sprostać stojącym przed 
nami wyzwaniom i przyczynić się do dalszego rozwoju 
naszego powiatu.

Tym wszystkim, którzy w  mijającym roku swą pracą 
i  zaangażowaniem służyli powiatowi częstochowskiemu 
i jego mieszkańcom serdecznie dziękuję. Dziękuję radnym 
powiatowym i  swoim najbliższym współpracownikom: 
członkom Zarządu Powiatu, naczelnikom i  pracownikom 
Starostwa Powiatowego, dyrektorom i  pracownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowym 
służbom, strażom i  inspekcjom. Dziękuję za współpracę 
władzom miasta Częstochowy, powiatów tworzących 
subregion częstochowski, włodarzom miast i  gmin 
naszego powiatu, organizacjom pozarządowym, 
przedstawicielom życia społeczno-gospodarczego, a także 
władzom administracyjnym i samorządowym szczebla 
wojewódzkiego, we współpracy z którymi realizowaliśmy 
wiele zadań. Dziękuję za współpracę przedstawicielom 
duchowieństwa i środowisk kombatanckich.

Wierzę, że w  roku następnym powiat nasz, dzięki 
wspólnym, zgodnym działaniom będzie skutecznie 
rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy, 
a zaangażowanie tak licznych środowisk przyczyni się do 
dalszych jego sukcesów.

Na zakończenie pragnę Państwu – Mieszkańcom 
i naszego powiatu i Czytelnikom „Częstochowskich Wieści 
Powiatowych” – życzyć zdrowych, radosnych, spędzonych 
w  gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku. Niech spełni on nasze 
osobiste i zbiorowe marzenia.

Andrzej Kwapisz
Starosta Częstochowski
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Dzięki dodatkowym pieniądzom przekazanym przez 
wojewodę śląskiego na utrzymanie Zespołu Pałacowo- 
Parkowego w  Złotym Potoku możliwe będzie wykonanie 
jeszcze w tym roku najbardziej niezbędnych prac remontowych 
mających na celu ograniczenie dalszej dewastacji tego obiektu. 
Kosztem około 60 tys. zł wykonane zostaną:

- naprawa i  zabezpieczenie elewacji budynku Pałacu 
Raczyńskich, 

- naprawa i  zabezpieczenie muru ogrodzeniowego wokół 
nieruchomości, 

- uporządkowanie drzewostanu w parku. 
W tym roku starosta częstochowski na Zespół Pałacowo - 

Parkowy otrzymał łącznie dotację w wysokości 123 tys. złotych, 
z czego: 

- 70 tys. złotych decyzją wojewody z dnia 26 lipca 2012r.,
- 53 tys. złotych decyzją wojewody z dnia 21 września 2012 r.
Przyznane środki zostały już częściowo wykorzystane. 

Przeznaczono je na pokrycie kosztów związanych z  opłatą za 
dozorowanie obiektu, monitoringiem, konserwacją systemu 
alarmowego, zakupem paliwa do kosiarki, przeglądem 
technicznym instalacji centralnego ogrzewania w  budynku 
Pałacu Raczyńskich oraz opłatą za energię elektryczną i  za 
ubezpieczenie obiektu. 

Pozostała część (około 40 tys. zł) musi wystarczyć na 
bieżące utrzymanie pałacu do końca 2012 r., czyli na: naprawę, 
konserwację i  uruchomienie pieca grzewczego c.o., zakup 
oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 oraz na dalszy 
monitoring, dozorowanie obiektu i opłatę za energię elektryczną.

GF

W częstochowskim starostwie trwa procedura przyjmowania wniosków do Statuetek 
Starosty Częstochowskiego – 2012 w siedmiu kategoriach: Oświata, Kultura, Sport i Turystyka, 
Samorządność, Przedsiębiorczość, Zdrowie i  Opieka Społeczna oraz Inne szczególne 
osiągnięcia. 

Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i  organizacji z  naszego 
powiatu. Dla przedsiębiorców to znakomite miejsce na reklamę, dla działaczy kultury i oświaty 
to możliwość zaprezentowania swojego dorobku, działacze sportowi mogą znaleźć nowych 
sponsorów i upowszechnić swoje dyscypliny, samorządowcy i osoby dbające o nasze życie 
i zdrowie mogą wypromować swoje dokonania i zwrócić uwagę na istniejące problemy.

Regulamin przyznawania wyróżnień Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 
wraz ze wzorem, na jakim należy zgłaszać kandydatury znajduje się na stronie internetowej: 
www.czestochowa.powiat.pl – baner „Statuetki Starosty Częstochowskiego” – pliki do 
ściągnięcia. Do dokumentacji prosimy dołączyć minimum 3 zdjęcia w formie elektronicznej 
(płyta CD, USB) lub przesłanie ich na adres email: promocja@czestochowa.powiat.pl.

Wnioski należy składać w  kancelarii ogólnej (pokój 3) Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 do dnia 15 grudnia 2012 r.

STATUETKI STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO - 2012

ZAPRASZAMY DO SKłADANIA WNIOSKóW

ZłOTY POTOK

REMONT ZESPOłU PAłACOWO - PARKOWEGO

Naprawa muru ogradzającego pałac

statuetka
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Zima nie zaskoczyła Powiatowego Zarządu Dróg 
w  Częstochowie. Od dawna przygotowany jest 
sprzęt potrzebny do utrzymania dróg powiatowych 
i  wojewódzkich w  powiecie częstochowskim, a  także 
zgromadzone są materiały (sól i piasek), wykorzystywane 
do zwalczania śliskości na drogach.

Prace polegające na zimowym utrzymaniu dróg 
powiatowych i  wojewódzkich będą prowadzone 
w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 przez firmy, 
które wybrano w drodze przetargów, tj:

1. W rejonie Obwodu Drogowo- Mostowego nr 1 
w  Rudnikach: konsorcjum firm - Transport Zarobkowy 
Jan Tomza, Okrąglik 23, 42-253 Janów oraz Transport 
Samochodowy Stanisław Tomza, Kusięta 90, 42-256 
Olsztyn,

2. W rejonie ODM 2 w  Koniecpolu: Zakład 
Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29 a,  
42-425 Kroczyce 

3. W rejonie ODM 3 w Poczesnej: Zakład Budownictwa 
Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward 
Hucz, ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów.

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przy 
pomocy: 15 pługopiaskarek, 8 ładowarek, 5 równiarek, 

POWIATOWY ZARZĄD DRóG

GOTOWI NA ZIMĘ
6 nośników samochodowy z  pługiem średnim, 1 
koparko-ładowarki oraz 1 nośnika samochodowego 
z  pługiem ciężkim. Dla usprawnienia przejezdności dróg 
przygotowane są również pługi wirnikowe.

Za wydawanie dyspozycji dotyczących pracy 
sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg i  za nadzór 
nad przebiegiem utrzymania dróg odpowiedzialni są 
kierownicy obwodów.

Należy pamiętać, iż zasady zimowego utrzymania dróg 
regulowane są poprzez obowiązujące na nich standardy. I 
tak:

- Akcję interwencyjną na terenie ODM 1 w Rudnikach 
prowadzi się na drogach wojewódzkich w  II standardzie 
i drogach powiatowych w III, IV, V i VI standardzie zimowego 
utrzymania.

- Akcję interwencyjną na terenie ODM 2 w Koniecpolu 
prowadzi się na drogach wojewódzkich w II i III standardzie 
i drogach powiatowych w III, IV, V standardzie zimowego 
utrzymania.

- Akcję interwencyjną na terenie ODM 3 w Poczesnej 
prowadzi się na drogach wojewódzkich w II i III standardzie 
i drogach powiatowych w III, IV, V i VI standardzie zimowego 
utrzymania.

 
Opis standardów przedstawia tabela na stronie 5.

KN

Zapasy piasku i soli
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ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA

Lp Standard Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim 
skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

po ustaniu opadów śniegu

po stwierdzeniu zjawiska 
atmosferycznego przez kierującego 
zimowy utrzymaniem lub powzięcia 

przez niego uwiarygodnionych informacji 
o występowaniu powyższego

1 2 3 4 5

1 2
Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie 
z poboczami utwardzonymi.

- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 
nie utrudniającej ruchu

- gołoledzi - 3
- szronu - 3
- szadzi - 3
- lodowicy - 4 godz.
- śliskości pośniegowej - 4 godz.

2 3

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu < 4 %
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać 6 godz.
- Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodów osobowych
- Zaspy mogą występować do 6 godz

- gołoledzi - 5 godz.
- szronu - 5 godz.
- szadzi - 5 godz.
- lodowicy - 5 godz.
- śliskości pośniegowej - 6 godz.

3 4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny może zalegać do 8 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - 8 godz
- śliskość pośniegowa - 10godz.
- lodowica - 8 godz.

4 5

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu 
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- śnieg luźny może zalegać do 16 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź- 8 godz.
- pośniegowa - 10 godz.

5 6
Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez 
zarząd dróg.

Może zalęgać śnieg luźny.
Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samochodowy
- zaspy mogą występować do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 
- 2 godz.

Dzięki środkom finansowym uzyskanym 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dotacja i pożyczka), 
powiat częstochowski zrealizował kolejną, ważną  
inwestycję. Tym razem w  ramach zadania pn. 
„Termomodernizacja  budynku oraz budowa 
instalacji kolektorów słonecznych dla Domu Dziecka 
w  Chorzenicach” wykonano między innymi montaż 
instalacji układu kolektorów solarnych. Instalacja ta  
wyposażona w  12 kolektorów o  powierzchni czynnej  
2,1 m2 (każdy) będzie wspomagać przygotowanie ciepłej 
wody w budynku (c.w.u). Kolektory zamontowane zostały 
na dachu domu dziecka od strony elewacji południowej. 

Wykonano także prace związane z termomodernizacją 
obiektu poprzez ocieplenie stropu pod nieużytkowym 
poddaszem. Wymienione zostały okna dachowe na nowe 
z  PCV oraz istniejące obróbki blacharskie, rynny i  rury 
spustowe. Sam budynek domu dziecka został pomalowany. 
Udało się także wymienić pokrycie dachowe. Wszystkie te 
prace wykonane zostały ze środków własnych powiatu 
oraz w ramach środków pozyskanych z dotacji i pożyczki 
z WFOŚiGW w Katowicach. 

CHORZENICE

TERMOMODERNIZACJA DOMU DZIECKA
Prace remontowe wykonało Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BAUTERM.
Całkowity koszt inwestycji to 127.553,37 zł. Środki 

z WFOŚiGW to: pożyczka – 16 562 zł. oraz dotacja – 48 497 
zł. Reszta to środki z budżetu powiatu.

TŚ

Siedziba domu dziecka po termomodernizacji
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POWIATOWY ZARZĄD DRóG

OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ W SIEDLCU

26 października br. w Siedlcu (gm. Janów) uroczyście 
otwarto ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej 
nr 1066 S prowadzący od granicy z gminą Olsztyn do drogi 
wojewódzkiej nr 793.

Na uroczystość przybyli między innymi: wicewojewoda 
śląski Stanisław Dąbrowa, dyrektor Wydziału Terenów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego – Jerzy Motłoch, 
wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian wraz 
z  członkami Zarządu Powiatu: Marzeną Maniszewską, 
Janem Miarzyńskim i Henrykiem Kasiurą oraz dyrektorem 
powiatowego Zarządu Dróg Bożeną Zalewską. Obecni 
byli także gospodarze gmin ościennych: burmistrz Miasta 
i Gminy Żarki – Klemens Podlejski oraz wójt gminy Olsztyn 

Tomasz Kucharski. Po oficjalnym przywitaniu gości przez 
wójta gminy Janów Sławomira Krzyształowskiego ks. 
proboszcz Ryszard Marciniak ze Złotego Potoku poświęcił 
wyremontowaną drogę, a  przybyli goście w  obecności 
mediów i rady sołeckiej wsi Siedlec przecięli symboliczną 
wstęgę. 

Ta bardzo potrzebna turystom i  mieszkańcom droga 
powiatowa została wyremontowana. kosztem 3 milionów 
222 tysięcy złotych. Starostwo Powiatowe wyłożyło 
ze swoich środków prawie 1,5 mln zł, kolejny 1 milion 
to pieniądze z  budżetu państwa (Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych), zaś wkład gminy Janów to 
800 tys. zł. 

W ramach przebudowy poszerzono jezdnię na 
całej długości do 6 m, wykonano chodnik w  m. Siedlec, 
wybudowano 3 zatoki autobusowe, przebudowano 
skrzyżowania z  drogą powiatową i  drogami gminnymi. 
Przebudowano także system odwodnienia drogi 
i  zmieniono organizację ruchu. Wprowadzono nowe 
oznakowanie pionowe oraz poziome. 

Warto dodać, że oddanie do użytku drogi powiatowej 
w  gminie Janów zakończyło drugi (i  ostatni) etap tej 
inwestycji. Pierwszy etap, czyli przebudowa drogi 
powiatowej na długości 4,9 k m w  gminie Olsztyn na 
odcinku od skrzyżowania z  drogą krajową nr 46 w  m. 
Zrębice do granicy z  gminą Janów, został zrealizowany 
w 2011 roku.

GF
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Powiat częstochowski wygrał kolejny proces sądowy 
z  dzierżawcą szpitala w  Blachowni. 30 października br. 
Sąd Okręgowy w  Częstochowie oddalił pozew Cezarego 
Skrzypczyńskiego, w którym domagał się uznania umowy 
dzierżawy za nieważną. Tym samym sąd w  całości uznał 
racje i  argumenty powiatu. C. Skrzypczyński został 
zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych 
z procesem – ponad 7 tys. zł. 

W uzasadnieniu swego wyroku sąd podkreślił, że wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego unieważniający 
uchwałę Rady Powiatu Częstochowskiego z  2009 r. 
dotyczącą likwidacji szpitala powiatowego w  Blachowni 

SĄD OKRĘGOWY

POWIAT PONOWNIE WYGRAł 
Z DZIERŻAWCĄ SZPITALA

(na którym to wyroku opierał swój pozew C. Skrzypczyński) 
w  żaden sposób nie dotyczy umowy dzierżawy szpitala. 
Tym bardziej, że szpital został wydzierżawiony dużo 
wcześniej, niż przyjęto uchwałę likwidacyjną. Sąd 
nawiązał także do zakończonego już procesu, w  którym 
C. Skrzypczyński domagał się zmiany warunków umowy 
dzierżawnej - oczywiście na korzystniejsze dla siebie. 
Tamten proces dzierżawca także przegrał, więc zdaniem 
sądu C. Skrzypczyński wnosząc pozew o  unieważnienie 
umowy, tak naprawdę miał na celu doprowadzenie do 
zmiany warunków dzierżawy. 

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
GF

W nowo wyremontowanym pałacu – siedzibie Domu 
Dziecka w Chorzenicach – około 40 pracowników pomocy 
społecznej z  terenu powiatu częstochowskiego i  miasta 
Częstochowy 20 listopada świętowało dzień Pracownika 
Socjalnego (obchodzony w  Polsce 21 listopada).  
W imieniu władz powiatu gości powitał członek Zarządu 
Powiatu Henryk Kasiura. On też przybliżył okoliczności 
ustanowienia tego święta, przedstawił stan pomocy 
społecznej w naszym powiecie i złożył życzenia wszystkim 
przybyłym. Wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Częstochowie Katarzyną Buchajczuk wręczył 
zasłużonym pracownikom listy gratulacyjne podpisane 
przez starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza. 
List taki otrzymała także współpracują z  powiatem  
dr Mariola Mirowska – wicedyrektor Instytutu Pedagogiki 
Akademii im. J. Długosza, Bogdan Knapik – dyrektor 
Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i  Socjalnych  
AV w  Częstochowie oraz Barbara Mizera – dyrektor 

CHORZENICE

DZIEń PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie 
i zarazem radna powiatu częstochowskiego.

Warto dodać, że na terenie naszego powiatu 
funkcjonują 3 domy pomocy społecznej sprawujące 
opiekę nad 314 mieszkańcami, 2 domy dziecka, w których 
przebywa 91 wychowanków oraz 122 rodziny zastępcze 
opiekujące się 170 dzieci. Ogółem w  jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej powiatu 
częstochowskiego zatrudnionych jest 275 osób, w  tym 
77 pracowników socjalnych. Ponadto w  16 gminnych 
ośrodkach pomocy społecznej pracuje 161 osób, w  tym 
63 pracowników socjalnych.

W powiecie częstochowskim budżet pomocy 
społecznej wzrasta każdego roku. W tym roku 
wyniósł on prawie 16 mln zł plus około 2 mln zł ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

GF
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Pod patronatem starosty częstochowskiego Andrzeja 
Kwapisza 27 października br.  w  Mykanowie odbyło się 
XI Ekumeniczne Spotkanie Strażaków zorganizowane 
z  inicjatywy i  przy wsparciu ogólnopolskiego 
ewangelickiego duszpasterza straży pożarnej księdza 
Adama Glajcara. 

We wspólnej modlitwie uczestniczyli strażacy 
ochotniczej i  zawodowej straży pożarnej należący do 
kościołów ewangelickiego i  rzymskokatolickiego. Do 
Mykanowa przyjechali głównie z województwa śląskiego, 
ale byli także strażacy reprezentujący inne regiony kraju. 
Wśród dostojnych gości byli m.in. wiceprezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP i  równocześnie senator RP Zbigniew 
Meres, śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Marek 
Rączka, kapelan krajowy PSP bryg. Krzysztof Jackowski, 
kapelan strażaków woj. śląskiego  ks. bryg. Henryk Kuczob, 
ks. biskup Jan Wątroba, komendant częstochowskiej PSP 
st. bryg. Zbigniew Hibner, przedstawiciele policji i wojska 
oraz liczni samorządowcy.

 - Wy - Strażacy – zawsze niesiecie pomoc wszystkim 

Mykanów

WSPóLNA MODLITWA STRAŻAKóW

potrzebującym bez względu na przynależność do tego czy 
innego kościoła – mówił w swym wystąpieniu starosta A. 
Kwapisz. -  Nikt też bardziej niż Wy nie zasługuje na ludzką 
wdzięczność, szacunek i podziękowania za bezinteresowną 
służbę oraz za pomoc drugiemu człowiekowi. Niech to 
modlitewne spotkanie jeszcze bardziej ugruntuje w Was 
przekonanie o konieczności niesienia pomocy wszystkim 
potrzebującym. Niech będzie to okazja do modlitwy za 
żyjących strażaków i  za tych, których nie ma już wśród 
nas i  których powinniśmy zachować w  serdecznej 
pamięci. Niech to spotkanie, za które serdecznie dziękuję 
jego inicjatorom i  organizatorom, będzie okazją do 
jeszcze silniejszego zacieśnienia współpracy ochotników 
z  państwową strażą pożarną, z  administracją rządową 
i  samorządową, duchowieństwem wszystkich wyznań 
chrześcijańskich sprawujących duchową opiekę nad 
naszymi strażakami.

Wagę i podniosłość sobotnich uroczystości podkreślała 
obecność kompanii reprezentacyjnej wystawionej 
przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie.

GF
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19 listopada br. w częstochowskim Klubie „Politechnik” 
młodzi mieszkańcy powiatu częstochowskiego 
zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności podczas 
VIII przeglądu dziecięcych i  młodzieżowych zespołów 
artystycznych powiatu częstochowskiego „Złota Lilia 2012”.

Na scenie pojawiło się 40 zespołów z 13 gmin naszego 
powiatu (Blachowni, Janowa, Kamienicy Polskiej, Kłomnic, 
Koniecpola, Konopisk, Lelowa, Mstowa, Mykanowa, 
Olsztyna, Poczesnej, Rędzin i Starczy).

Jury w składzie:
Małgorzata Kaniowska - adiunkt w  Akademii Jana 

Długosza w Częstochowie,
Katarzyna Drążek - Pasternak - choreograf 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie.

Ryszard Strojec - muzyk, prezes Stowarzyszenia 
Centrum Inicjatyw Artystycznych „Talent”  w Częstochowie  
nagrodziła następujących wykonawców:

Kategoria: PrzedszKola
i miejsce - zespół „Wesołe Nutki” 
z Gminnego Przedszkola w Olsztynie
ii miejsce - zespół „Słoneczka” z Przedszkola 
Publicznego w Poczesnej
iii miejsce -  nie przyznano 

Złota Lilia 2012

ZłOTA LILIA PO RAZ óSMY

Kategoria: szKoła Podstawowa Kl. i-iii
i - Zespół Taneczny „Dropsy” z GCKiR w Konopiskach
ii - Zespół Wokalno - Instrumentalny 
„Iskierki” z GOK w Lelowie
iii - Koło Regionalne ze Szkoły Podstawowej w Olsztynie 
wyróznienia: Zespół „Wesołe Nutki” ze SP 
w Koniecpolu, zespół Taneczny „Kornelki 
II”  ze SP w Brzyszowie (gm. Mstów) 

Kategoria  szKoła Podstawowa Kl.iV-Vi
i - Zespół Taneczny „Mała Afera” z GCKiR w Konopiskach
ii - Zespół „Niezapominajki” ze SP w Nieradzie
iii - Zespół „Expresja” z GOK w Rędzinach 
wyróżnienia: Zespół Wokalno-Instrumentalny 
ze SP w Starczy, Międzyszkolny Zespół Wokalno-
Instrumentalny „Domino”, Szkolny zespół Teatralny 
„Fuks” ze SP w Olsztynie, Zespół Taneczny „Fado” 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie, 
zespół Taneczny „Kornelki II” ze SP w Brzyszowie 

Kategoria: gimnazja
i - Mażoretki „Presto”, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP Mykanów
ii - Zespół „Gitarulez” z Miejskiego 
Domu Kultury w Blachowni
iii - Zespół „Gasparo” z Gimnazjum w Olsztynie 
wyróżnienia: Zespół „Maska” 
z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 

Kategoria: szKoły Ponadgimnazjalne
i - Zespół Taneczny „Afera” z GCKiR w Konopiskach
ii -  nie przyznano
iii - Zespół „Gimba Plus” z MDK w Blachowni

PJ
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Ostatnio Polskę zelektryzowała wiadomość dotycząca 
przygotowań do domniemanego zamachu na naczelne 
władze naszego kraju. Niejaki Brunon chciał przy pomocy 
czterech ton materiałów wybuchowych wysadzić 
w  powietrze sejm, senat i  prezydenta. W dzisiejszym 
świecie, gdzie wszystko jest możliwe, możliwy jest pewnie 
także atak terrorystyczny w  Polsce. Pamiętamy przecież 
niedawne wydarzenia w  Norwegii, kraju powszechnie 
uznawanym za bardzo bezpieczny, bogaty i  zamieszkały 
przez zadowolonych z życia mieszkańców. Nie wymienię 
nazwiska mordercy niewinnych ludzi, bo na to nie 
zasługuje. Powiem tylko tyle, że niestety w  Norwegii, 
Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej (Norwegia do Unii nie 
należy) okazuje się, że przestępca ma prawa. Ma prawo do 
dobrego wyżywienia, telewizji, prasy i  wszelkich innych 
udogodnień. Ma prawo do uczciwego procesu, obrońcy, 
a jeśli go nie stać, my podatnicy mu go zafundujemy. Może 
się także poskarżyć na kiepskie warunki i mały metraż w celi 
do instytucji i trybunałów międzynarodowych. Ma przecież 
prawa człowieka i  domaga się ludzkiego traktowania. 
Tylko czy aby na pewno? A gdzie było podstawowe prawo 
do życia 86 ofiar faszysty z  Norwegii, a  gdzie są prawa 
pobitych, okradzionych, zgwałconych itd. itd. Gdzie są 
prawa człowieka ofiar? Okazuje się, że ofiary takich praw 
nie mają. Nie mogą liczyć na obrońcę z urzędu, nie mogą 
liczyć na ochronę wizerunku, nazwiska. Na nic nie mogą 
liczyć. Żadnych praw nie mają, bo takie mamy prawo. 
Proponuję więc, by prawa człowieka dotyczyły tylko ludzi. 
Ktoś, kto z  rozmysłem morduje, gwałci, bije, kradnie etc., 
z własnego wyboru postawił się poza człowieczeństwem 

FELIETON

A MURY RUNĄ, RUNĄ, RUNĄ. 
A NA ICH MIEJSCU…

- tak więc żadne prawa człowieka mu przysługiwać nie 
powinny. Niemniej jednak dziś  jeszcze je posiada, bo takie 
jest prawo. Ale to prawo ktoś stworzył.

I oto co słyszę od tych, którzy to prawo tworzą. Dla 
bezpieczeństwa należy ogrodzić budynki parlamentu 
murem. Na poparcie tego pomysłu otrzymałem 
informację, że zgłaszający, czy też popierający ten 
pomysł, był w Afganistanie i w  Iraku, i widział, jak tam te 
sprawy wyglądają. A to co do cholery - Polska jest już 
w  stanie wojny? W Polsce grasują rozpasane hordy (by 
nie powiedzieć watahy) Talibów i  wypranych z  mózgów 
samobójców? Jeszcze nie i  oby nigdy nie. Nie zgadzam 
się na żadne mury, a podobne stwierdzenia i porównania 
mnie po prostu obrażają. Najlepszym murem dla każdej 
władzy jest po prostu zwykła uczciwość i  solidnie 
tworzone prawo. Niech tym murem będzie ochrona tych, 
którzy tej ochrony potrzebują najbardziej i  potrzebują 
jej naprawdę. Frustracja wśród społeczeństwa narasta. 
Takie wypowiedzi jej z  pewnością nie zmniejszą, wręcz 
odwrotnie. Nikt o zdrowych zmysłach nie kwestionuje - nie 
powinien kwestionować - postępu cywilizacyjnego, jaki 
się w naszym (?) kraju dokonał w ciągu ostatnich lat. Ale 
tu nie tylko o drogi i autostrady chodzi. Przede wszystkim 
chodzi o zwykłą przyzwoitość, polegającą choćby na tym 
by za wybudowanie tych  dróg po prostu zapłacono. 
Nie może być tak, że w  żaden sposób nie wspiera się 
uczciwości, a  niestety, promuje - choćby przez różnego 
rodzaju zaniechania - cwaniactwo, obłudę i  fałsz. Tak się 
dzieje wtedy, gdy władza, jaka by ona nie była, chowa 
się za immunitetem, a  jak immunitetu nie wystarcza, to 
hyc za mur. Czyżby mury runęły tylko dlatego, że były 
już zmurszałe i  była konieczność zbudowania nowych, 
solidniejszych? Okręgi jednomandatowe i  zniesienie 
immunitetu spowodują, że żaden przedstawiciel władzy 
nie będzie się przed obywatelem chował, ale będzie 
zabiegał o spotkanie z nim i jego poparcie. Dlatego wnoszę 
postulat, by zamiast wznoszenia murów rozwalać te, które 
jeszcze pozostały. Tym zaś, którzy chcą wznosić nowe, 
należy podziękować kartką wrzuconą do urny wyborczej.

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski
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Udziałem w mszach za Ojczyznę, składaniem kwiatów 
pod pomnikami bojowników o wolność i niepodległość, 
okolicznościowymi koncertami i  festynami uczcili 
mieszkańcy powiatu częstochowskiego tegoroczne 
Święto Niepodległości. W obchodach 11 Listopada wzięli 
udział także przedstawiciele władz powiatu. 

Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz uczestniczył 
w  nabożeństwie na Jasnej Górze i  w  uroczystościach 
zorganizowanych przez władze Częstochowy, zaś 
wicestarosta Janusz Krakowian złożył wiązankę pod 
obeliskiem we Wrzosowej (gm. Poczesna), po czym udał 
się do kościoła w  Kamienicy Polskiej, gdzie odprawiona 
została msza święta. Wziął także udział w  uroczystym 
otwarciu Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej.

11 LISTOPADA

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGłOŚCI
Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Rydzek 

i  członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura uczestniczyli 
w  obchodach rocznicy odzyskania niepodległości 
w  Koniecpolu. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo 
w kościele pw. św. Michała, po którym mieszkańcy miasta 
i gminy złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
i  obejrzeli okolicznościowy program artystyczny 
w miejscowej hali sportowej.

Podobny przebieg miały obchody Święta 11 Listopada 
w  pozostałych gminach naszego powiatu, w  tym 
w Janowie, gdzie obecna była członkini Zarządu Powiatu 
Marzena Maniszewska oraz w  Kłomnicach, gdzie wraz 
z  mieszkańcami gminy święto uczcił członek Zarządu 
Powiatu Jan Miarzyński. 

GF

Wicestarosta J. Krakowian składa kwiaty pod obeliskiem we Wrzosowej.

Starosta A. Kwapisz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego
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Numer 
drogi

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)

Opis zadań inewstycyjnych
zakres wartość zadania

w tym

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

udział Powiatu
Pomocowe (UE, 

NPPDL, Budż. 
Państw.)

udział  gminy

[km] mb/m2 [zł.] [zł.] [zł.] [zł.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2   0   0   7          R   O   K

GMINA 
Olsztyn

46,9 122 383,80 670,00 242 071,38 242 071,38 0,00 0,00

Remonty cząskowe 1 947,20 64 974,48 64 974,48 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 62 369,67 62 369,67 0,00 0,00

NAKŁADKI 670,00 114 727,23 114 727,23 0,00 0,00

1045 S Olsztyn - Turów 670,00 114 727,23 114 727,23 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2   0   0   8          R   O   K

GMINA 
Olsztyn

46,9 162 303,11 zł 318,00 328 355,10 328 355,10 0,00 0,00

Remonty cząskowe 3 648,39 111 266,37 111 266,37 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 51 919,52 51 919,52 0,00 0,00

NAKŁADKI 318,00 50 449,66 50 449,66 0,00 0,00

1045 S m Turów 318,00 50 449,66 50 449,66 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 114 719,55 114 719,55 0,00 0,00

1045 S m. Turów - korekta łuku i budowa chodnika na dł. 320 mb
Budowa chodnika wraz z korektą 

łuku
114 719,55 114 719,55 0,00 0,00

2   0   0   9          R   O   K

GMINA 
Olsztyn

46,9 205 474,36 zł 904,00 621 349,45 510 155,45 0,00 111 194,00

Remonty cząskowe 2 38,71 90 325,69 90 325,69 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 81 467,14 81 467,14 0,00 0,00

NAKŁADKI 904,00 205 481,62 205 481,62 0,00 0,00

1012 S m. Biskupice - ul. Zrębska 904,00 205 481,62 205 481,62 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 244 075,00 132 881,00 0,00 111 194,00

1040S, 1043 
S, 1065 S 
i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem  do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 1065 S 

i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn - Biskupice - gr. 
Pow. Myszkowskiego dł. 16,81 km

Opracowanie projektu 244 075,00 132 881,00 0,00 111 194,00

2   0   1  0          R   O   K

GMINA 
Olsztyn

46,9 w 2010 r. brak algorytmu 368,00 554 408,95 433 608,95 0,00 120 800,00

Remonty cząskowe 2 934,97 96 642,11 96 942,11 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 128 598,09 128 598,09 0,00 0,00

NAKŁADKI 368,00 81 389,37 81 389,37 0,00 0,00

1012 S Zrębice - Biskupice 368,00 81 389,37 81 389,37 0,00 0,00

ALFABET INWESTYCYJNY

INweStycje drogowe w gmINIe olSztyN

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe 
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 5 lat. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych 
tabelach prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i  źródła finansowania. O kolejności prezentowanych gmin decyduje alfabet. 
Dziś więc kolej na gminę Olsztyn, natomiast w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Poczesna

GF
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INWESTYCJE 0,00 247 779,38 126 979,38 0,00 120 800,00

1040S, 1043 
S, 1065 S 
i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem  do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 1065 S 

i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn - Biskupice - gr. 
Pow. Myszkowskiego dł. 16,4 km - wartośc całego                          zadania 

11.467.806 zł

Przebudowa nawierzchni wraz 
z chodnikami  i odowdnienim  

w ramach środków UE - RPO WSL
146 179,38 76 179,38 0,00 70 000,00

1066 S
Przebudowa DP 1066 S DK-46- Zrębice - Siedlec - DW793  na dł. 10,2 

km na terenie gm. Olsztyn 4,9 km Gminy Janów 5,3 km
Opracowanie projektu 101 600,00 50 800,00 0,00 50 800,00

2   0   1  1         R   O   K

GMINA 
Olsztyn

46,9 w 2011 r. brak algorytmu 16 000,00 11 735 838,29 2 366 061,46 7 179 120,71 2 190 656,12

Remonty cząskowe 3 400,00 91 710,30 91 710,30 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 123 829,55 123 829,55 0,00 0,00

NAKŁADKI 0,00 0,00 0,00 0,00

INWESTYCJE 16 000,00 11 520 298,44 2 150 521,61 7 179 120,71 2 190 656,12

1040S, 1043 
S, 1065 S 
i 1112 S

Poprawa stanu dróg kluczem  do poprawy stanu gospodarki 
Subregionu Północnego - przebudowa DP 1040 S, 1043 S, 1065 S       

i 1112 S Cz-wa - Srocko - Brzyszów - Kusięta - Olsztyn - Biskupice - gr. 
Pow. Myszkowskiego dł. 16,4 km - wartośc całego                          zadania 

11.467.806 zł

Przebudowa nawierzchni 
wraz z budową chodników 
i odwodnieniem - ZADANIE 
SUBREGIONALNE RPO WSL 

2007-2013

11 100,00 7 408 889,93 1 122 668,10 5 123 420,71 1 162 801,12

1066 S
Przebudowa DP 1066 S DK-46- Zrębice - Siedlec - DW793  na       dł. 

10,2 km na terenie gm. Olsztyn na długości 4,9 km

Przebudowa drogi (budowa 
chodnika, ododnienia 

i nawierzchni) - NPPDL 2009-
2011

4 900,00 4 111 408,51 1 027 853,51 2 055 700,00 1 027 855,00

Ogółem w GMINIE OLSZTYN W LATACH 2007 - 2011 mb 18 260,00 13 482 023,17 3 880 252,34 7 179 120,71 2 422 650,12

w tym :

Inwestycje mb 16 000,00 12 126 872,37 2 525 101,54 7 179 120,71 2 422 650,12

Nakładki mb 2 260,00 452 047,88 452 047,88 0,00 0,00

Remonty cząstkowe m2 14 314,27 454 918,95 454 918,95 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 448 183,97 448 183,97 0,00 0,00

KONIECPOL

ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
KONIECPOL – KUźNICA GRODZISKA

Rozpoczęły się roboty budowlane polegające na 
odbudowie drogi powiatowej Koniecpol – Kuźnica 
Grodziska na długości 6,39 km w  gminie Koniecpol, 
uszkodzonej w wyniku powodzi w 2010 r.

Roboty trwać będą do 20 grudnia 2012 roku i polegają 
na odbudowie jezdni asfaltobetonowej, utwardzeniu 
pobocza, odbudowie przepustów i  wykonaniu rowów 
odwadniających. Za kwotę blisko 4 mln zł wykonuje je 
konsorcjum dwóch firm:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla 
ze Starachowic,

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska 
i Melioracji HYDROMEL z Końskich.

Warto zaznaczyć, iż inwestycja ta jest prowadzona 
w ramach środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
na zadania związane z  usuwaniem skutków powodzi 
z maja i czerwca 2010 r. 

Do czasu zakończenia robót należy liczyć się 
z  utrudnieniami na wymienionych odcinkach dróg 
powiatowych. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, 
jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem 
robót, będą kierowane do wykonawców.

KN

Stan drogi Koniecpol – Kuźnica Grodziska przed remontem
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Comenius - Partnerskie Projekty Szkół pt:  „Europa 
naszą Ojczyzną” jest to program edukacyjny Unii 
Europejskiej, w którym wraz z 7 innymi krajami (Słowenia, 
Litwa, Czechy, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania) 
od września 2012 uczestniczy Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku. 
Koordynatorem  Programu Comenius Partnerskie Projekty 
Szkół pt: „Europa naszą Ojczyzną” jest nauczycielka ze Szkoły  
The Shrubberies School  w Wielkiej Brytanii  Susan Meek. 
Jest to niewątpliwie wyjątkowy program, dzięki któremu 
uczestnicy - nauczyciele  oraz uczniowie niepełnosprawni 
intelektualnie - poznają kolegów i koleżanki z 8 krajów Unii 
Europejskiej, uzyskają nowe umiejętności, nawiążą nowe 
przyjaźnie, poszerzą swoje umiejętności związane z nauką 
języka angielskiego i  języków partnerów Programu oraz 
zdobędą wiadomości z zakresu przyrody, kultury, tradycji  
i obrzędów, sportu. 

W ramach projektu Comenius w  dniach 14 -18 
października 2012 Lena Nieśpielak - dyrektor  Ośrodka  
w  Bogumiłku oraz Arkadiusz Staszowski - koordynator 
Programu Comenius w  placówce,  wyjechali na pierwsze 
robocze spotkanie w  ramach Programu ”Europa naszą 
Ojczyzną” do Słowenii, do miasta Velenje. Tutaj w  Szkole 
„Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje” 
odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Programu.  

14 października – Dzień Komisji Edukacji Narodowej - 
gdy rozpoczęliśmy naszą podróż, był zimnym, wietrznym 
i bardzo deszczowyn dniem. W strugach deszczu za szybą 
samochodu przebyliśmy podróż z Bogumiłka do Krakowa 
na lotnisko w Balicach. Po godzinnym locie przybyliśmy na 
lotnisko w Wiedniu, tutaj godzinna przerwa i  przesiadka 
do samolotu do Ljubljany. Na lotnisku w  Ljubljanie 
spotkaliśmy oczekujących na nas Petrę Gostečnik – 
koordynatora programu w szkole w Velenje  i  Aleksandra 
Valisera – dyrektora tej szkoły. Gdy zobaczyliśmy ich 

SOS-W W BOGUMIłKU

„EUROPA NASZĄ OJCZYZNĄ” 
promienne uśmiechy i  radosne powitanie wszystkie 
deszczowe smutki zniknęły natychmiast – wiedzieliśmy, 
że nic nie zepsuje nam tej przygody. Pobyt w  Słowenii 
wspominamy z  uśmiechem na twarzy. Życzliwość 
i otwartość tamtejszych mieszkańców zupełnie przerosły 
nasze oczekiwania. Jesteśmy wdzięczni Aleksandrowi 
i  Petrze, dzięki którym mieliśmy możliwość zobaczenia 
wielu wspaniałych miejsc i poznania  wielu fantastycznych 
ludzi. 

Miastem, które przyjęło nas cudowną, słoneczną 
pogodą i  ogromną życzliwością było Velenje oraz 
przesympatyczni uczniowie i pracownicy szkoły specjalnej. 
Wielkim zaskoczeniem dla nas był stopień znajomości 
języka angielskiego przez naszych przyjaciół nauczycieli, 
słoweńskich uczniów jak i mieszkańców Velenje. Mogą być 
dumni z tego, co potrafią. Wspaniale było także nawiązać 
kontakt i poznać kulturę kolegów i koleżanek aż z ośmiu 
krajów, które biorą udział w projekcie.

Najmilej wspominamy pobyt w  Szkole Specjalnej 
w  Velenje, której szefuje dyrektor Aleksander Valiser – 
energiczny, pełen wspaniałych pomysłów, rozśpiewany 
razem ze swoimi uczniami i  nauczycielami oraz Petra – 
opiekuńcza i  przychodząca z  pomocą w  każdej trudnej 
sytuacji. To była ogromna przyjemność spotkać tak 
życzliwych ludzi. 

W poniedziałkowy poranek, po śniadaniu z  Hotelu 
“Razgorsek” pod opieką Petry wszyscy uczestnicy 
Programu przeszli spacerem do szkoły. Uczniowie, ich 
rodzice, nauczyciele na czele z dyrektorem zgotowali nam 
wspaniałe powitanie: występ chóru uczniów – piosenki 
śpiewane w języku słoweńskim i angielskim, inscenizacja 
muzyczno - ruchowa w  stylu afrykańskim w  wykonaniu 
uczniów i nauczycieli. 

A także niezapomniane powitanie gości w  języku 
słoweńskim i  języku ojczystym każdego kraju 
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uczestniczącego w Programie przez dyrektora Aleksandra 
Valisera. Następnie uczestnicy Programu przedstawili 
prezentacje multimedialne ukazujące swój kraj, region 
i  szkołę. Musimy przyznać, że wszystkie prezentacje były 
bardzo ciekawe, ale prezentacja grupy z  Hiszpanii ujęła 
nas bardzo swoją oryginalnością, a  przede wszystkim 
oryginalnym pomysłem zaprezentowania samej szkoły.

Po prezentacjach dyrektor Aleksander Valiser 
oprowadził nas po szkole. W każdej klasie uczniowie 
przedstawiali się w  języku angielskim, a  nauczyciele 
(również w  języku angielskim) opowiadali o  metodach 
i formach stosowanych w pracy.

Kolejnego dnia realizacji naszego programu 
uczestniczyliśmy w  wycieczce autokarowej razem 
z  uczniami i  nauczycielami ze szkoły gospodarzy. 
Zwiedziliśmy ogromną, krasową jaskinię „Postojnska Jama” 
oraz Lipicę ze słynną stadniną koni lipicańskich. Zwiedza-
nie ciągu jaskiń o  łącznej długości 5,7 km zajmuje nie 
więcej niż półtorej godziny, gdyż 4 kilometrowy odcinek 
tzw. Starego Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną - 
do przejścia pozostaje zaledwie 1700 m. Przed wejściem 
do jaskini warto jeszcze raz spojrzeć na rzekę Pivkę, która 
chowa się w  podziemnym tunelu. Wszystko, co widać 
dalej - „Zaczarowany Podziemny Świat”, jest dziełem jej 
wartkiego nurtu.

Następnego dnia reprezentacja każdego z  8 krajów 
przedstawiła swoją maskotkę, którą wykonali uczniowie 
z  poszczególnych szkół. Nasi uczniowie przygotowali 
lalkę, którą nazwali Bogumiłka. Lalka zdobyła tak dużą 
sympatię dzieci, że w  trakcie zajęć z  plastyki, w  których 
uczestniczyliśmy, większość narysowała Bogumiłkę. 

Kolejny dzień to praca uczestników Programu nad 
uszczegółowieniem realizacji zaplanowanych zadań 
w  poszczególnych krajach oraz uzgodnieniu terminów 
wizyt.

Każdy z  krajów ma do zrealizowania 24 mobilności. 
Już w lutym 2013 uczniowie i nauczyciele wyjeżdżają do 
Niemiec, a w maju 2013  (od 20 do 25) naszych partnerów 
będziemy gościć w  Polsce, w  Bogumiłku. Kolejny kraj, 
który odwiedzimy, to Wielka Brytania – w  październiku 
2013. W 2014  roku spotkamy się w  Belgii, a  w  czerwcu 
2014 zakończenie programu odbędzie się w Hiszpanii. 

W ramach Programu będziemy wspólnie z  naszymi 
partnerami  tworzyć słownik dotyczący wszystkich 
zaplanowanych zadań, we wszystkich językach projektu, 
video konferencje, rozmowy przez Internet, konkursy 
wiedzy i  plastyczne, wystawy pokazujące miejsca 
historyczne, kalendarz, w którym  umieścimy uroczystości 
i  stałe święta, zielniki przedstawiające drzewa z  danego 
kraju, stronę www, portal - jako miejsce pracy nad 
projektem, film video podsumowujący cały program, 
wirtualne podróże, zdjęcia, pokazy mody - ubrania 
i  dodatki zrobione z  recyclingu, broszury, plakaty - to 
niektóre tylko z  zadań, które będziemy realizować przez 
2 lata.

Podczas pobytu w  Szkole Specjalnej w  Velenje 
poznaliśmy wielu fantastycznych ludzi, których nie sposób 
wymienić, poznaliśmy naszych partnerów i  ich kraje. 
Nigdy nie zapomnimy miejsc które tam zwiedziliśmy. 
Mówiąc szczerze - przed tą wizytą niewiele wiedzieliśmy 
o Słowenii. Teraz wiemy, że jest to bardzo otwarty, przyjazny 
kraj ze wspaniałymi ludźmi i  wspaniałym krajobrazem. 
Naszą wielką wdzięczność kierujemy do Aleksandra, Petry, 
wszystkich nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły 
Specjalnej w Velenje, którzy pomogli w  organizacji tego 
spotkania. 

Lena Niespielak  
Arkadiusz Staszowski
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Administracja samorządowa realizuje koncepcję 
społeczeństwa informacyjnego, która polega na 
usprawnieniu obsługi obywatela i  przedsiębiorcy 
oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą 
elektroniczną. Polskie urzędy muszą dostosować 
swoje usługi do nowych standardów informatycznych 
i oczekiwań obywateli. 

Również w województwo śląskie przykłada dużą rolę 
do wdrażania nowych technologii w  urzędach. To tutaj 
narodził się projekt SEKAP, czyli System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji Publicznej. Jest to strategiczny 
dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów 
gmin i powiatów województwa śląskiego. 

Zakres Projektu obejmuje stworzenie 
teleinformatycznego środowiska dla świadczenia 
usług publicznych w  formie elektronicznej, działania 
analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym 
do wdrożenia powyższego środowiska, a  następnie 
zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem 
usług publicznych.

Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja 
administracji samorządowej poprzez zwiększenie 
poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii 
informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie 
poziom usług administracyjnych dla mieszkańców  
i  przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną 
oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. 
w zakresie realizacji tych usług. 

Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie 
warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia 
usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost 
efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. 

Powiat częstochowski wraz z  gminami powiatu nie 
pozostał obojętny na wymogi współczesności. Pierwsze 
kroki integracji z  SEKAP zostały podjęte równolegle 
z  realizacją projektu e-powiat w  sierpniu 2011 roku. Od 
tego okresu platforma SEKAP staje się podstawową 
elektroniczną skrzynką podawczą Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie oraz 15 gmin powiatu. Wystarczy 
poświecić kilka minut na zarejestrowanie nowego konta 
i  mamy dostęp do setek usług świadczonych drogą 
elektroniczną przez powiat częstochowski i gminy powiatu.

Aktualnie nasz urząd opublikował ponad sto usług 
w  formie elektronicznej, z  których to obywatel, czy też 
przedsiębiorca może skorzystać 24 h/dobę przez siedem 
dni w tygodniu, a ich liczba sukcesywnie rośnie. Można na 
karcie usługi otrzymać informację o sposobie załatwienia 
danej sprawy, potrzebnych do złożenia dokumentów, 
załączników, konieczności poniesienia opłat oraz sposobie 
załatwienia sprawy. Wszystko w  oparciu o  aktualne 
przepisy. Zamieszczone są tam również wzory druków, 

nowe sPojrzenie NA 
ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

wniosków i  innych potrzebnych dokumentów. Do tego 
dochodzi informacja o  miejscu załatwienia sprawy, 
pokoju, w którym można sprawę załatwić, czy też telefonie 
kontaktowym.

Osoby posiadające podpis kwalifikowany, niektóre 
z  zamieszczonych formularzy wniosków mogą przesłać 
do urzędu po wypełnieniu na stronie internetowej 
drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie 
(jeśli przepisy na to pozwalają). W innych przypadkach 
po złożeniu wniosku elektronicznie interesant zostanie 
poinformowany o  konieczności dostarczenia do urzędu 
stosownych dokumentów w dogodnej dla siebie porze.

Dla osób nieposiadających podpisu kwalifikowanego 
starostwo częstochowskie uruchomiło punk certyfikacji 
CCSEKAP, gdzie w  trakcie kilkunastominutowej wizyty 
można sobie wyrobić profil zaufany umożliwiający 
podpisywanie wniosków przesyłanych elektronicznie do 
urzędu.

Do celów ogólnych projektu należą: 
• obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych 
• podniesienie jakości usług publicznych 
• poszerzenie oferty usług świadczonych 
drogą elektroniczną 
• poprawa warunków rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności gospodarczej 
• zwiększenie stopnia wykorzystania technologii 
informatycznych przez mieszkańców regionu 
• wzrost konkurencyjności regionu  
w skali krajowej oraz europejskiej. 

Platforma SEKAP to odpowiedź na wyzwania 
współczesności. Dzięki niej kontakt z urzędami administracji 
publicznej dostępnymi w  SEKAP może się rozpocząć 
o  dowolnej porze i  w  dowolnym miejscu na świecie. 
W komfortowy sposób SEKAP pomaga oszczędzić czas 
i ograniczyć koszty korzystania z urzędu. Dzięki najwyższym 
standardom bezpieczeństwa e-urząd w SEKAP gwarantuje 
poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć 
błędów w kontakcie z urzędem. 

Aktualnie projekt SEKAP posiada 121 partnerów. 
Cieszymy się, że powiat częstochowski jest jednym z nich 
i  w  sposób realny uczestniczy w  informatyzacji naszego 
społeczeństwa.

Adres platformy SEKAP: www.sekap.pl
Na zakończenie warto dodać, że w  Starostwie 

Powiatowym w Częstochowie działa Centrum Certyfikacji 
SEKAP (ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, 
pokój nr  2, tel. 34 322 91 39.

W artykule skorzystano z materiałów Śląskiego 
Centrum Społeczeństwa Informacyjnego    
     Artur Cierkosz

Tomasz Świtycz
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Fundacja Aktywnej Rehabilitacji uruchomiła projekt, 
którego celem jest  wzrost samodzielności osób 
niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku 
inwalidzkim w  życiu społecznym i  zawodowym przez 
objęcie wsparciem grupy osób bezrobotnych.

Projekt opiera się przede wszystkim na zastosowaniu 
bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu 
w  większości zaplanowanych w  projekcie działań osób 
niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. 
Unikalny jest również sposób indywidualnego wsparcia 

w  miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu 
beneficjentów. Wsparcie to jest niezależne od miejsca 
zamieszkania, czasu od urazu, możliwości technicznych 
oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin 
i opiekunów.

warunki konieczne do spełnienia przez osoby 
niepełnosprawne ruchowo:

• wiek od 16 lat do w  przypadku kobiet – 60 lat, 
mężczyzn - 65 lat;

• posiadanie statusu osoby  bezrobotnej, nieaktywnej 
zawodowo;

• posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub innego dokument 
potwierdzającego rodzaj niepełnosprawności  ruchowej;

• posiadanie  znacznych trudności lub skrajnie dużych 
trudności w zdolności do chodzenia;

• nie korzystanie w  przeszłości lub współcześnie 
z  żadnej formy rehabilitacji pozamedycznej (np. WTZ, 
ZAZ, projekty rehabilitacyjne finansowane ze środków 
publicznych, których kompleksowe formy wsparcia nie 
są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w  ramach 
projektu).

• Formy wsparcia:
• Indywidualne wsparcie w miejscu aktualnego pobytu: 

mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy realizowane przez 
instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Instruktorzy przyjadą do osób potrzebujących wsparcia na 
4 spotkania trwające 4 godziny.

W zależności od charakteru zajęć i  potrzeb osoby 
niepełnosprawnej Instruktorzy wspomagani będą przez 
osoby pełnosprawne zaangażowane w realizację projektu.

• Rekrutacja do projektu - Spotkanie Rekrutacyjne  
(4 godziny dla każdego uczestnika projektu).

• Indywidualne wsparcie w miejscu aktualnego pobytu: 
mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy.

Działania na tym etapie skierowane są na zmotywo-
wanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia starań 
zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu 
niezależności oraz nadanie sensu nowej sytuacji, w  jakiej 
znalazł się on i  jego najbliższe otoczenie. Udzielone 
wsparcie będzie miało charakter psychospołeczny, 

WSPARCIE OSóB niePełnosPrawnych 
ruchowo NA RYNKU PRACY

przekazana wiedza dotyczyć będzie wszystkich aspektów 
niepełnosprawności. Treści spotkań będą indywidualne 
dobierane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

• Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone 
będzie w postaci trzech równorzędnych form wsparcia:

• Obozy Aktywnej Rehabilitacji – „Warsztaty 
Kompetencji Funkcjonalnych i  Społecznych” w  tym 8 
pełnych dni treningowych.

Obóz Aktywnej Rehabilitacji przeznaczony jest dla 
osób na wózkach inwalidzkich z  uszkodzeniem rdzenia 
kręgowego. Celem turnusu jest zwiększenie sprawności 
fizycznej i  nauka samodzielności w  wykonywaniu 
czynności dnia codziennego, takich jak: ubieranie się, 
przesiadanie się na wózek, pokonywanie na wózku 
barier architektonicznych i naturalnych w terenie (strome 
podjazdy, krawężniki, schody itp.).

lub
• Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – 8 pełnych dni 

treningowych
Ilość i  zakres wsparcia odpowiada temu, jakie 

otrzymują osoby uczestniczące w  Obozach Aktywnej 
Rehabilitacji, jednak mniejsza ilość uczestników biorących 
udział w  warsztacie zapewnia dużą efektywność pracy 
i  indywidualne podejście. Warsztaty będą odbywały się 
w  każdym województwie, przez co przeprowadzone 
zostaną bliżej miejsca zamieszkania uczestnika.

lub
• Indywidualne Spotkania/Sesje z  Instruktorem 

Aktywnej Rehabilitacji – 5 sesji trwających 6h, w sumie 30h 
wsparcia.

Ilość i  zakres wsparcia odpowiada temu jakie 
udzielane jest w  trakcie Obozów AR i  Warsztatów AR. 
Indywidualny styl pracy gwarantuje wysoką efektywność 
pracy, a zatem osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów 
w czasie krótszym niż ten jaki mają do dyspozycji osoby 
niepełnosprawne w  przedstawionych wyżej formach 
wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest ogólnopolską 
organizacją pożytku publicznego. FAR jest jedyną 
organizacją z  kompleksowym, profesjonalnym i  skute-
cznym programem aktywizacji społecznej i  zawodowej 
osób niepełnosprawnych ruchowo z  uszkodzeniami 
rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach, lub też 
inną niepełnosprawnością ruchową o stopniu znacznym.

Więcej informacji na temat projektu oraz dane 
adresowe biur regionalnych na stronie internetowej: 
www.far.org.pl

Informacji udziela również: Biuro Centralne Warszawa
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

Tel: 22 651 88 02, info@far.org.pl
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Z udziałem dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego – Jerzego Motłocha, dyrektora 
Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w  Katowicach – Artura Podlejskiego, zastępcy dyrektora 
Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w  Katowicach Tomasza Mainki i  kierownika Oddziału 
Częstochowa Śląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń 
Wodnych w  Katowicach Tadeusza Stelmacha odbyło się 
12 listopada w  częstochowskim starostwie spotkanie 
dotyczące wykorzystania środków finansowych z  PROW 
przeznaczonych na meliorację związaną z odwodnieniem 
dróg powiatowych.

Władze powiatu reprezentowali m.in.: starosta 
częstochowski Andrzej Kwapisz, członkowie Zarządu 
Powiatu - Jan Miarzyński, Marzena Maniszewska, Henryk 
Kasiura, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Leśnictwa Marian Stępień. Obecni byli także: 
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w  Częstochowie 
Bożena Zalewska i jej zastępca Roman Pakuła.

STAROSTWO POWIATOWE

O PROBLEMACH MELIORACJI 
Spotkanie otworzył starosta A. Kwapisz, który nakreślił 

cel spotkania oraz możliwości w  zakresie rozwiązania 
problemu związanego z  zaniedbaniem w  utrzymaniu 
systemu melioracyjnego na terenie gmin powiatu 
częstochowskiego oraz możliwości pozyskania środków na 
remont i  modernizację systemu melioracji podstawowej 
i szczegółowej.

Następnie dyrektor Motłoch omówił możliwości 
realizacji zadań obejmujących  modernizację systemu 
melioracji podstawowej i szczegółowej przez Śląski Zarząd 
Melioracji i  Urządzeń Wodnych w  Katowicach w  ramach 
środków pochodzących z  Budżetu Państwa,  Urzędu 
Marszałkowskiego oraz w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Największymi problemami przy realizacji zadań 
związanych z  modernizacją systemu melioracji 
szczegółowej jest konieczność złożenia wniosku przez 
właściciela (z  reguły brak jest wskazania władającego 
daną nieruchomością) oraz obowiązek pokrycia 20 proc. 
kosztów realizacji zadania przez właścicieli gruntów 
przyległych, czerpiących korzyści z  przeprowadzonej 
inwestycji (co z  uwagi na obowiązujące prawo nie jest 
możliwe do wyegzekwowania).

Dlatego przyjęto stanowisko o  wspólnym 
wytypowaniu i realizacji najpilniejszych zadań związanych 
z  modernizacją systemu melioracji podstawowej, którą 
zarządza Śląski Zarząd Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w Katowicach.

GF

Dwa tematy zdominowały listopadową sesję Rady 
Powiatu: sytuacja na rynku pracy i  przyszłość szpitala 
w Blachowni.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 
Grażyna Klamek przedstawiła radnym informację 
o  sytuacji na rynku pracy i  formach łagodzenia skutków 
bezrobocia w  powiecie częstochowskich. Z danych PUP 
wynika, że stopa bezrobocia w  naszym powiecie sięga 
19,4 proc. (średnia w  całym kraju wynosi 12,4 proc.). Tak 
wysoki odsetek zarejestrowanych bezrobotnych oznacza, 
że osoby, które od 1 stycznia 2013 r. zarejestrują się w PUP 
, będą mogły otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez 
okres do 12 miesięcy.

PO XVII SESJI RADY POWIATU
Obecność na sali obrad przedstawicielek pielęgniarek 

ze szpitala w  Blachowni sprawiła, że wiele mówiono też 
o  sytuacji w  tej lecznicy. Wicestarosta Janusz Krakowian 
poinformował radnych, że Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o  wypowiedzenia umowy dzierżawy z  12-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia i  z  zastrzeżeniem, że powiat 
zachowa prawo do wypowiedzenia umowy w  trybie 
natychmiastowym, jeśli pojawią się okoliczności 
uprawniające do takiego działania. Po rozwiązaniu umowy 
zawartej z  Cezarym Skrzypczyńskim powiat ogłosi nowy 
przetarg na dzierżawę szpitala. 

Wicestarosta zapytany przez pielęgniarki o to, czy wła-
dze powiatu w sytuacji, gdyby dzierżawca zaproponował 
ugodę, skłonne byłyby do jej przyjęcia, odpowiedział, że 
z uwagi na dobro pacjentów i pracowników szpitala ugoda 
może zostać zawarta, ale tylko wtedy, jeśli dotyczyć będzie 
polubownego wyjścia C. Skrzypczyńskiego ze szpitala. 
Słowa wicestarosty pielęgniarki nagrodziły oklaskami.

GF

18 CzęStoChowSkie wieśCi Powiatowe - Nr 53 listopad-grudzień 2012 19CzęStoChowSkie wieśCi Powiatowe - Nr 53 listopad-grudzień 2012



WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ODDALI HOłD WIELKIM POLAKOM

Przed dniem Wszystkich Świętych reprezentanci 
lokalnych i  wojewódzkich władz oddali hołd tym, którzy 
stracili życie, walcząc o  suwerenność i  niepodległość 
Ojczyzny.

Na grobach i  przy pomnikach Wielkich Rodaków 
kwiaty złożyli m.in. wicewojewoda śląski Stanisław 
Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego 
Mariusz Kleszczewski, członkowie Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego Marzena Maniszewska i Jan Miarzyński, 

weterani oraz przedstawiciele częstochowskich instytucji, 
złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach i przy pomnikach 
bojowników o wolność Ojczyzny.

Wraz z  władzami wojewódzkimi, powiatowymi 
i  gminnymi, hołd zmarłym oddali również: komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew 
Hibner, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Pożarni-
czej w Częstochowie st. bryg. Marek Kondracki, zastępca 
komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. 
Sławomir Litwin, zastępca Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w  Częstochowie, szef Wydziału Planowania 
Mobilizacyjnego i  Administrowania Rezerwami - mjr 
Robert Bąkowicz.

GF

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Częstochowie

Przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki

Członkowie Zarządu Powiatu na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej
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30-lecie pracy twórczej świętowała we wtorek 30 
października br. znana malarka Jolanta Madej. Jubileuszo-
we uroczystości połączone z  wernisażem wystawy prac 
artystki – mieszkanki Janowa, odbyły się w  foyer nowo 
wyremontowanej Filharmonii Częstochowskiej. 

Jako pierwszy gratulacje artystce złożył sprawujący 
honorowy patronat nad imprezą starosta częstochowski 
Andrzej Kwapisz.

- Pani bogaty dorobek artystyczny zasługuje na słowa 
podziwu, bo nie tylko ilustruje otaczającą nas rzeczywistość, 
chroniąc ją od zapomnienia, ale także odzwierciedla 
urok chwili, budzi emocje, skłania do refleksji. – mówił 
starosta. - Dzięki Pani pasji, talentowi i  pracy nasza szara 
codzienność wzbogaca się o  piękno widziane oczami 
artysty i oddawane jego ręką. 

Wśród licznie przybyłych gości nie brakło przedstawi-
cieli władz samorządowych nie tylko Częstochowy 
i  powiatu częstochowskiego, ale także gmin Janów 
i  Olsztyn oraz Wielunia. Był także rzecznik praw dziecka 
Marek Michalak.

Dodatkowymi atrakcjami uroczystości była recytacja 
autorskich wierszy Ryszarda Sidorkiewicza oraz oprawa 
muzyczna, o  którą zadbało małżeństwo muzyków Olga 
i Siergiej Wowkotrub. 

Gdy patrzymy na obrazy Jolanty Madej stwierdzamy, 
że jest u  siebie: w  jednym z  najpiękniejszych zakątków Jury 
krakowsko – Częstochowskiej, w  okolicach złotego Potoku, 
olsztyna, ogrodzieńca - pisał w lipcu br. andrzej kuśnierczyk 
- Żyje w  zgodzie z  Naturą,  z  jurajskimi opowieściami 
i legendami.  zaprzyjaźniona z pejzażem. Jest bliska formom 
skalnym, drzewom, kamieniom. Maluje stare domy ukryte 
w zieleni, odbite w tafli wody. Rejestruje jurajską przestrzeń nie 
poddając jej zabiegom transformacji i  udziwnień. tak jakby 

JOLANTA MADEJ

30 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ

nie istniało poczucie zagubienia w labiryncie współczesności, 
jakby nie było zgiełku, brzydoty, inwazji śmieci, wszystkiego, 
co funduje nam cywilizacja. znamienne, że w  pracach 
artystki prawie nie ma ludzi. Rodzi się uzasadniony domysł: 
może z teatrem Natury trzeba obcować sam na sam, w ciszy 
i  skupieniu? Może poznawanie tajemnic jurajskiego świata 
wymaga intymności? Może zapisane kolorem narracje 
to świadoma ucieczka od agresji, tłoku, kostki brukowej, 
ceramicznych płytek, domów - potworków, metalowych 
ogrodzeń, parkingów, quadów,  odpustowego handlu? 

Malarstwo Jolanty Madej obraca się w kręgu ulubionych, 
wręcz przewidywalnych motywów, z  pozoru bardzo 
tradycyjnych. osadzone jest w miejscach, które dają poczucie 
trwałości i niezmienności. to zapisana w barwnych odsłonach 
fascynacja jurajskimi stronami, zaproszenie do podróży 
szlakami wspomnień i właściwych dzieciom zachwytów nad 
tworami przyrody. 

artystka utrwala rzeczy najprostsze, zwykłe, przy pomocy 
barwnych plam, z użyciem  podstawowej palety. Są tu ciepłe 
brązy, jurajska biel, wszechobecna zieleń, odcienie czerwieni, 
błękit. Czy w dobie aparatów cyfrowych utrwalanie przyrody 
na płótnie nie jest anachroniczne? – wciąż powraca takie 
pytanie. Nachalność fotografii rodzi tęsknotę za  obrazami, 
które posiadają poetycką, impresyjną aurę. a do takich należy 
zaliczyć prace Jolanty Madej. Może zatem takich szlachetnych 
motywów, choćby i  nieco sielankowych,  powinien szukać 
współczesny, zadufany w  swoje technologiczne błyskotki, 
człowiek?  Doceńmy uwieczniony farbami i pastelami świat, 
pełen wewnętrznego ładu, ciszy, mądrości.  Może w  swym 
artystycznym kształcie nieco łatwowierny, naiwny, archaiczny, 
ale jakże potrzebny, ożywczy, działający na wyobraźnię, 
otwierający drzwi zarówno do wspomnień, jak i projektujący 
naszą przyszłość, odpowiadający ukrytym pragnieniom.
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W dniach 25 – 29 października br. uczniowie klas I i  II 
Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w  Złotym Potoku 
już po raz trzeci uczestniczyli w niezwykłej wycieczce na 
Litwę. 

Głównymi celami wyprawy było: poznanie historii 
Litwy i  jej związków z  Polską, poznanie ważnych dla 
Polaków miejsc w Wilnie oraz poznanie młodych Polaków 
urodzonych na Litwie.

Wilno to miasto marzeń. Każdy chociaż raz powinien 
tam pojechać i obejrzeć ukryte w zaciszu średniowieczne 
podwórza i  dziedzińce, wąskie uliczki, liczne kościoły, 
fortyfikacje, wieże świadczące o bogactwie historycznym 
miasta. Wilno dla Polaków jest tym, czym Stratford – 
miejsce narodzin Szekspira – dla Anglików, a  Mickiewicz 
tym, kim Goethe dla Niemców. 

Spośród wielu zabytków na szczególną uwagę 
zasługuje najstarsza w Europie metropolia - cmentarz na 
Rossie, z  grobowcem matki Józefa Piłsudskiego i  Jego 
Sercem. Zwiedziliśmy także najważniejsze kościoły 
wileńskie m.in. Kościół św. Piotra i  Pawła, Kościół św. 
Anny, katedrę św. Stanisława z  kaplicą Jagiellonów i Plac 

ZłOTY POTOK

WYPRAWA NA LITWĘ
Katedralny, Ostrą Bramę ze świętym obrazem Matki Bożej 
Miłosierdzia wzniesionej na początku XVI wieku, Aleję 
Giedymina i Basztę Giedymina, Ratusz, Górę Trzech Krzyży  
itd. W programie wycieczki były Troki - dawna stolica 
Księstwa Litewskiego, jedynego w  Europie Wschodniej 
zamku na Wyspie Jeziora Galwe.

Najważniejszym jednak momentem tej niesamowitej 
przygody było spotkanie uczniów naszej szkoły z uczniami 
w  polskiej szkole w  Szumsku. Wspólne śpiewanie przy 
dźwiękach gitary, wymiana poglądów, zetknięcie się 
różnorodnych kultur, zaowocowały zawiązaniem się 
przyjaźni i wymianą numerów telefonu.

Niestety, czas przyjemności i  relaksu minął bardzo 
szybko. Trzeba było wracać …, ale był to powrót 
z  pięknymi wrażeniami, wspomnieniami i  emocjami, 
a także ,,artystycznymi” fotkami miejsc, zdarzeń, postaci… 
Może uda nam się wrócić tam  za rok?

Zachęcamy wszystkich gimnazjalistów, by dołączyli 
do grona naszych wspaniałych uczniów i  mogli z  nami 
przeżyć kolejną atrakcyjną wycieczkę na Litwę.

Jolanta Walaszczyk
Nauczyciel ZS w Złotym Potoku
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20.10.2012 r. w Złotym Potoku odbył się 25 Jubileuszowy 
Jesienny Złaz Zuchowy. W Złazie uczestniczyło 360 
zuchów i  harcerzy oraz instruktorzy, którzy pomagali 
w  organizowaniu punktów oraz tras złazu. Udział wzięły 
następujące gromady: 11 GZ Leśne Bractwo, 15 GZ Radosne 
Ogniki, 6 GZ Tropiciele Tęczy, 46 GZ Leśne Ludki, 21 GZ 
Bractwo Leśnych Krasnali, PGZ Jurajskie Włóczykije, 29 GZ 
Mirowskie Chochliki, 17 GZ Mieszkańcy Stumilowego Lasu, 
PGZ Dzielne Zuchy, PGZ Wesołe Wiewiórki, PGZ Dzielne 
Szarotki, PGZ Radosne Misie, 34 GZ Pomarańczowe Wilczki, 
16 GZ Sprytne Skrzaty, 21 GZ Śmiecholudki z Ząbkolandii, 
PDH Odkrywcy.

Gromady zuchowe, podzielone na dwie grupy, szły 
trasami: pierwszą z parkingu przed Bramą Twardowskiego, 
zielonym szlakiem ku źródłom Zygmunta i drugą szlakiem 
czerwonym przez Osiedle Wały. Na obu trasach były 
ustawione punkty z  niespodziankami i  zadaniami do 
wykonania, związane tematycznie z  porą roku. Zadania 
były związane z  wypełnieniem wymogów do zdobycia 
sprawności zuchowej „Tropiciele Jury”.

Zuchy m.in.  przygotowywały bukiet i  naszyjnik dla 
„Pani Jesieni”, rozwiązywały krzyżówki, quizy i  zagadki. 
Poszukiwały ukrytych listów. Zmierzyły się z leśnym torem 

JUBILEUSZOWY ZłAZ ZUCHOWY

ZUCHY W ZłOTYM POTOKU
przeszkód. Układały wiersze oraz śpiewały mnóstwo 
piosenek.

Metą Złazu był amfiteatr przy dawnej Chorągwianej 
Szkole Instruktorskiej w  Złotym Potoku. Honorowym 
gościem jubileuszowego złazu był pomysłodawca 
i organizator pierwszego Złazu Jesiennego hm. Sławomir 
Radosz. W Złazie uczestniczyli także: hm. Bogdan Giza, 
członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej ZHP, hm. 
Ewa Miękina, członkini Rady Naczelnej ZHP i  zastępczyni 
komendanta Hufca ZHP w  Częstochowie, która wraz 
z  namiestniczką zuchową Hufca ZHP w  Częstochowie 
phm. Eweliną Michoń wręczała gromadom zuchowym 
dyplomy i nagrody. 

Zuchy otrzymały pamiątkowe plakietki, znaczki 
sprawności „Tropiciela Jury” oraz nagrody w  postaci 
sprzętu sportowo-rekreacyjnego ufundowane między 
innymi przez Starostwo Powiatowe w  Częstochowie. 
Niespodzianką był bardzo duży jubileuszowy tort, którym 
poczęstowano uczestników Złazu. Rajd zakończono 
zuchową iskierką, mówiąc sobie: do zobaczenia za rok.

Na podstawie relacji phm. Eweliny Michoń

TK

Prace wykonane przez zuchów

Przed wyjściem na trasę Zadowoleni
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Już po raz siedemnasty Regionalna Rada Polskiego 
Komitet Olimpijski w  Częstochowie przy współudziale 
Starostwa Powiatowego w  Częstochowie, Urzędu Miasta 
Częstochowy, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia 
w Częstochowie, zorganizowała 23 listopada 2012 r. w IV LO 
im. H. Sienkiewicza w  Częstochowie Regionalny Konkurs 
Wiedzy „Na Olimpijskim Szlaku”. Jego celem jest krzewienie 
idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży oraz poznawanie 
i  propagowanie osiągnięć polskich sportowców na 
arenach olimpijskich. 

łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych wzięło 
udział 30 uczniów ze szkół powiatu częstochowskiego 
i miasta Częstochowy. 

Konkurs zaszczyciło obecnością troje olimpijczyków:
-  Dariusz Goździak - olimpijczyk z Barcelony 1992r. - 

 w  drużynie z  kolegami: Arkadiuszem Skrzypaszkiem 
i Maciejem Czyżowiczem zdobył złoty medal w pięcioboju 
nowoczesnym; 

- Małgorzata Rydz – uczestniczka Igrzysk Olimpijskich 
w Barcelonie 1992 r. w - biegu na 1500 m zajęła VII m oraz 
w Atlancie w 1996 r. – VIII miejsce.

- Maria Cześnik - zawodniczka WLKS „Kmicic” 
Częstochowa, uczestniczyła w XXX Igrzyskach Olimpijskich 
w  Londynie 2012 r. w  triatlonie -  pomimo pechowego 
upadku podczas jazdy na rowerze zajęła 31 miejsce.

Olimpijczycy podzielili się z  młodzieżą swoimi 
wspomnieniami odpowiadając na liczne pytania oraz 
najlepszym uczniom w  każdej kategorii wiekowej 
wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów.  

TK

KONKURS WIEDZY 

NA OLIMPIJSKIM SZLAKU
Konkurs przeprowadzony został w  formie 

pisemnego testu w  3 kategoriach wiekowych: szkół 
ponadgimnazjalnych (pytania dotyczyły problemów 
polskiego ruchu olimpijskiego, olimpijskich osiągnięć 
i  wyników polskich zawodników od 1924 r.) oraz szkół 
podstawowych i  gimnazjalnych (problemy polskiego 
ruchu olimpijskiego, olimpijskie osiągnięcia i  wyniki 
polskich zawodników od 1948 r.).

Wyniki.

SZKOłY  PODSTAWOWE

1. Maciej Świerczyna
2. Krzysztof Wąchała
3. Paulina Starczewska
4. Kornelia Kabała
5. Kacper Synowiec
6. Klaudia Kotlewska

-38 pkt
-34 pkt
-33 pkt
-29 pkt
-28 pkt
-24 pkt

SP nr 1 w Koniecpolu
SP nr 31 w Częstochowie
SP nr 49 w Częstochowie 
SP nr 1 w Blachowni
nr 17 w Częstochowie
SP nr 1 w Blachowni

SZKOłY  GIMNAZJALNE

1. Krzysztof Burzyński
2. Paweł Nowicki
3. Arkadiusz  Puchała
4. Kamil Starczewski 
5. Ireneusz Buczyński
6. Konrad Cybulski

- 38+6 pkt
- 38+5 pkt
- 35 pkt
- 34 pkt
- 30 pkt 
- 24 pkt 

nr 1 w Koniecpolu
nr 22 w Częstochowie
nr 2 w Częstochowie 
nr 22 w Częstochowie
nr 8 w Częstochowie
nr 2 w Częstochowie

SZKOłY   PONADGIMNAZJALNE

1. Marek  Dors 
2. Katarzyna Męzik
3. łukasz Płatek
4. Kacper Lis
5. Sandra Thiab
6. Paweł Marczak 

- 29 pkt
- 25 pkt
- 24 pkt
- 23 pkt.
- 17 pkt
- 11 pkt.

II LO im. R. Traugutta w Cz-wie
IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
II LO im. R. Traugutta w Cz-wie 
IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
III LO im. W. Biegańskiego w Cz-wie
ZSP w Koniecpolu

Najlepsi ze szkół podstawowych

Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych

Sześciu gimnazjalistów z olimpijczykami
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W ramach projektu „Korba” finansowanego 
z  Funduszu Rozwoju Społecznego DEMOS, w  Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w  Koniecpolu uczniowie 
zorganizowali dla swych kolegów kurs pierwszej pomocy 
oraz Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt 
i Chłopców.

Pierwsza z  imprez, autorstwa uczennicy klasy IIIb 
Dominiki Stypki, odbyła się 12 listopada br. i  została 
przeprowadzona przez Centrum Szkoleń Medycznych 
i Bezpieczeństwa MEDICAMP z Częstochowy.

Podczas kursu uczniowie zostali przeszkoleni 
w  zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia 
Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) 
oraz podstaw udzielania pomocy w  stanach nagłych 
(zadławienie, zachłyśnięcie, zakrztuszenie, utrata 
przytomności) i  urazach (krwawienie, krwotok, urazy 
spowodowane wypadkiem samochodowym). Ratownicy 
medyczni zwrócili także uwagę na prawne i  moralne 
aspekty udzielania pierwszej pomocy. Przypomnieli, 
że każdy z  nas ma prawny obowiązek udzielić pomocy 
poszkodowanemu.

Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Tenisa 
Stołowego, który odbył się 23 listopada, był uczeń klasy III 
b LO Tomasz Kosiń. W turnieju wzięło udział 79 uczniów 
ze szkół w  Lelowie oraz Koniecpolu. Oto zwycięzcy 
poszczególnych kategorii wiekowych:

szkoły Podstawowe  – dziewczęta: 
1 miejsce – Izabela Krowicka (SP w Lelowie), 
2 miejsce – Katarzyna Michalska (SP w Lelowie),
3 miejsce – Oliwia Jasion (SP w Lelowie)

KONIECPOL

UCZNIOWIE DLA UCZNIóW
szkoły Podstawowe – chłopcy:

1 miejsce – Kacper Wójcik (SP w  Lelowie),
2 miejsce – Krystian Gieroń (ZS nr 1 w Koniecpolu), 
3 miejsce – Paweł Kocela (SP w Lelowie)

szkoły gimnazjalne – dziewczęta: 
1 miejsce – Karolina Wójcik (Gimnazjum w Lelowie), 
2 miejsce – Joanna Binek (ZS nr 2 w Koniecpolu), 
3 miejsce – Karolina Moryń (Gimnazjum w Lelowie)

szkoły gimnazjalne – chłopcy: 
1 miejsce – Karol Kulawiak (Gimnazjum w Lelowie),
2 miejsce – Kacper Świątek (Gimnazjum w Lelowie), 
3 miejsce – Dawid Bętkowski (ZS nr 1 w Koniecpolu)

szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta:
1 miejsce – Paulina Buc (ZSP w Koniecpolu), 
2 miejsce – Paulina Frukacz (ZSP w Koniecpolu), 
3 miejsce – Maria Bobrowska (ZSP w Koniecpolu)

szkoły Ponadgimnazjalne– chłopcy: 
1 miejsce – Tomasz Kosiń (ZSP w Koniecpolu), 
2 miejsce – Rafał Kurpios (ZSP w Koniecpolu), 
3 miejsce – Wojciech Jurczyk (ZSP w Koniecpolu).

Zawody odbyły się w przyjaznej, sportowej atmosferze, 
z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji i ducha fair play.  
Poziom sportowy zawodników był wyrównany. 

Dzięki takim przedsięwzięciom młodzież ma okazję 
rozwijać swoje zainteresowania,  aktywnie spędzić wolny 
czas oraz promować zdrowy styl życia. 

 
.

GF
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27 października br. w  Gimnazjum Jana Pawła II 
w  Kłobucku odbył się Ogólnopolski Turniej Domów 
Dziecka w Halowej Piłce Nożnej w poszukiwaniu talentów 
„Nadzieja na Euro”.

W turnieju wzięły udział placówki z  Kłobucka, 
Blachowni, Ciasnej, Katowic, Rybnika, Chorzenic, Góry 
Włodowskiej, Siemianowic Śl., Sosnowca oraz Warszawy. 
Placówkę Opiekuńzo - Wychowawczą w  Blachowni 
reprezentowało 8 wspaniałych chłopców. 

Team z  Blachowni po zaciętych meczach spotkał 
się w  półfinale z  ubiegłorocznym zwycięzcą turnieju – 

PLACóWKA OPIEKUńCZO-WYCHOWAWCZA W BLACHOWNI

„NADZIEJA NA EURO”
Domem Dziecka z  Kłobucka, którego pokonał dopiero 
w rzutach karnych 3:1.

W finale zawodnicy z  Blachowni po morderczej 
i wyrównanej walce, zgodnej z zasadami fair play pokonali 
faworytów meczu placówkę z Sosnowca, wygrywając 5:3.

W efekcie wszystkich rozgrywek zawodnicy 
z blachowniańskiej placówki zajęli I miejsce.

Na zakończenie turnieju odbyło się uroczyste 
zamknięcie, podczas którego wręczono puchary, medale, 
dyplomy, słodycze i nagrody rzeczowe.

Nasi wychowankowie do dziś wspominają wspaniały 
turniej, wspólna zabawę i rywalizację oraz tablet, który był 
nagrodą za zwycięstwo. Służy on dzieciom nie tylko jako 
gadżet, ale również jako środek dydaktyczny pomagający 
w nauce.

Chłopcy wrócili dowartościowani, dzień ten określają 
jako najszczęśliwszy dzień w ich życiu. 

Marcin Janeczek
łukasz Kleszcz

Wychowawcy Placówki   
Opiekuńczo - Wychowawczej w Blachowni                                 

17 marca w  Poczesnej odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Częstochowie 
w  tenisie stołowym. Wzięło w  nich udział około 100 
zawodników reprezentujących pięć gmin powiatu 
częstochowskiego: Poczesna, Konopiska, Lelów, Dąbrowa 
Zielona oraz Mykanów.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wójt gminy 
Poczesna Krzysztof Ujma, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
reprezentował sekretarz LZS Wiesław Matyga, zaś nad 

TENIS STOłOWY

POCZESNA WYGRAłA!
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia 
państwowy Tadeusz Madejski.

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyła gmina 
Poczesna zdobywając 126 punktów, II miejsce gmina 
Konopiska - 110,5, natomiast III miejsce - gmina Lelów. 
Czwarta lokata przypadła w  udziale gminie Dąbrowa 
Zielona, a  piąta - gminie Mykanów. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.

Zwycięska drużyna
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TURNIEJU MINIKOSZYKóWKI SZKół PODSTAWOWYCH

94. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ 
POLSKĘ NIEPODLEGłOŚCI 

Najlepsza drużyna chłopców Najlepsze dziewczęta z Kamienicy Polskiej

Już po raz osiemnasty Zespół Szkół w  Kamienicy 
Polskiej zorganizował Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt 
i  Chłopców Szkół Podstawowych. Turniej z  okazji 94 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
odbył się 7 i  8 listopada br. pod patronatem starosty 
częstochowskiego.

W turnieju uczestniczyli uczniowie urodzeni w 2001 
roku i młodsi.

Wśród dziewcząt w  rozegranych meczach 
odnotowano następujące wyniki:
SP Lubojna
SP Kamienica Pol.
SP Kamienica Pol.

SP Czarny Las
SP Lubojna
SP Czarny Las

29 : 14
34 : 25
37 :   2

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w  Kamienicy Polskiej, przed Szkołą Podstawową 
w Lubojnie i Szkołą Podstawową w Czarnym Lesie.

Skład zwycięskiego zespołu: łyszczarz Roksana, Kozak 
Aleksandra, Jamrozik Inga, Ściebura Paula, Pluta Klaudia, 
Śmigielska Izabela, Kundzicz Martyna, Kaźmierczak 
Aleksandra, Kuśmierska Nicola, Maciejewska Wiktoria, 
Nowak Oliwia, Dziuk Natalia, opiekun - Tomasz Morzyk.

W meczach rozgrywanych przez chłopców padły 
następujące wyniki:
SP Kamienica Pol.
SP 1 Częstochowa
SP Starcza

SP Starcza 
SP Kamienica Pol.
SP 1 Częstochowa

7 : 15
6 : 21
26 : 14

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w  Starczy, przed 
Szkołą Podstawową w  Kamienicy Polskiej i  Szkołą 
Podstawową Nr 1 w Częstochowie

Zwycięska drużyna występowała w składzie: Korzec 
Kordian, Rosłoń Piotr, Żak Mikołaj, Nowak Bartosz, 
Kamiński Dominik, Wasilewski Kacper, Ziora Jakub, Pijet 
Radosław, Burkiet Jan, Wasilewski Jakub, Rogacz Bartosz, 
Gasiak Kordian, opiekun - Marian Krzyczmanik.

Wszystkie drużyny uczestniczące w  turnieju 
otrzymały puchary i  słodycze ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w  Częstochowie oraz sprzęt 
sportowy ufundowany przez sklepy Decathlon i Auchan.

TK
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26 października na Hali OMEGA w  Jastrzębiu–Zdroju 
odbył się XI Regionalny Dzień Treningowy Olimpiad 
Specjalnych.  Udział w  nim wzięło 80 zawodników 
z  całego województwa śląskiego: Sekcje Terenowe 
Animusz Racibórz, Chabry Wodzisław Śl., Gumisie 
Zabrze, Halembianka Ruda Śl., Huragan Racibórz, Jeżyki 
Bogumiłek, Komety Zabrze,  łukaszki Ruda Śl., Pogromcy 
Wyry, Promyk Rybnik, Skrzaty Gliwice, Sokoły Miedary, 
Sukcesik Sosnowiec, Wigor Jastrzębie - Zdrój, Iniemamocni 
Jastrzębie-Zdrój.

Regionalny Dzień Treningowy jest ukoronowaniem 
całorocznych przygotowań zawodników w  ramach tzw. 
Programu Treningu Aktywności Motorycznej. Jest to 
program sportowo - rehabilitacyjny skierowany do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
oraz do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. 

JASTRZEBIE-ZDRóJ

XI REGIONALNY DZIEń TRENINGOWY 
OLIMPIAD SPECJALNYCH

Zawodnikami są osoby, które nie mogą brać udziału 
w tradycyjnych dyscyplinach sportowych. Organizatorami 
zawodów była: sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych 
„Iniemamocni”, Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. 
Tischnera, Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Dla najmłodszych  sportowców z   Sekcji Terenowej 
„Jeżyki” Bogumiłek - Patrycji Pantak, Leny Czarneckiej, 
Dominika Kleszcza, Bartosza Kołczyka oraz jego mamy 
i  nauczycielki Małgorzaty Bryły udział w  zawodach był 
niezwykłym wydarzeniem. Wspaniałe, sportowe emocje, 
medale, dyplomy i  prezenty na długo pozostaną w    
pamięci naszych podopiecznych.  

Renata Włodarska
Terapeuta w SOSW w Bogumiłku
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