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Drodzy Czytelnicy
Dziś trafia do Państwa rąk numer „Częstochowskich Wieści Powiatowych”
w całości poświęcony współpracy powiatu
częstochowskiego i powiatu bodeńskiego
(południowe Niemcy). Taka tematyka naszego pisma nie jest przypadkowa – wynika
z faktu, iż w tym roku świętujemy 10 rocznicę podpisania porozumienia o partnerskiej
współpracy między wspomnianymi wyżej
powiatami. W powiecie częstochowskim
uroczyste obchody tego jubileuszu odbywać się będą w dniach 25 – 30 czerwca
br., powiat bodeński 10-lecie współpracy
będzie świętował w październiku. Każdy z tych terminów ma swoje uzasadnienie: latem 1999 r.
(1 lipca) przyjechała do nas pierwsza oficjalna delegacja
powiatu bodeńskiego pod przewodnictwem wicestarosty
J. Kruschwitza, zaś w październiku 1999 r. delegacja powiatu
częstochowskiego w składzie: W. Bąk, H. Przech, K. Toczko,
H. Kasiura, T. Głoskowski, Z. Majorczyk i S. Kośliński przebywała w powiecie bodeńskim, gdzie wraz ze stroną niemiecką precyzowała zakres i zasady współpracy obu powiatów.
Patrząc z perspektywy minionych 10 lat nie mam wątpliwości, że zawarcie porozumienia z powiatem bodeńskim
było jedną z najdonioślejszych decyzji władz powiatu częstochowskiego pierwszej kadencji. Podpisy złożone 29 września
1999 r. przez ówczesnego starostę bodeńskiego Siegfrieda
Tanna i pierwszego starostę częstochowskiego Wiesława
Bąka pod tekstem porozumienia otworzyły drogę do przyjacielskiej współpracy i pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych, socjalnych i kulturalnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż rok 1999 był pierwszym rokiem
funkcjonowania powiatu częstochowskiego i czasem tworzenia jego struktur, doświadczenia samorządowe naszych
przyjaciół znad Jeziora Bodeńskiego i chęć dzielenia się nimi
były dla nas niezwykle cenne. Równie cenna była dla nas ich
wiedza z zakresu pomocy społecznej, ochrony środowiska,
komunikacji, edukacji, sportu i kultury. Współpraca w tych
dziedzinach przyniosła wiele korzyści podopiecznym naszych
domów pomocy społecznych, wychowankom domów dziecka, uczniom szkół powiatowych, sportowcom i artystom,
a także członkom działających w naszym powiecie ludowych
zespołów artystycznych, których występy wzbudzały podziw
niemieckiej publiczności. Wielu mieszkańcom naszego powiatu porozumienie o współpracy (wyprzedzające o 5 lat
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) dało możliwość poznania stylu życia naszych zachodnich sąsiadów, nawiązania
osobistych przyjaźni, wymiany wiedzy i doświadczeń. Dla
pełniejszego obrazu współpracy trzeba dodać, że nasz powiat
był wielokrotnie wspierany finansowo i materialnie przez
niemieckich partnerów i przyjaciół. Najbardziej znaczącą

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Sie halten heute die Ausgabe „Częstochowskie Wieści Powiatowe” in der
Hand , die im Ganzen der Partnerschaft
des
Bodenssekreises
(Süddeutschland) und des Kreises Tschenstochau
gewidmet wurde. Die Thematik des
Informationsblattes ist nicht zufällig
– in diesem Jahr feiern wir den 10. Jahrestag der Unterzeichnung des Kreispartnerschaftsvertrags. Das Jubiläumsfest
findet im Kreis Tschenstochau vom 25.
bis 30. Juni l.J. statt, im Bodenseekreis
wird die Feier des 10.jährigen Bestehens
der Partnerschaft im Oktober stattfinden.
Jedes Datum hat einen bestimmten Grund: im Sommer
1999 (am 1. Juli) besuchte uns die erste offizielle Delegation des Bodenseekreises unter der Leitung des Ersten
Landesbeamten J. Kruschwitz; die Delegation des Kreises
Tschenstochau, die aus W. Bąk, H. Przech, K. Toczko, H.
Kasiura, T. Głoskowski, Z. Majorczyk i S. Kośliński bestand, weilte im Bodenseekreis im Oktober , wo man über
Umfang und Prinzipien der Zusammenarbeit diskutierte.
Aus der Perspektive der letzten 10 Jahren ist mir ganz klar,
dass die Vereinbarung über die Partnerschaft zu einer der bedeutendsten Entscheidungen der Kreisverwaltung der ersten
Sitzungsperiode wurde. Die Unterzeichnung des Vertrags am
29. September 1999 vom damaligen Landrat des Bodenseekreises Siegfried Tann und ersten Landrat von Tschenstochau
Wiesław Bąk öffneten den Weg zur freundschaftlichen Zusammenarbeit und gemeinsamen Lösung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Problemen.
In Hinsicht darauf, dass das Jahr 1999 das erste für den neuentstandenen Kreis Tschenstochau und für den Aufbau seiner Strukturen war, waren Selbstverwaltungserfahrungen
unserer Freunde aus dem Bodenseegebiet und deren Hilfsbereitschaft nicht zu überschätzen. Von groβer Bedeutung
war auch für uns ihr Wissen in den Bereichen: Sozialhilfe,
Umweltschutz,Verkehr, Bildung, Sport und Kultur. Von der
Zusammenarbeit auf diesen Gebieten profitierten die Kinder
der Pflege-, und Kinderheime, die Schüler der Kreisschulen, die Sportler und Künstler, aber auch die Mitglieder der
in unserem Kreis wirkenden Volkstanz -Ensembles, die bei
dem deutschen Publikum Beifall fanden. Die Vereinbarung
ermöglichte den Bürgern, die Lebensbedingungen im Westen
kennen zu lernen, neue Bekanntschaften zu schlieβen und
Erfahrungen auszutauschen (5 Jahre vor dem EU-Beitritt
Polens). Damit Sie das volle Ausmaβ der Zusammenarbeit
kennen lernen, muss man darauf hinweisen, dass unser Kreis
mehrmals finanziell und materiell von den deutschen Partnern
und Freunden unterstützt wurde. Wesentliche Hilfe war die
Ǜbergabe des Investitionszuschusses in Höhe von 442 Tau-
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pomocą w tym zakresie było przekazanie kwoty 442 tys. zł
na dokończenie budowy internatu dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku w styczniu 2002 r..
Od samego początku najbardziej znaczącą płaszczyzną współpracy była (i jest do tej pory) pomoc społeczna. Wyrazem
tego są liczne, wspólnie organizowane polsko-niemieckie
konferencje, seminaria i sympozja, a także szkolenia prowadzone przez polskich i niemieckich praktyków oraz teoretyków cieszących się szacunkiem i uznaniem wśród ludzi
niosących pomoc najbardziej potrzebującym. Wiele korzyści
ze współpracy w tym zakresie mają także wychowankowie
prowadzonych przez powiat domów dziecka, którzy każdego
roku spędzają część wakacji nad Jeziorem Bodeńskim. I są to,
zgodnie z opiniami dzieci, wakacje bardzo atrakcyjne. Równie atrakcyjnie spędzają czas wychowankowie niemieckich
domów dziecka, którzy chętnie przyjeżdżają do powiatu częstochowskiego. Wyjeżdżają zafascynowani odmiennością naszego kraju, pięknem naszej przyrody i naszymi tradycjami.
Dziś, po upływie 10 lat od zawarcia porozumienia, z wielką
satysfakcją możemy stwierdzić, że współpraca powiatów
częstochowskiego i bodeńskiego nie tylko przetrwała próbę
czasu, ale przyniosła obu stronom wiele korzyści i nadal
dynamicznie się rozwija. Dzieje się tak pomimo znacznej
odległości dzielącej oba powiaty (1200 km), pomimo ich
odmiennej specyfiki, historii, tradycji i uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych. Nawiązanie i rozwój
tej współpracy nie byłyby możliwe bez silnego przekonana
o obopólnych korzyściach z niej płynących i otwartości
władz obu powiatów. Warto dodać, że w ciągu minionych
10 lat doszło do 52 oficjalnych kontaktów, które zawsze
przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, niezależnie od
tego, kto był gospodarzem spotkania. Jest to niewątpliwie
osobistą zasługą starosty bodeńskiego Siegfrieda Tanna i
jego najbliższych współpracowników: wicestarosty Joachima Kruschwitza, naczelnika Elmara Kuna, pani Joanny Dudzińskiej-Tann. Cenny wkład w tę współpracę wnieśli także
członkowie działającego we Friedrichshafen Niemiecko –
Polskiego Koła Przyjaźni oraz funkcjonującego w naszym
powiecie Koła Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego. Cieszymy
się, że również nowy starosta bodeński Lothar Wölfle okazał
się także wielkim orędownikiem tej współpracy, co dobrze
wróży na przyszłość. Niezmiennie partnerstwo cieszy się
poparciem kolejnych władz powiatu częstochowskiego.
Korzystając z okazji pragnę wyrazić słowa wielkiego szacunku i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do nawiązania współpracy powiatu częstochowskiego z powiatem
bodeńskim i przez wszystkie te lata ją wspierali i rozwijali.
Jestem przekonany, że nasze partnerstwo nadal będzie przynosić dobre owoce i wielorakie korzyści oraz że nadal będzie
cechowała je dotychczasowa szczerość i otwartość. Życzę
tego zarówno władzom jak i mieszkańcom obu powiatów.
starosta częstochowski
Andrzej Kwapisz

send Zloty für die Baubeendigung des Sonderschulinternats
für geistig behinderte Kinder in Bogumiłek im Januar 2002.
Von Anfang an stand die Sozialhilfe im Mittelpunkt der
Zusammenarbeit, was zahlreiche, gemeinsam organisierte deutsch-polnische Tagungen, Seminarien, Symposien
beweisen. Die von polnischen und deutschen Praktikern
und Theoretikern geführten Schulungen erfreuen sich sehr
guten Rufes, und sind unter den Hilfeleistenden hochgeschätzt. Einen ebenso grossen Nutzen ziehen aus der Zusammenarbeit die Zöglinge der kreiseigenen Kinderheime,
die jedes Jahr einen Teil der Sommerferien am Bodensee verbringen. Nach der Meinung der Kinder sind die
in Deutschland verbrachten Tage sehr attraktiv. Auch das
Aufenthaltsangebot für deutsche Kinder, die gerne unseren
Kreis besuchen, wird abwechslungreich gestaltet. Die Jugendlichen fahren beeindruckt von der Andersartigkeit des
Landes, der Naturschönheiten und den Traditionen zurück.
Heute, nach 10 Jahren seit der Vertragsunterzeichnung, dürfen wir mit grosser Genugtuung feststellen, dass die Zusammenarbeit des Bodenseekreises und des Landratsamtes
Tschenstochau die Zeit glücklich überstand, beiden Seiten
viele Vorteile brachte und sich weiter dynamisch entwickelt. Es geschieht so, obwohl beide Kreise ziemlich weit
entfernt liegen (1200 km) und eine andere Mentalität, Geschichte, Traditionen, soziale, politische, wirtschaftliche
Verhältnisse haben. Der Aufbau und die Entwicklung der
Zusammenarbeit wäre natürlich nicht möglich ohne die feste
Ǜberzeugung, daβ sie beiden Kreisen gegenseitigen Nutzen
bringt. Man sollte auch erwähnen, dass es im Laufe der letzten 10 Jahre 52 offizielle Begegnungen gab, die immer in
guter, freundlicher Atmosphäre verlaufen sind, unabhängig
davon, wer die Gastgeberrolle spielte. Das ist bestimmt dem
Landrat Siegfried Tann und seinen nächsten Mitarbeitern :
dem ersten Landesbeamten Joachim Kruschwitz, Leiter Elmar Kun und Frau Johanna Dudzińska-Tann zu verdanken.
Einen groβen Beitrag bei der Zusammenarbeit leisteten auch
die Mitglieder des Deutsch-Polnischen Freundeskreises in
Friedrichshafen und des Freundeskreises am Bodensee in
Tschenstochau. Wir freuen uns, dass auch der neue Landrat
des Bodenseekreises Lothar Wölfle zum groβen Befürworter
der Zusammenarbeit wurde, was für die Zukunft Erfolg verspricht. Auch seitens der Kreisverwaltung Tschenstochau erfreut sich die Idee der Partnerschaft ständiger Unterstützung.
Die Gelegenheit nutzend richte ich mich an alle, die zur
Kreispartnerschaft beitrugen. Sie förderten und unterstützten
uns alle Jahre und ich möchte ihnen Lob und Anerkennung
aussprechen. Ich bin überzeugt, dass sich unsere Partnerschaft weiter erfolgreich entwickeln wird und dass unsere
Kontakte durch die bisherige Ehrlichkeit und Offenherzigkeit
gekennzeichnet bleiben. Das wünsche ich sowohl den Behörden als auch den Bürgern und Bürgerinnen beider Kreise.
		
		

Landrat von Tschenstochau
Andrzej Kwapisz
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Tak to się zaczęło...

So hat es begonnen

„Dążąc do:
- wniesienia wkładu do integracji europejskiej na stopniu powiatów,
- popierania wszelkimi siłami Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec z dnia 17 czerwca 1991 r,
- służenia wzajemnemu porozumieniu i wsparciu w zagadnieniach społecznych, gospodarczych, socjalnych i kulturalnych
Powiat Częstochowski (Polska) oraz Powiat Bodeński (Niemcy) zawierają Porozumienie”

“Im Bestreben:
- zur europäischen Integration auf der Ebene der Landkreise
beizutragen,
- den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit zwischen
der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland vom
17. Juni 1991 nach besten Kräften zu fördern
-und der gegenseitigen Verständigung und Unterstützung in
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Fragen zu dienen,
schließen der Landkreis Tschenstochau (Polen) und der Bodenseekreis (Deutschland) folgende Vereinbarung.“

– tymi słowy rozpoczynał się tekst Preambuły poprzedzającej podpisanie porozumienia, które zawarto 29 września 1999 r. Niepełna miesiąc wcześniej (26 sierpnia 1999
-so lautet die Präambel der Partnerschaftsvereinbarung zwir.) Rada Powiatu w Częstochowie wyraziła na to zgoschen den beiden Landkreisen, die am 29.September 1999
dę podejmując stosowną uchwałę. Pod porozumieniem
unterzeichnet wurde. Fast einen Monat früher ( 26. August
swe podpisy złożyli ówczesny starosta bodeński Siegfried
1999) gab der Kreisrat in Tschenstochau seine Bewilligung
Tann i ówczesny starosta częstochowski Wiesław Bąk.
dafür, indem er den entsprechenden Beschluss fasste. Die
- Przyszłą współpracę z powiatem bodeńskim zainaugurowała Vereinbarung wurde vom amtierenden Landrat Siegfried
niespodziewana wizyta pracowTann und damaligen Landrat
nika tamtejszego starostwa, który
Wies³aw B¹k unterschrieben
zjawił się u nas prosząc o pomoc
Die künftige Zusammenarw uzyskaniu dostępu do klasztobeit mit dem Bodenseekreis
ru na Jasnej Górze – wspomina
begann mit einem unerwarWiesław Bąk. - Ponieważ przyteten Besuch eines Landesjęliśmy go z polską gościnnobeamten aus dem Bodenseścią, przeniósł na teren powiatu
ekreis. Der erschien bei uns,
bodeńskiego dobrą opinię o nas,
weil er Hilfe brauchte, um ins
w wyniku czego na rekonesans
Kloster zu gelangen – erinprzyjechała grupa pod kierownert sich Wiesław Bąk. - Da
nictwem wicestarosty bodeńwir ihn mit polnischer Gastskiego Joachima Kruschwitza.
freundlichkeit aufnahmen ,
Podczas tej wizyty zaczęliśmy
bekam er eine gute Meinung
pracę nad projektem wspólnego
von uns, die er nach Deutschporozumienia. Zostało ono podland mitbrachte. Dann kam
Podpisanie umowy o partnerstwie z powiatem bodeńskim.
pisane kilka miesięcy później,
Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung.
in Tschenstochau eine Delew siedzibie starostwa bodeńgation unter der Leitung des
skiego we Friedrichshafen. Było
Ersten Landesbeamten Joto pierwsze porozumienie w województwie śląskim zawarte
achim Kruschwitz an. Während dieses Besuchs begannen wir
przez powstały po reformie administracyjnej powiat. Bylischon mit der Arbeit an der Vereinbarung. Diese wurde ein
śmy więc prekursorami, czego nie żałuję, bo wyrosły z tego
Paar Monate später im Sitz des Bodenseekreises in Friedrichwspaniałe związki między instytucjami i osobiste przyjaźnie.
shafen unterzeichnet. Das war die erste Vereinbarung eines
Podpisane 10 lat temu porozumienie obejmowało współpracę
Kreises in der schlesischen Woiwodschaft nach der Verwalw zakresie opieki społecznej, edukacji, ochrony środowiska
tungsreform. Wir waren also Wegweiser, worüber ich mich
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, rejestracji pojazdów, nur freuen kann. Daraus entwickelten sich sehr gute Beziehuna także spraw związanych z geodezją. Bardzo dobrze rozwinę- gen zwischen Institutionen und persönliche Freundschaften
ła się także współpraca na płaszczyźnie kulturalnej. Od 2001
Der vor 10 Jahren unterzeichnete Vertrag regelt die Zur., dzięki uprzejmości władz powiatu bodeńskiego, możemy
sammenarbeit in Bereichen:
Sozialhilfe, Ausbildung,
uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Konsumenckich
Umweltschutz, Beseitigung von Folgen der NaturkatastroIBO we Friedrichshafen. Teren Jury Krakowsko – Częstochowphen, Kfz-Zulassung und geodätische Angelegenheiten.
skiej był miejscem, na którym odbywały się plenery malarskie
dla artystów z Powiatu Bodeńskiego. Współpraca objęła swo- Sehr gut verlief die Zusammenarbeit auf der kulturellen Ebeim zasięgiem także jednostki organizacyjne, a w szczególno- ne. Seit 2001 können wir dank der Freundlichkeit der Landści Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka i szkoły. Każ- kreisbehörde an der internationalen Messe IBO in Friedrichdego roku odbywa się wakacyjna wymiana dzieci i młodzieży shafen teilnehmen. Im Krakauer-Tschenstochauer Jura fanden
z naszych powiatów. W 2005 r. w powiecie częstochowskim Freilichtmalereien für Künstler aus dem Bodenseekreis statt.
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odbyły się „Dni Przyjaźni” – czyli spotkanie młodzieży z za- Die Zusammenarbeit umfasst Organisationseinheiten, beprzyjaźnionych powiatów: bodeńskiego, częstochowskiego sonders Pflege-, Kinderheime uns Schulen. Jedes Jahr findet
i śniatyńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż przez kilka lat im Sommer Jugendaustausch
statt. In 2005 veranstaltete
grupa bezrobotnych z powiatu
man im Kreis Tschenstochau
częstochowskiego wyjeżdżała
„Freundschaftstage” – Trefdo prac sezonowych w powiecie
fen der Jugendlichen aus
bodeńskim. Wymiernym efekbefreundeten Kreisen: Botem współpracy były również
densee, Tschenstochau und
liczne konferencje i sympozja
Śniatyń. Bemerkenswert ist
poświęcone pracy socjalnej,
die Tatsache, dass seit einiw trakcie których pracownicy
gen Jahren eine Gruppe von
Wydziału Pomocy Społecznej
Arbeitslosen aus dem Kreis
Tschenstochau zur Saisonari Wydziału ds. Dzieci i Młobeit in den Bodenseekreis
dzieży Powiatu Bodeńskiego
reist. Zu nennenswerten Eroraz Powiatowego Centrum
gebnissen der ZusammenarPomocy Rodzinie dzielili się
beit gehören auch zahlreiche
swoimi doświadczeniami w tej
Konferenzen, Symposien im
dziedzinie.Wśród najważniejszych z nich należy wymie- Ambasador A. Byrt składa gratulacje staroście częstochowskie- Bereich Soziales, wo Mitarbeiter des Sozialhilfe, - Junić Ogólnopolską Konferencję mu i bodeńskiemu.
gendamtes aus dem Bodenpoświęconą systemom pomo- Der polnische Botschafter A. Byrt gratuliert dem Landrat von
seekreis und Sozialarbeiter
cy społecznej w obu krajach Tschenstochau und dem Lanrat des Bodenseekreises.
des Kreisfamilienzentrums
zorganizowaną w 2000 r.; Reihre Erfahrungen auf diesem
gionalną konferencję poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych w Niemczech w 2003 r. czy Między- Gebiet austauschen konnten. Dazu zählen: die im Jahre 2000
narodową Konferencję dotyczącą integracji zawodowej organisierte, gesamtpolnische Konferenz über Sozialhilfesysteme in beiden Ländern; Regionalkonferenz zum Thema bei społecznej osób niepełnosprawhinderte Leute in Deutschland
nych zorganizowaną w 2004 r.
im Jahre 2003, Internationale
Na szczególną uwagę zasługuTagung zur beruflichen und
je wspólna konferencja zatytusozialen Integration der bełowana:, „Dokąd dąży Europa.
hinderten Menschen 2004.
Powiaty pomiędzy regionami
Einen besonderen Vermerk
i gminami”, która miała miejsce
verdient gemeinsame Konw październiku 2005 r. w poferenz: „Quo vadis Europa?
wiecie bodeńskim. Natomiast
Landkreise in Europa: Zwidoświadczeniem w prowadzeschen Regionen und Kommuniu polityki regionalnej dzielili
nen“, die im Oktober 2005 im
się samorządowy podczas ostatBodenkreis organisiert wurniego wspólnego przedsięwzięde. Über Erfahrungen mit der
cia, jakim była polsko – NieRegionalpolitik diskutierten
miecka konferencja „Samorząd Pierwsza spotkanie nowego starosty bodeńskiego Lothara Wöl- Selbstverwaltungen während
terytorialny w polityce Unii fle z Zarządem Powiatu Częstochowskiego.
des letzten gemeinsamen
Europejskiej…”, która odbyła Das erste Treffen des neuen Landrats des Bodenseekreises Lo- Unternehmens: einer deutsię w Częstochowie w 2006 r. thar Wölfle mit dem Tschenstochauer Kreisvorstand.
sch-polnischen
Konferenz
Dzięki materialnej pomocy ze
zum Thema „Kommunale
strony władz powiatu bodeńskiego w początkowym okre- Selbstverwaltung in der Regionalpolitik der EU” , die 2005
sie funkcjonowania powiatu częstochowskiego doposażono in Tschenstochau veranstaltet wurde. Dank der Unterstützung
w sprzęt komputerowy Starostwo Powiatowe w Częstocho- des Bodenseekreises übergab man dem Landkreis Tschenstowie, a szpital powiatowy w Blachowni w dodatkowy sprzęt chau PCs, dem Kreiskrankenhaus Blachownia zusätzliche
medyczny, dokończono budowę internatu przy Specjalnym medizinische Geräte, zudem führte man den Bau des SonOśrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Ponad- derschulinternats für geistig behinderte Kinder in Bogumiłek
to w ostatnich latach władze powiatu bodeńskiego pomogły zu Ende. Außerdem halfen die Behörde des Bodenseekreises
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie przy zaku- dem Straßenbauamt im Kreis Tschenstochau beim Ankauf
pie specjalistycznego sprzętu do prac na drogach. Także nasze von Fachgeräten. Unsere Freiwillige Feuerwehr wurde dank
jednostki OSP wzbogaciły się o samochody strażackie prze- Spendern aus dem Bodenseekreis mit Feuerwehrfahrzeugen
kazane od darczyńców z powiatu bodeńskiego. W 2005 roku besser ausgestattet. Im Jahre 2005 wurde die Partnerschaft
partnerstwo powiatu bodeńskiego i powiatu częstochowskiego des Bodenseekreises und des Landkreises Tschenstochau mit
zostało wyróżnione nagrodą Ambasadora RP w Niemczech. dem Preis des Botschafters der Republik Polen ausgezeichnet.
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Powiat częstochowski – piękny i przyjazny
Powiat częstochowski jest największym powiatem w województwie śląskim i jednym z największych w kraju: powierzchnia 1519 km² stanowi 12,4% całego województwa śląskiego. Średnia powierzchnia gmin w powiecie wynosi 95 km².
Podzielony jest na 16 jednostek administracyjnych, które obejmują dwie gminy miejsko-wiejskie: Blachownia i Koniecpol
oraz czternaście gmin wiejskich: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice (największa - 148 km²), Konopiska,
Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (najmniejsza - 20 km²).
Powiat częstochowski w znacznej części obejmuje tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jednak i poza jej granicami ma
wiele do pokazania i zaoferowania zarówno turystom, jak i inwestorom. Na naszym terenie odnaleźć można bowiem szereg zabytków architektonicznych, niezwykłą przyrodę i zróżnicowany krajobraz ze skalnymi wzgórzami i tajemniczymi jaskiniami,
a także sprzyjające warunki do prowadzenia działalności w różnych dziedzinach gospodarki.

Konopiska
Kruszyna - Stadnina koni w Widzowie, fot. P. Kras

Mykanów - Grób Edwarda Reszke, fot. P. Kras

Dąbrowa Zielon

Janów - Dworek Zygmunta Krasińskiego w ZłotymPotoku,
fot. K. Pierzgalski
Kamienica Polska - Basen przy Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, fot. M. Kuroń

Matk

Olsztyn - Ruiny zamku z XIV, fot. K. Pierzgalski
Blachownia - Zalew, fot. K. Pierzgalski
6
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Kreis Tschenstochau – schön und freundlich
Der Kreis Tschenstochau ist der größte in der Woiwodschaft und einer der größten im Land. Er umfasst eine Fläche
von 1.519 km² und nimmt 12,4% der ganzen Woiwodschaft Schlesien ein. Die durchschnittliche Fläche der Gemeinden beträgt 95 km². Der Kreis besteht aus 16 Verwaltungseinheiten, und zwar aus zwei Stadt- und Dorfgemeinden: Blachownia und
Koniecpol sowie aus vierzehn Dorfgemeinden: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice (die gröβte 148 km²),
Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza (die kleinste - 20 km²).
Der Kreis Tschenstochau liegt gröβtenteils im Krakauer-Tschenstochauer Jura; aber auch außerhalb der Hochebene können sowohl Touristen als auch Unternehmer viel Interessantes und Sehenswertes finden. Unser Gebiet bietet einerseits eine Unmenge
von Baudenkmälern, einzigartige Natur, vielfältige Landschaft mit felsenartigen Erhebungen und geheimnisvollen Höhlen,
andererseits günstige Bedingungen für Geschäftsführer in verschiedenen Wirtschaftsgebieten.
Mstów - kompleks zabytkowych stodół, Koniecpol - centrum miasta, fot. P. Kras
fot. P. Kras

Konopiska - Pole golfowe, fot. P. Kras

Poczesna - Trasa DK 1 przecinająca gminę,
fot. K. Pierzgalski
Rędziny - Szybowcowe Mistrzostwa Polski
na lotnisku w Rudnikach, fot. P. Kras

Dąbrowa Zielona - Kościół pw. św. Jakuba,
fot. P. Kras

Starcza - Kościół pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej,
fot. M. Kuroń

Lelów - Chasydzi podczas corocznej pielgrzymki do
grobu cadyka Dawida Biedermana zwanego Lelowere

Przyrów - Park Krajobrazowy Stawki, fot. K. Pierzgalski

Kłomnice - Pałac w Nieznanicach, fot. P. Kras
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Kalendarium współpracy

Chronik der Partnerschaft

1. 1 - 4 lipca 1999 r. delegacja z pow. bodeńskiego (6 os.)
przebywała w Starostwie Powiatowym w Częstochowie
w celu udzielenia pomocy przy tworzeniu struktur administracyjnych grupie przewodniczył zastępca starosty bodeńskskiego J. Kruschwitz
2. od 13 września 1999 r. przez 5 tygodni 50 osobowa grupa
młodzieży z pow. częstochowskiego przebywała w Niemczech
na pracach sezonowych
3. 14 - 15 września 1999 r. w Pow. Częstochowskim przebywały artystki - plastyczki z Niemiec współorganizatorzy „Jurajskiej jesieni” Lora Unger i Monika Spiller
4. 29 września 1999 r. zostało podpisane „Porozumienie” pomiędzy powiatem częstochowskim a powiatem bodeńskim
w Niemczech. Podstawowe dziedziny współpracy obejmują:
pomoc społeczną, edukację, ochronę środowiska, ochrony
i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz rejestracji pojazdów. Porozumienie podpisali: W. Bąk i Siegfried Tann
5. 28.09. - 3.10. 1999 r. delegacja powiatu częstochowskiego
w składzie: W. Bąk, H. Przech, K. Toczko, H. Kasiura, T. Głoskowski, Z. Majorczyk i S. Kośliński przebywała w powiecie
bodeńskim w sprawie współpracy obu powiatów.
6. 13 - 16 stycznia 2000 r. dział delegacji z powiatu bodeńskiego w uroczystym otwarciu poplenerowej wystawy „Jurajska
jesień”, udział w gali wręczania wyróżnień Starosty w Filharmonii Częstochowskiej, zwiedzanie powiatu częstochowskiego. na czele delegacji z Niemiec stał Starosta Siegfried Tann
7. 5 - 10 maja 2000 r. w tych dniach w powiecie bodeńskim
przebywał Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” na zaproszenie Związku Ojczyźniano - Ludowego „Monfort”
8. 1 - 5 czerwca 2000 r. młodzi badmintoniści z Częstochowy
i Blachowni uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Jeziora Bodeńskiego
9. 13 - 17 lipca 2000 r. delegacja powiatu częstochowskiego
na czele ze starostą W. Bąkiem i przewodniczącym Rady Powiatu R. Rosińskim uczestniczyła w festynie we Friedrichshafen razem 16 osób
10. 1 - 3 września 2000 r. w powiecie częstochowskim przebywała grupa obywatelska z powiatu bodeńskiego, która poznawała nasz powiat 40 osób
11. wrzesień 2000 r. grupa 13 osób z powiatu częstochowskiego pracowała przy zbiorze owoców w pow. bodeńskim
12. 23.03. - 2.04. 2001 r. powiat częstochowski prezentował
się na targach konsumenckich IBO we Friedrichshafen
w Niemczech.
13. styczeń 2002 r. w pow. częstochowskim przebywała delegacja z pow. bodeńskiego na czele ze starostą S. Tannem.
Strona niemiecka podjęła decyzję o przekazanie Starostwu
w Cz-wie kwoty 120000 euro, które następnie zostały wykorzystane na dokończenie budowy internatu w Bogumiłku.
14. 6.04.- 14.04. 2002 r. pow. częstochowski uczestniczył
w kolejnych targach konsumenckich IBO we Friedrichshafen
w Niemczech

1. 1 – 4. Juli 1999 Delegation aus dem Bodenseekreis (6 Personen.) weilte im Landratsamt Tschenstochau, um beim Aufbau von Selbstverwaltungsstrukturen Hilfe zu leistenunter
der Leitung des Ersten Landesbeamten J. Kruschwitz
2. vom 13. September 1999 5 Wochen lang Die 50-köpfige
Gruppe der jungen Menschen aus dem Kreis Tschenstochau
war in Deutschland als Saisonarbeiter beschäftigt
3. 14 – 15. September 1999. Im Kreis Tschenstochau waren
zwei Malerinnen aus Deutschland zu Besuch, Mitorganisatorinnen der Pleinairmalerei »Herbst in Jura« Lora Unger i
Monika Spiller
4. 29. September 1999. In Deutschland wurde „Vereinbarung” zwischen dem Landkreis Tschenstochau und dem Bodenseekreis unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit in Bereichen: Sozialhilfe, Ausbildung, Umweltschutz,
Beseitigung von Folgen der Naturkatastrophen, Kfz.Zulassung Unterzeichnung der Vereinbarung von W. Bąk und
Siegfried Tann
5. 28.09. - 3.10. 1999 Delegationsbesuch aus dem Lankreis
Tschenstochau: W. Bąk, H. Przech, K. Toczko, H. Kasiura, T.
Głoskowski, Z. Majorczyk i S. Kośliński führten Gespräche
zum Thema Kreispartnerschaft .
6. 13 – 16. Januar 2000. Teilnahme der Delegation aus dem
Bodenseekreis an der festlichen Eröfffnung der Abschlussausstellung „Jura im Herbst”, und an der Vergabe der Preise des
Landrates in der Tschenstochauer Philharmonie , Besichtigung
des Landkreises Tschenstochau. Delegation unter der Leitung
von Landrat Siegfried Tann
7. 5 – 10. Mai 2000 Die Jugendvolkstanzgruppe „Klomnickie
Plomyczki” war im Bodenseekreis zu Gast Auf Einladung des
Heimat und Trachtenvereins „Montfort”
8. 1 – 5. Juni 2000. Teilnahme junger Badmintonspieler aus
Tschenstochau und Blachownia am Internationalen BodenseeTurnier
9. 13 – 17. Juli 2000 Teilnahme der Delegation aus dem Kreis
Tschenstochau unter der Leitung von Tschenstochauer Landrat W. Bąk und dem Vorsitzenden des Kreisrates R. Rosiński
an Friedrichshafener Festtagen 16 Personen
10. 1 – 3. September 2000. Besuch der Bürgergruppe aus dem
Bodenseekreis in Tschenstochau , die Tour zum Kennenlernen
des Kreises 40 Personen
11. September 2000 13 Personen aus dem Landkreis Tschenstochau bei der Obsternte im Bodenseekreis
12. 23.03. - 2.04. 2001. Stand des Landkreises Tschenstochau
bei der Verbraucher Messe IBO in Friedrichshafen in Deutschland
13. Januar 2002 Besuch der Delegation aus dem Bodenseekreis unter der Leitung von Landrat S. Tann. Der deutsche
Partner fasste den Entschluss dem Partnerkreis Tschenstochau
einen Betrag in Höhe von 120.000 Euro zu übergeben, um den
Bau des Sonderschulinternats in Bogumiłek zu beenden.
14. 6.04.- 14.04. 2002. Teilnahme des Landkreises Tschenstochau an der Verbraucher Messe IBO in Friedrichshafen in
Deutschland
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16. 12.09. - 15.09.2002 r. w pow. częstochowskim przebywała delegacja z pow. bodeńskiego, która zapoznała się z zakresem prac prowadzonych przez Starostwo w Częstochowie 11
osób
17. 26.09. - 28.09.2002 r. Koło Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego uczestniczyło w zorganizowanym przez siebie wyjeździe
do pow. bodeńskiego.
18. 29.01. - 2.02.2003 r. z partnerską wizytą w pow. bodeńskim przebywała delegacja pow. częstochowskiego w składzie: I. Skubis - starosta, S. Kucia, H. Kasiura, A. Kubat, A.
Bąbka, J. Miarzyński, E. Rakowska i A. Jesionek. delegacja
uczestniczyła m.in. W Polskiej Nocy Balowej
19. 22.03. - 30.03.2003 r. Starostwo Powiatowe w Częstochowie uczestniczyło w Targach Konsumenckich IBO we
Friedrichshafen jak co roku były prezentowane materiały promocyjne powiatu częstochowskiego, ale także powiatów i województw ościennych.
20. 6.04. - 10.04.2003 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w kolejnej turze rozmów
fachowych ze stroną niemiecką poświęconych opiece społecznej 6 osób
21. 11.05.-17.05.2003 r. 28 - osobowa grupa młodzieży z gimnazjum w Blachowni uczestniczyła w wymianie uczniowskiej
w pow. bodeńskim. Młodzież poznała urokliwe okolice Jeziora Bodeńskiego, zapoznała się z systemem edukacji w Niemczech, uczestniczyła w warsztatach teatralnych i cyrkowych.
wyjazd przygotowany przez Koło Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego
22.5.09.-7.09.2003 r. wizyta delegacji niemieckiej w pow.
częstochowskim, spotkanie z producentami - sadownikami
z powiatu, zwiedzanie wystawy rolniczej delegacja 4 osobowa
na czele ze Starostą Tannem
23. 30.09.-4.10.2003 r. w pow. częstochowskim gościła w ramach rewizyty młodzież z Bodenee - Schule St. Martin we
Friedrichshafen pobyt zorganizowało Koło Przyjaźni i Zespół
Szkół w Blachowni
24. 20.03.-28.03.2004 r. uczestnictwo powiatu częstochowskiego w targach konsumenckich IBO we Friedrichshafen
25. 21.03.-23.03.2004 r. w naszym powiecie przebywała delegacja z pow. bodeńskiego, która przyjechała w celu przeprowadzenia szkolenia ws. Europejskiego Funduszu społecznego.
26. 23.06.-26.06.2004 r. udział przedstawicieli powiatu bodeńskiego w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 5-lecia
współpracy 4 osobowa grupa
27. 1.10.- 3.10.2004 r. udział delegacji pow. częstochowskiego w uroczystej sesji w pow. bodeńskim z okazji 5-lecia
współpracy. Skład delegacji: M.Chudzik, K. Kubat, G. Knap,
R. Rosiński, E. Kubat i A. Osadnik
28. 3.02. - 5.02.2005 r. wizyta władz samorządowych pow. bodeńskiego w pow. Częstochowskim. Goście zwiedzili SOSW
w Bogumiłku oraz uczestniczyli w balu integracyjnym pracowników Starostwa - „Starościance” 12 osób na czele ze
Starostą S. Tanem
29. 11.03. - 20.03.2005 r. we Friedrichshafen w Niemczech
odbyły się kolejne Targi Konsumenckie - IBO, na których prezentował się pow. częstochowski

16. 12.09. - 15.09.2002. Besuch der Delegation aus dem Bodenseekreis, Kennenlernen der Aufgaben des Landratamtes in
Tschenstochau 11 Personen
17. 26.09. - 28.09.2002. vom Freundeskreis am Bodensee organisierter Besuch im Bodenseekreis.
18. 29.01. - 2.02.2003 Partnerbesuch im Bodenseekreis. Zusammensetzung der Delegation aus Tschenstochau: I. Skubis
- starosta, S. Kucia, H. Kasiura, A. Kubat, A. Bąbka, J. Miarzyński, E. Rakowska und A. Jesionek. Teilnahme der Delegation u.a. an der Polnischen Ballnacht
19. 22.03. - 30.03.2003. Teilnahme des Landratamtes Tschenstochau an der Verbraucher Messe IBO in Friedrichshafen
Wie immer Verteilung von Prospekten über den KreisTschenstochau, die Nachbarkreise und andere Woiwodschaften
20. 6.04. - 10.04.2003 Fachgespräche der Vertreter des KreisFamilienzentrums zum Thema Sozialhilfe 6 Personen
21. 11.05. - 17.05.2003. Besuch der 28 –köpfigen Schülergruppe aus dem Gymnasium Blachownia im Rahmen des Schüleraustausches. Die Jugendlichen lernten reizvolle Umgebung
am Bodensee kennen, informierten sich über das Bildungssystem in Deutschland , nahmen am Theater- und Zirkuswerkstatt
teil. Die Reise organisierte der Freundeskreis am Bodensee
22. 5.09. - 7.09.2003 Besuch der deutschen Delegation im
Partnerkreis Tschenstochau, das Treffen mit Obstgärtnern
aus dem Kreis, Besuch der landwirtschaftlichen Ausstellung
Eine 4-köpfige Delegation unter der Leitung von Landrat
S. Tann
23. 30.09. - 4.10.2003 Gegenbesuch der Jugendlichen aus der
Bodenee - Schule St. Martin in Friedrichshafen Den Aufenthalt bereiteten der Freundeskreis und das Schulkomlex Blachownia vor
24. 20.03. - 28.03.2004 Teilnahme des Landratamtes Tschenstochau an der Verbraucher Messe IBO in Friedrichshafen
25. 21.03. - 23.03.2004 Besuch der Delegation aus dem Bodenseekreis , Durchführung der Schulung zum Thema; Europäische Sozialfonds.
26. 23.06. - 26.06.2004 Teilnahme der Vertreter des Bodenseekreises an der festlichen Sitzung des Kreisrates zum 5jährigen Jubiläum der Partnerschaft Eine 4 köpfige Gruppe
27. 1.10.- 3.10.2004 Teilnahme der Vertreter des Landkreises
Tschenstochau an der festlichen Sitzung des Kreisrates zum
5jährigen Jubiläum der Partnerschaft. Zusammensetzung der
Delegation: M.Chudzik, K. Kubat, G. Knap, R. Rosiński, E.
Kubat und A. Osadnik
28. 3.02. - 5.02.2005 Besuch der Verwaltung des Bodenseekreises in Tschenstochau. Besichtigung der Sonderschule
in Bogumiłek. Abendveranstaltung mit den Mitarbeitern des
Landratsamtes in „Starościanka” 12 Personen, mit dem Landrat S. Tann an der Spitze
29. 11.03. - 20.03.2005 Messestand auf der Verbrauchermesse
IBO in Friedrichshafen in Deutschland
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30. 14.05. - 18.05. 2005 r. z inicjatywy starostów częstochowskiego i bodeńskiego zorganizowano na terenie powiatu „Dni
przyjaźni”- czyli spotkanie młodzieży z powiatów: bodeńskiego, częstochowskiego i śniatyńskiego
31. 3.06. - 8.06.2005 r. w pow. częstochowskim przebywała
6-osobowa delegacja pracowników pomocy społecznej z pow.
bodeńskiego, którzy uczestniczyli w konferencjach poświęconych pomocy społecznej
32. 23.06. 28.06.2005 r. pięcioosobowa grupa wychowanków
DD z Chorzenic przebywała w DD w Linzgau.
33. 22.07.30.07.2005 r. 13 osobowa grupa wychowanków
DD w Chorzenicach wraz z dwoma opiekunami przebywała
w pow. bodeńskim
34. 4.10. - 8.10.2005 r. na zaproszenie starosty bodeńskiego przebywała w Niemczech 25-osobowa delegacja z pow.
częstochowskiego, która uczestniczyła w konferencji „Dokąd
dąży Europa. Powiaty pomiędzy regionami i gminami”
35. 9.02. - 12.02.2006 r. w naszym powiecie przebywała delegacja z pow. bodeńskiego, która uczestniczyła w konferencji
nt. finansowania powiatu, a także w spotkaniu integracyjnym
pracowników Starostwa - Starościance i uroczystym rozdaniu
Statuetek Starosty.
18.03. - 26.03.2006 r. udział Starostwa Powiatowego w Częstochowie w corocznych Targach Konsumpcyjnych IBO we
Friedrichshafen, w których promował się powiat częstochowski, a także powiaty i województwa ościenne
37. 31.05.2006 r. pow. częstochowski otrzymał z Niemiec
(pow. bodeńskiego) 1 tonę czekolady, która została przekazana dzieciom z terenu naszego powiatu
38. 18.06. - 19.06.2006 r. na terenie powiatu częstochowskiego gościła 33 - osobowa grupa mieszkańców z pow. bodeńskiego, którzy poznawali uroki naszego regionu
39. 5.08. - 7.08.2006 r. w naszym powiecie przebywała orkiestra dęta „Knabenmusik Mersburg” z pow. bodeńskiego
40. 23.09. - 26.09.2006 r. w pow. częstochowskim przebywała 35-osobowa grupa samorządowców z zaprzyjaźnionego
pow. bodeńskiego, którzy uczestniczyli m.in. w konferencji
„Samorząd terytorialny w polityce regionalnej Unii Europejskiej - wymiana doświadczeń pomiędzy pow. częstochowskim
a pow. bodeńskim”
41. 21.02. - 24.02.2007 r. miała miejsce wizyta władz pow.
Bodeńskiego, w trakcie której omówiono sprawy związane
z wystawą prac w Miejskiej Galerii Sztuki oraz plan działań
na kolejny rok współpracy. W trakcie wizyty pożegnano odchodzącego ze stanowiska starosty S. Tana delegacja liczyła 5
osób, po raz ostatni oficjalnie uczestniczył w niej starosta S.
Tann
42. 23.03.-27.03.2007 r. delegacja naszego powiatu uczestniczyła w oficjalnym pożegnaniu starosty S. Tana w Starostwie
Bodeńskim. Skład delegacji: A. Kwapisz - starosta częstochowski, H. Kasiura, W. Bąk, K. Buchajczuk i E. Kubat - Miedzińska.
43. 13.07. - 18.07.2007 r. na zaproszenie nowego starosty bodeńskiego L. Wolfle w Niemczech gościła delegacja naszego
powiatu w składzie A. Kwapisz - starosta, A. Stawiarski, R.
Gębuś, B. Zalewska i U. Olszewska – Bąk.
10
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30. 14.05. - 18.05. 2005. „Freundschaftstage” – im Kreis
Tschenstochau veranstaltetes Treffen der Jugendlichen aus befreundeten Kreisen: Bodensee, Tschenstochau, Sniatyń. Auf
Anregung des Landrates des Bodenseekreises und des Kreises
Tschenstochau
31. 3.06. - 8.06.2005 Teilnahme der 6-köpfigen Delegation der
Sozialarbeiter aus dem Bodenseekreis an der Sozialkonferenz
32. 23.06. 28.06.2005 Aufenthalt von 5 Jugendlichen aus dem
Kinderheim Chorzenice im Kinderheim Linzgau.
33. 22.07.30.07.2005 Aufenthalt von 13 Jungen und Mädchen
aus dem Kinderheim Chorzenice mit zwei Betreuerinnen im
Bodenseekreis
34. 4.10. - 8.10.2005. Auf Einladung des Landrates des Bodenseekreises weilte in Deutschland 25-köpfige Delegation
aus dem Kreis Tschenstochau, Teilnahme an der Konferenz
„Quo vadis Europa? Landkreise in Europa: Zwischen Regionen und Kommunen“.
35. 9.02. - 12.02.2006. Besuch der Delegation aus dem Bodenseekreis , Teilnahme an der Konferenz zum Thema Kreisfinanzen, an der Abendveranstaltung mit den Mitarbeitern
des Landratsamtes in „Starościanka” und an der feierlichen
Vergabe der Preise des Landrates Eine 8-köpfige Delegation
unter der Leitung von Landrat S. Tann
36. 18.03. - 26.03.2006 Stand des Landratsamtes Tschenstochau bei der Verbrauchermesse IBO in Friedrichshafen, Werbung für den Landkreis Tschenstochau, Nachbarkreise und
Woiwodschaften
37. 31.05.2006 Die Spende – eine Tonne Schokolade bekam
der Kreis Tschenstochau für Kinder aus dem Kreis
38. 18.06. - 19.06.2006 Touristischer Besuch einer 33köpfigen Bürgergruppe aus dem Bodenseekreis in unserer Region
39. 5.08. - 7.08.2006. Stippvisite des Blasorchesters „Knabenmusik Meersburg” aus dem Bodenseekreis
40. 23.09. - 26.09.2006 Besuch einer Gruppe von 35 Kreisrätinnen und Kreisräten des Bodenseekreises, Teilnahme an
der Konferenz zum Thema „Kommunale Selbstverwaltung in
der Regionalpolitik der EU” Erfahrungsaustausch zwischen
Partnerkreisen
41. 21.02. - 24.02.2007 Besuch der Delegation aus der Verwaltung des Bodenseekreises; Gespräch z.T. die Ausstellung
in der städtischen Kunstgalerie ; Vereinbarung über die Planung für das nächste Jahr; Abschied von dem in den Ruhestand gehenden Landrat S. Tann Eine 5-köpfige Delegation,
zum letzten Mal mit dem scheidenden Landrat S. Tann
42. 23.03. - 27.03.2007 Besuch der polnischen Delegation
zur Verabschiedung von Herrn Landrat Tann im Bodenseekreis. Die Zusammensetzung der Delegation: A. Kwapisz –Landrat von Tschenstochau, H. Kasiura, W. Bąk, K. Buchajczuk,
E. Kubat - Miedzińska.
43. 13.07. - 18.07.2007 Besuch einer Delegation aus dem
Partnerkreis Tschenstochau auf die Einladung des neuen Landrates L. Wölfle. Die Delagation bestand aus: A. Kwapisz
– Landrat, A. Stawiarski, R. Gębuś, B. Zalewska und U. Olszewska – Bąk. Gespräch über den Ankauf von Unimog für
das Straβenbauamt. Fachgespräche im Vermessungsamt

WIEŚCI POWIATOWE - Nr 21 czerwiec/lipiec 2009

2009-06-18 14:42:18 PM

W trakcie wizyty omówiono sprawy związane z zakupem
Unimoga dla PZD, zapoznano się z funkcjonowaniem tamtejszego wydziału geodezji
44. 29.02. - 2.03.2008 r. w naszym powiecie przebywała delegacja pow. bodeńskiego na czele ze starostą L. Wolfle wraz z
dyrektorami pionów. Nowy starosta bodeński odwiedził DD
i DPS-y, zapoznał się z funkcjonowaniem tutejszego urzędu.
45. 3.04.-5.04.2008 r. w związku z otwarciem w Miejskiej Galerii Sztuki wystawy prac artystów z pow. bodeńskiego w naszym powiecie gościła delegacja władz tamtejszego Starostwa
5-cio osobowa delegacja na czele z J. Kruschwitzem - wicestarostą
46. 16.04. - 19.04.2008 r. w związku z otwarciem w pow. bodeńskim wystawy prac artystów z naszego powiatu w uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyła delegacja ze Starostwa
w składzie: J. Krakowian - wicestarosta, L. Krawczyk - sekretarz, G. Budzińska i P. Juszczyk wraz z delegacją powiatu
w wizycie wzięli udział także dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki wraz z zastępcą
47. 18.09. - 20.09.2008 r. radna powiatu J. Haładyn uczestniczyła w międzynarodowej konferencji partnerskich miast
„Europa i traktat reformujący - nowe pomysły i możliwości
współdziałania dla mieszkańców i gmin”, która odbyła się
w Bad Pyrmont w Niemczech za wzorowe partnerstwo nasze
powiaty otrzymały wyróżnienia
48. 3.10.2008 r. w naszym powiecie przebywała 30-osobowa
grupa obywatelska z pow. bodeńskiego. Nad zalewem
w Ostrowach spotkał się z gośćmi starosta A. Kwapisz
49. 6-9.10.08 r. wizyta przedstawicieli Powiatowego Zarządu
Dróg: Roman Pakuła – zastępca dyrektora PZD, Teresa Świąć
– główna księgowa i Adam Jesionek – kierownik służb interwencyjnych w zaprzyjaźnionym powiecie w Niemczech, którzy zapoznali się z administracyjnymi strukturami zarządzania
drogami w powiecie bodeńskim.
50. 31.10.08 r. na zaproszenie starosty częstochowskiego do
województwa śląskiego przyjechała delegacja starostów z Regencji Tybingi. W grupie pięciu byłych i obecnych starostów
niemieckich znaleźli się m.in. były starosta bodeński Siegfried
Tann i obecny starosta powiatu bodeńskiego Lothar Wölfle.31
października w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach samorządowcy z Niemiec oraz ośmiu starostów
z województwa śląskiego spotkało się z marszałkiem naszego
województwa Piotrem Śmigielskim.
51. 30.01 – 3.02 udział dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w zorganizowanym po raz szósty przez
Niemiecko – Polskie Koło Przyjaźni „Charytatywnym Balu
Nocnym” w Niemczech, z którego dochód jest przeznaczony
na pomoc dzieciom i młodzieży z powiatu częstochowskiego.
Ponadto strona niemiecka przekazała na potrzeby PZD samochód transportowy, który został przeznaczony obwodom drogowym do prac interwencyjnych.
52. 17-22.03.09 r. uczestnictwo powiatu częstochowskiego
jubileuszowych 60-tych Międzynarodowych Targach Konsumenckich IBO we Freidrichshafen oraz udział wicestarosty J.
Krakowiana w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej realizacji kolejnego międzynarodowego projektu przez Politech-

44. 29.02. - 2.03.2008 Besuch einer Delegation der Mitarbeiter des Sozialdezernats mit dem neuen Landrat L. Wölfle
an der Spitze. Besuch der Kinder- und Pflegeheime von dem
neuen Landrat. Eine 6-köpfigre Delegation
45. 3.04. - 5.04.2008 Eröffnung der Ausstellung in der Städtischen Kunstgalerie in Tschenstochau - Arbeiten der Künstler
aus dem Bodenseekreis Eine 5-köpfige Delegation mit dem
Ersten Landbeamten J. Kruschwitzem an der Spitze
46. 16.04. - 19.04.2008 Ausstellungseröffnung im Bodenseekreis – Arbeiten der Künstler aus Landkreis Tschenstochau
. Zusammensetzung der Delegation aus dem Landratamt: J.
Krakowian - der Erste Landesbeamte, L. Krawczyk -Sekräter,
G. Budzińska und P. Juszczyk ausser der Delegation aus
dem Kreis, Direktor der Städtischen Kunstgalerie und sein
Stellvertreter
47. 18.09. - 20.09.2008 Teilnahme der Kreisrätin J. Haładyn
an der internationalen Konferenz der Partnerstädte z.T. „Europa nach dem Reformvertrag - neue Ideen und Miwirkungsmöglichkeiten für Bürger und Kommunen”, in Bad Pyrmont
in Deutschland Kreise für vorbildliche Partnerschaft ausgezeichnet
48. 3.10.2008. Besuch der 30-köpfgigen Bürgergruppe aus
dem Bodenseekreis. Das Treffen mit dem Landwirt A. Kwapisz am Stausee in Ostrowy
49. 6-9.10.08 Besuch einer Delegation aus dem Tschenstochauer Straßenbauamt : Roman Pakuła – stellvertretende Direktor
des Straβenabauamtes, Teresa Świąć – Hauptbuchhalterin und
Adam Jesionek – Leiter der Interventionsarbeiten, Fachgespräche über Verwaltungsstrukturen im Bodenseekreis.
50. 31.10.08 Besuch der Delegation von Landräten aus Regenz
und Tübingen - auf Einladung des Landrates von Tschenstochau und des Landrates der Woiwodschaft Schlesien . Unter
den ehemaligen und amtierenden Landräten waren Siegfried
Tann und Lothar Wölfle dabei. Am 31. Oktober, im Marmorsall des Marschallamtes Kattowitz trafen sich Kommunalbeamten aus Deutschland und acht Landräte aus Schlesien mit
dem Marschall der Woiwodschaft Piotr Śmigielski.
51. 30.01 – 3.02 der zum sechstem Mal durch den Deutsch-Polnischen Freundeskreis in Deutschland organisierte
karitative Nachtball mit Teilnahme des Leiters vom KreisFamilienzentrum in Tschenstochau und einen Mitarbeiter
des Straβenbauamtes. Der Gewinn aus der Veranstaltung
wurde für Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Tschenstochau bestimmt. Ausserdem übergab die deutsche Seite dem
Straβenbauamt einen Lieferwagen
52. 17-22.03.09 Teilnahme des Landkreises Tschenstochau an
der 60. Internationalen Verbrauchermesse IBO in Freidrichshafen . Feierliche Unterzeichnung von dem ersten Landesbeamten J. Krakowian des Vertrags über das nächste internationale Projekt - Zusammenarbeit der Technischen Hochschule in
Tschenstochau und der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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Współpraca w zakresie
pomocy społecznej

Die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Sozialhilfe

Dzięki nawiązanej przez samorząd powiatu częstochowskiego współpracy ze Starostwem Bodeńskim w Niemczech, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk nawiązała, a następnie doprowadziła do rozwoju współpracy z służbami społecznymi powiatu bodeńskiego, a zwłaszcza z Wydziałem
Pomocy Społecznej i Wydziałem ds. Dzieci i Młodzieży.
Efektem współpracy było zorganizowanie w latach 2000-2008
szeregu spotkań przedstawicieli pomocy społecznej obu powiatów, w szczególności z wszystkich 16 ośrodków pomocy
społecznej i 7 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego na różnego rodzaju wizytach studyjnych, konferencjach międzynarodowych,
w tym także ponad 30-osobowych wyjazdowych. Ważnym
celem współpracy była także wymiana i wspólny wypoczynek wychowanków domów dziecka z terenu powiatu częstochowskiego i bodeńskiego oraz pozyskiwanie sprzętu
komputerowego, AGD i mebli oraz słodyczy np. kilka ton
czekolady dla wychowanków domów dziecka i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Dank der durch die Selbstverwaltung des Landkreises Tschenstochau angeknüpften Zusammenarbeit mit dem Landratsamt
Bodensee in Deutschland schloss sich die Direktorin des Kreisfamilienzentrums, Katarzyna Buchajczuk dieser Zusammenarbeit an und trug zur Entwicklung der Kooperation mit
Sozialhilfe des Bodenseekreises bei, insbesondere mit dem Sozialamt und dem Amt für Kinder, Jugendliche. Der Effekt der
Zusammenarbeit war eine Reihe organisierter Treffen von den
Jahren 2000-2008 von Sozialhilfearbeitern beider Landkreise,
an denen Vetreter aus allen 16 Sozialhilfestellen und sieben
Sozialhilfe–Organisationseinheiten aus dem Kreis Tschenstochau teilnahmen. Sie trafen sich auf verschiedenenen Studienbesuchen, internationalen Konferenzen und Tagungen (über
30 Personen-Gruppe). Das wichtigste Ziel der Zusammenarbeit war auch der Austausch und die gemeinsame Erholung
der Kinder der Kinderheime aus den Kreisen Tschenstochau
und Bodensee, die Gewinnung von PCs, Haushaltsgeräten,
Möbeln oder Süβigkeiten z.B. einige Tonnen Schokolade für
die Kinder der Kinderheime und Jugendliche, die ihre Fürsorge-Erziehungsanstalte oder Ersatzfamilien verlassen.

Rok 2000

Jahr 2000

In den Tagen vom 17. bis 22. Oktober war im Kreis TschenstoW dniach 17 – 22 października w powiecie częstochowskim chau eine fünfköpfige Delegation (strona 2) aus dem Bodengościła 5–osobowa delegacja powiatu bodeńskiego, któ- seekreis, unter der Leitung von Egon Stoll – der Leiter der
rej przewodniczył Egon Stoll - dyrektor Pionu Socjalnego. Sozialhilfe zu Gast. Der Delegation gehörten auch: Rolland
W skład delegacji wchodzili: Rolland Leppert - naczelnik Lepper Leiter des Sozialamtes, Rainer Barth – Angestellter
Wydziału Spraw Socjalnych, Rader Planungsabteilung, Elizabeth
iner Barth - pracownik Wydziału
Kügel – Angestellte des JugenPlanowania, Elizabeth Kügel - pradamtes, Johanna Dudziński – Becownik Wydziału ds. Młodzieży,
auftragte für Deutsch-Polnische
Johanna Dudziński - pełnomocnik
Zusammenarbeit. Während des
ds. współpracy polsko – niemieceinige Tage dauernden Aufenthalts
kiej. W trakcie kilkudniowego pobesuchten die Gäste aus Deutschbytu goście z Niemiec odwiedzili
land Sozialhilfeanstalten und zwar:
powiatowe jednostki pomocy spoKreis-Familienzentrum, Kinderhełecznej, a więc Powiatowe Centrum
ime Wrzosowa und Chorzenice,
Pomocy Rodzinie, Domy Dziecka
Pflegeheime Blachownia, Turów
we Wrzosowej i w Chorzenicach
und Lelów.
oraz Domy Pomocy Społecznej
Am 19. Oktober nahmen die Gäste
w Blachowni , Turowie i Lelowie.
an der festlichen Eröffnung des
W dniu 19 października goście uczest- Goście z Niemiec przed Powiatowym Centrum Pomo- Pflegeheimes in Lelów teil.
niczyli w uroczystym otwarciu Domu cy Rodzinie.
Außerdem veranstaltete PCPR
Pomocy Społecznej w Lelowie. Gäste aus Deutschland im Kreis-Familienzentrum.
(Kreis-Familienzentrum) TschenPonadto w dniu 20 październistochau am 20. Oktober 2000 auf
ka 2000 r. PCPR w Częstochowie zorganizowało na terenie dem Gelände des Pflegeheimes in Blachownia Deutsch-PolniDomu Pomocy Społecznej w Blachowni Polsko – Niemiec- sche Konferenz zum Thema “ Wie funktionieren die Systeme
ką Konferencję poświęconą funkcjonowaniu systemów der sozialen Hilfe in beiden Ländern ?. Man diskutierte über
pomocy społecznej w obu krajach, podczas której wymie- Erfahrungen, Ähnlichkeiten und Unterschiede der Systeme
niano doświadczenia dotyczące podobieństw i różnic sys- und einigte sich über Formen der weiteren Zusammenarbeit.
temów opieki i uzgodniono formy dalszej współpracy. An der Konferenz beteiligten sich Vertreter der Staats-, SelbW konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rzą- stverwaltung, Ausserregierungorganisationen, die im Bereich
dowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych dzia- der sozialen Hilfe tätig (strona 3) sind (zusammen über 20
12
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łających w sferze pomocy społecznej. Łącznie ponad 20 osób. Personen). Einen unvergesslichen Eindruck hinterlieβen die
Niezapomniane wrażenie na gościach z Niemiec wywarły Kinder der beiden Pflegeheime auf die deutschen Gästen. Sie
eroberten die Herzen aller Beteiligten mit ihrer Spontanität,
dzieci z obu placówek opiekuńczomit Gesang, mit Spielen und den
wychowawczych, które swą spontawährend einer spontanen im Kinniczną radością, śpiewem i zabawą
derheim Chorzenice organisierten
oraz wspaniałymi pracami powstaFreilichtmalerei entstandenen Bilłymi „na gorąco” w trakcie pledern, Herzen aller Beteiligten eroneru malarskiego w Domu Dziecberten.
ka w Chorzenicach podbiły serca
wszystkich uczestników spotkania.
Der Abschied von der Delegation
Pożegnanie delegacji z partnerskiedes Partnerkreises fand am Lagergo powiatu bodeńskiego odbyło
feuer in Chorzenice statt. Die von
się przy zorganizowanym w Domu
den Kindern gemalten Bilder bekaDziecka w Chorzenicach ognisku,
men die netten Gäste zur Erinnea powstałe w wyniku pleneru prarung geschenkt.
Uczestnicy
konferencji
przed
DPS
w
Blachowni.
ce podarowano miłym gościom.
Konferenzteilnehmer vor dem Pflegeheim Blachownia. Jahr 2001
1. In den Tagen vom 16. bis 20. Juni
Rok 2001
2001 organisierte das PCPR (Kreis-Familienzentrum) in Tschenstochau in Verbindung mit dem Verein
1. W dniach 16-20 czerwca 2001
AUXILIO VENIRE eine dreitägige
roku PCPR w Częstochowie zorGesamtpolnische Konferenz der
ganizowało wspólnie ze towaSozialarbeiter zum Thema „ Effekrzyszeniem AUXILIO VENIRE
tivität der Tätigkeiten der Sozialhiltrzydniową Ogólnopolską Konfefestellen. Ein Sozialentwurf - von
rencję Pracowników Socjalnych
der Idee bis zur Realisierung”.
nt. „Efektywność działań jednostki
Während seiner zwei Auftritte stelorganizacyjnej pomocy społeczlte Roland Leppert – Leiter des
nej. Projekt socjalny od pomySozialamtes des Bodenseekreises
słu do realizacji”, podczas której Obrady dotyczyły funkcjonowania pomocy społecznej w
- das Sozialhilfesystem in DeutschPolsce i w Niemczech.
w dwóch wystąpieniach Roland LepBeratung über die Sozialhilfe in Polen und Deutschland. land vor.
pert - kierownik Wydziału Pomo2. In den Tagen vom 11. bis 24.
cy Społecznej powiatu bodeńskieJuni 2001 veranstaltete der Bodenseekreis eine Sommererhogo zaprezentował system pomocy społecznej w Niemczech.
lung für 30 Kinder aus verschiedenen Kinderheimen. Die Au2. W dniach 11 – 24 czerwca 2001 r. powiat bodeński zor- fenthaltskosten deckte der Bodenseekreis mit den Mitteln des
ganizował dla 30 wychowanków domów dziecka letni wy- Deutsch-Polnischen Jugendwerks. (strona 4) Die Reisekosten
poczynek. Koszty pobytu dzieci pokrył powiat bodeński ze dagegen finanzierte der Kreis Tschenstochau, u.a. auch mit
środków pozyskanych z Biura Polsko-Niemieckiej Współ- Unterstützung der oben erwähnten Stiftung.
pracy Młodzieży, natomiast koszty przewozu wychowanków
3. Vom 16. bis 20. Juli 2001 besuchte eine 8-Personengruppe
sfinansował powiat częstochowski - również przy pomocy povon Sozialarbeitern den Bodenzyskanych z ww. fundacji funduszy.
seekreis auf Einladung des amtie3. W dniach od 16 do 20 lipca 2001
renden Landrats. Man machte die
r. na zaproszenie starosty powiaGäste mit dem deutschen System
tu bodeńskiego grupa 8 pracownizur Unterstützung älterer Persoków powiatowych służb pomocy
nen und Familien, die Probleme bei
społecznej wzięła udział w wizyKindererziehung haben, vertraut.
cie, podczas której zapoznano się
Jahr 2002
w praktyce z funkcjonowaniem nie1. In den Tagen vom 19. bis.23.
mieckiego systemu wsparcia dla
Juni 2002 fand die II. Gesamtpolniosób starszych i rodzin mających
sche Konferenz der Sozialarbeiter
problemy z wychowaniem dzieci. Roland Leppert (w środku) omówił niemiecki system
zum Thema: „Alter und Strategien
pomocy społecznej.
für die Lösung sozialer Probleme ”
Roland Lepper ( in der Mitte) referierte über das System
Rok 2002
statt, an der Angestellte des Jugendamtes aus dem Bodenseekreis,
1. W dniach 19 – 23 czerwca 2002 r.
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjal- Werner Feiri und Gisela Tabel, teilnahmen. An der Konferenz
nych na temat „Starość w strategiach rozwiązywania proble- beteiligten sich etwa 300 Personen. Um die Anwesenheit der
mów społecznych”, w której udział wzięli pracownicy Wydziału Gäste entsprechend auszunutzen, organisierte man Begegnunds. młodzieży powiatu bodeńskiego - Werner Feiri oraz Gisela gen mit Angestellten der Pflegeheime aus dem Kreis TschenWIEŚCI POWIATOWE - Nr 21 czerwiec/lipiec 2009
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Tabel. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 300 osób. stochau, (strona 5) die dem Thema „Hilfeplanung für Kinder
Wykorzystując obecność gości zorganizowano spotkania im Kinderheim” gewidmet wurden (25 Teilnehmer).
z pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych 2. In den Tagen vom 17. bis 21. August 2002 besuchten die
Vertreter des Kinderheimes Linzgau den Kreis Tschenstochau.
z terenu powiatu częstochowskieDas Ziel des Treffens war, einen
go poświęcone „Planowaniu poentsprechenden Platz für ein Inmocy dzieciom w domu dziecka”,
tegrationslager für die Kinder der
w których wzięło udział 25 osób.
Kinderheime Chorzenice und Lin2.
W dniach 17 – 21 sierpnia
zgau auf dem Gebiet des Kreises
2002 r. w powiecie częstochowTschenstochau zu finden.
skim gościli przedstawiciele Domu
3. Während des Besuchs der VerDziecka w Linzgau. Celem wizytreter des Bodenseekreises am 17.
ty było rozpoznanie możliwości
Oktober 2002 organisierte das Krezorganizowania w 2003 r. letnieis-Familienzentrum das Treffen der
go, integracyjnego wypoczynku
Mitarbeiter mit dem Landrat des
dla wychowanków Domu Dziecka
Bodenseekreises (strona 6) Siegw Chorzenicach oraz Linzgau na
fried Tann, dem ersten Landesbeterenie powiatu częstochowskiego. Uczestnicy konferencji przed Powiatową Poradnią
amten, Joachim Kruschwitz und
3. Podczas wizyty przedstawicie- Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie.
dem Leiter der Sozialhilfe, Wolli powiatu bodeńskiego w powie- Konferenzteilnehmer vor dem Gebäude der pädagogi- fgang Wazyl. Die Begegnung sollte
cie częstochowskim, w dniu 17 sch-psychologischen Kreisberatungsstelle in Tschen- den Gästen das Sozialhilfesystem
października 2002 r. Powiatowe stochau.
in Polen näher bringen.
Centrum Pomocy Rodzinie zorga4. In den Tagen vom 12. bis 15.
nizowało spotkanie pracowników
Dezember 2002 besuchten der LeCentrum ze starostą powiatu boiter des Kinderheimes Chorzenice
deńskiego – Siegfriedem Tannem,
und ein Beamter des Kreis-Famiwicestarostą bodeński, Joachimem
lienzentrums in Tschenstochau auf
Kruschwitzem oraz dyrektorem
Einladung des Kinderheimes LinPionu Socjalnego Starostwa Bozgau den Bodenseekreis. Sie bedeńskiego Wolfgangiem Wazylem.
sprachen Einzelheiten der Anreise
Spotkanie miało na celu zapoznanie
der Kinder aus dem Kinderheim
gości z systemem pomocy społeczLinzgau nach Polen in Chorzenice
nej w Polsce.
und füllten zusammen den Antrag
auf EU-Förderung aus.
4. W dniach 12 – 15 grudnia 2002
r. na zaproszenie Domu Dziecka
Jahr 2003
Pamiątkowe zdjęcie na Jasnej Górze.
w Linzgau, dyrektor Domu Dziec- Andenkenfoto im Kloster Jasna Góra.
1. Vom 6. bis 10. April 2003 nahm
ka w Chorzenicach oraz pracownik
eine sechsköpfige Gruppe der SoPCPR w Częstochowie złożyli wizialhilfearbeiter auf Einladung des
zytę w powiecie bodeńskim. Celem
Landwirtes des Bodenseekreises
wizyty było uzgodnienie szczegóam Studienbesuch teil. Die Delełów przyjazdu do Polski do Domu
gation führte viele Fachgespräche
Dziecka w Chorzenicach grupy
mit den deutschen Ansprechpartwychowanków z Domu Dziecka
nern aus dem Bodenseekreis und
w Linzgau i podpisanie wniosku
informierte sich, wie einige soziao aplikację środków finansowych
le Einrichtungen in Deutschland
z funduszy Unii Europejskiej.
funktionieren. Die Delegationsteilnehmer wurden zu Vermittler
bei der Kontaktanknüpfung zwischen Behindertenheim in Bogumiłek und der Tannenhagschule
1. W dniach od 6 do 10 kwietnia 2003 Spotkanie pracowników PCPR z władzami powiatu
in Fischbach.
Sie unterhielten
bodeńskiego.
r. na zaproszenie starosty powiatu boTreffen der Mitarbeiter des Kreis-Familienzentrums
sich auch mit dem Rektor der Fadeńskiego 6 -osobowa grupa przed- mit der Behörde des Bodenseekreises.
chhochschule Ravensburg Weinstawicieli pomocy społecznej z teregarten Peter Jany und dem Dekan
nu powiatu częstochowskiego wzięła
im Fachbereich Sozialwesen, Berthold Löffler, die an der
udział w wizycie studyjnej w powiecie bodeńskim. Delegacja
Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Sozialwesen
odbyła szereg rozmów roboczych z merytorycznymi partneraund der Fakultät für Soziale Arbeit an der pädagogischen
mi z powiatu bodeńskiego oraz zapoznała się z zasadami funkRok 2003
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Hochschule in Tschenstochau großes Interesse zeigten.
2. In den Tagen vom 26. bis 28. Mai 2003 nahm der Vertreter des Bodenseekreises - der Leiter des Sozialamtes Roland Leppert, an der III. Gesamtpolnischen Konferenz der
Sozialarbeiter zum Thema: „Sozialhilfe und Sozialarbeit in der vereinigten Europa. Neue Herausforderungen für
die Sozialarbeiter in Polen” teil. Er hielt das Referat über
„ Sozialarbeiter im deutschen Sozialhilfesystem”. Insgesamt beteiligten sich an der Konferenz etwa 300 Personen.
3. Vom 22. bis 28. Juni 2003 erholten sich im Sommer gemeinsam die KInder der Kinderheime Linzgau und Chorzenice. auf dem Gelände des
2. W dniach 26-28 maja 2003 r.
Kinderheimes Chorzenice Die
przedstawiciel powiatu bodeńskiego
14-Personengruppe aus Deutsch- kierownik Wydziału ds. Pomocy
land und die 15 Kinder aus Polen
Społecznej –Roland Leppert uczestwurden in drei Zehnergruppen
niczył w III Ogólnopolskiej Konfegeteilt (je funf Kinder aus Polen
rencji Pracowników Socjalnych nt.
und Deutschland). Die eine lernte
„Pomoc społeczna i praca socjalna
im Jura Felsenklettern, und verw jednoczącej się Europie. Nowe
brachte die Nächte mit Zelten auf
wyzwania dla pracowników socjaldem Campingplatz in Podlesice.
nych w Polsce”, na której wygłoZwei andere wurden im Gebäusił referat pt. „Pracownik socjalny
w niemieckim systemie pomocy Pracownicy pomocy społecznej powiatu częstochow- de in Chorzenice untergebracht
und die Kinder segelten in Blaspołecznej”. Łącznie w konferen- skiego z wizytą w powiecie bodeńskim.
chownia und ritten in der Reitcji wzięło udział ponad 300 osób. Sozialhilfearbeiter aus Tschenstochau zu Besuch im
Bodenseekreis.
schule “Pegaz” in Mirów.Auf
Antrag des Kreises in Tschen3. W dniach od 22 czerwca do 28 czerwca 2003 roku na te- stochau fördete das Deutsch-Polnisches Jugendwerk in Porenie Domu Dziecka w Chorzenicach odbył się wspólny wy- tsdam diese Veranstaltung mit einem Betrag in Höhe von
poczynek letni wychowanków Domu Dziecka w Linzgau 10 512 Zloty. Die mit dem Aufenthalt verbundenen Koz powiatu bodeńskiego i Domu Dziecka w Chorzenicach. sten (2.000 Euro) trug auch das Kinderheim Linzgau mit.
14-osobowa grupa wychowanków z Niemiec oraz 15-o- Die Gesamtkosten betrugen 18 793 Zloty und 18 Groschen.
sobowa grupa z Polski zostały podzielone na trzy 10-o- 4. Am 3. Oktober 2003 organisierte das Kreis-Familienzensobowe grupy (5 dzieci z Niemiec i 5 dzieci z Polski). Jed- trum eine Regionalkonferenz zum.Thema „Situation der Bena z grup uczyła się wspinaczki skałkowej na Jurze, a noce hinderten in EU-Ländern. Vorgesehene Systemänderungen
spędzała pod namiotami na polu biwakowym w Podlesicach. – Chance für Behinderte in Ländern, die EU-Beitritt beanDwie pozostałe grupy nocowały w budynku placów- tragen wollen”. Der Leiter des Sozialamtes – Roland Leppert
ki w Chorzenicach, a dzieci uczestniczyły w zajęciach: referierte über die Situation der Behinderten in Deutschland. An der Konferenz nahmen etwa 200 Personen teil.
- żeglarskich - na przystani wodnej w Blachowni
- jazdy konnej - w ośrodku jeździeckim Pegaz w Mirowie. Na Um die Anwesenheit des zur Konferenz eingeladenen Referenten zu nutzen, wurde am 4. Oktober
wniosek powiatu częstochowskiego
2003, im Pflegeheim Lelów eine
Biuro Polsko Niemieckiej WspółpraSchulung über die Wechselbeziecy Młodzieży w Poczdamie przyznahungen zwischen den Sozialverło na organizowane przedsięwzięcie
sicherungs- und Sozialhilfesystedofinansowanie w kwocie 10 512 zł.
men, die Position und die Rolle
Wydatki związane z pobytem w wydes Sozialarbeiters in Deutschland
sokości 2 000 euro poniósł również
für Mitarbeiter des Kreis-FamiDom Dziecka w Linzgau . Łączny
lienzentrums und anderer Sokoszt imprezy wyniósł 18 793 zł 18
zialhilfeanstalten aus dem Kreis
gr.
Tschenstochau veranstaltet. An der
Schulung nahmen 25 Personen teil.
4. W dniu 3 października 2003 r.
Jahr 2004
podczas zorganizowanej przez PCPR Zajęcia żeglarskie w Blachowni.
1. In den Tagen vom 22. bis 23.
Regionalnej Konferencji poświę- Segelunterricht in Blachownia.
März 2004 fand im Sitz der Vertreconej problematyce osób niepełnosprawnych na temat „Sytuacja osób niepełnosprawnych tung des Schlesischen Woiwodschaftsamtes in Tschenstochau,
w państwach Unii Europejskiej. Przewidywane zmiany sys- in der Sobieskiego-Straβe 7 eine durch Kreis-Familienzentrum
temowe – szansą dla osób niepełnosprawnych w państwach organisierte Schulung zum Thema „Europäischer Sozialfonds
cjonowania niektórych placówek socjalnych w Niemczech
Uczestnicy delegacji pośredniczyli w nawiązaniu kontaktów pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, a Szkołą Tannenhag w Fischbach,
a także przeprowadzili rozmowę z rektorem Fachhochschule
Ravensburg – Weingarten Peterem Jany oraz dziekanem Wydziału Pracy Socjalnej Bertholdem Löfflerem, którzy wyrazili
zainteresowanie nawiązaniem współpracy między Hochschule Sozialwesen, a odpowiednikiem w Częstochowie czyli
Zakładem Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
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ubiegających się o członkostwo
w Unii” kierownik Wydziału ds.
Pomocy Społecznej – Roland Leppert omówił sytuację osób niepełnosprawnych w Niemczech. W konferencji wzięło udział ok. 200 osób.
Wykorzystując obecność zaproszonego na konferencję prelegenta, w dniu 4 października 2003
r. w Domu Pomocy Społecznej
w Lelowie zorganizowano szkolenie przeznaczone dla pracowników
PCPR oraz innych jednostek orgaNauka wspinaczki skałkowej. Unterricht im Felsenkletnizacyjnych pomocy społecznej z tern.
terenu powiatu częstochowskiego
na temat zależności pomiędzy systemem ubezpieczeń społecznych, a pomocą socjalną oraz pozycji i roli pracownika
socjalnego w Niemczech, w której wzięło udział ok. 25 osób.

in der Praxis am Beispiel des Bodenseekreises” statt. Die Schulung
leiteten Beamte des Landratsamtes
: Wiltrud Bolien und Rainer Barth.
Sie dauerte zwei Tage lang und bestand aus zwei unabhängigen Teilen.
(strona11) Im ersten Teil wurden die
Teilnehmer durch eine theoretische
Einführung in die Problematik der
Strukturalfonds bekannt gemacht.
Die Gäste aus Deutschland besprachen die Grundsätze der Strukturpolitik in der EU und die Hauptrichtungen im Sozialwesen im
Bodenseekreis und stellten fünf im
Rahmen der Sozialfonds realisierte

Rok 2004
1. W dniach 22 i 23 marca 2004 r. w siedzibie Placówki Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie
przy ul. Sobieskiego 7 odbyło się organizowane przez PCPR
w Częstochowie szkolenie na temat „Europejski Fundusz
Społeczny – praktyczne działania na przykładzie powiatu bodeńskiego”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Starostwa
Powiatu Bodeńskiego: Wiltrud Bolien oraz Rainer Barth. Szkolenie trwało dwa dni i zostało podzielone na dwie niezależne
części. Pierwsza część stanowiła teoretyczne wprowadzenie
do problematyki funduszów strukturalnych Unii Europejskiej.
Goście z Niemiec omówili założenia polityki strukturalnej Unii
Europejskiej, główne kierunki działań socjalnych w powiecie
bodeńskim i przedstawili pięć projektów zrealizowanych w
tym powiecie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Praca socjalna w szkołach podstawowych
2. Perspektywy
3.Zdobycie kwalifikacji w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i pielęgnacji osób starszych
4. Nowy start
5. Młodzi emigranci.

Konferencja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
Konferenz zum Thema: “Die Situation von behinderten Menschen in der europäischen Union”.

Entwürfe dar:
1. Soziale Arbeit an Grundschulen
2. Perspektiven
3.Qualifikationserwerb in Bereichen: Haushaltsführung und
Pflege von älteren Menschen
4. Neuer Start
5. Junge Emigranten

W drugim dniu szkolenia przewidziano ćwiczenia praktyczne dotyczące opracowywania
projektów mogących ubiegać
się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestników podzielono na 4 grupy robocze. Każdy
z tematów został opracowany według schematu działania zaproponowanego przez Szkolenie poświęcone Europejskiemu Funduszowi
Społecznemu.
prowadzących szkolenie. Po Schulung zum Thema: „Europäische Sozialfonds”.
opracowaniu projektów w gru16
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Für den zweiten Schulungstag waren
praktische Ǜbungen vorgesehen. Man
arbeitete an der Entwurfvorbereitung
und beschäftigte sich mit dem Antrag
auf EU-Förderung. Die Teilnehmer
wurden in vier Arbeitsgruppen geteilt.
Jedes Thema wurde nach einem bestimmten Schema bearbeitet. Danach
wurden die Arbeitsergebnisse im Plenum präsentiert. Der Gruppensprecher
stellte das auf einem Papierblatt beschriebene Projekt vor und beantwortete dann die gestellten Fragen. Der
Entwurf wurde von den Leitern der
Schulung besprochen und bewertet.
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pach nastąpiła ich prezentacja. Przedstawiciel grupy prezentował projekt opisany na planszach oraz odpowiadał na
pytania. Projekt był omawiany i oceniany przez prowadzących szkolenie. W szkoleniu udział wzięło ok. 100 osób.
2. W dniach od 20 do 23 maja 2004 r. powiat częstochowski
gościł ośmiu członków orkiestry dętej „Hersberg Musikanten” z powiatu bodeńskiego. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z członków orkiestry Roland Leppert
– jednocześnie kierownik Wydziału Pomocy Społecznej Starostwa Bodeńskiego, który razem z kolegami w ten sposób
postanowił uczcić 5. rocznicę nawiązania współpracy między
powiatami. Najważniejszym celem nieoficjalnej wizyty były
koncerty, które miały sprawić przyjemność zaproszonym gościom. W pierwszym dniu pobytu orkiestra miała okazję zwiedzić Jasną Górę i rezerwat archeologiczny w Częstochowie.
Niemieccy goście zagrali w tym dniu dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się w Szkole Podstawowej w Witkowicach. Koncert został wysłuchany przez uczniów i grono pedagogiczne szkoły, wychowanków Domu Dziecka
w Chorzenicach oraz zaproszonych gości. Kolejnego występu, który odbył się w siedzibie Straży Miejskiej w Częstochowie wysłuchały dzieci z kilku świetlic środowiskowych.
Kolejny dzień pobytu zespół spędził na zwiedzaniu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w tym ruin
zamku w Olsztynie oraz okolic Złotego Potoku.
W tym dniu odbył się koncert w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Ostatni dzień pobytu zakończył występ
w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. W dniu 23
maja goście zwiedzali Kopalnię Soli w Wieliczce i Kraków.
3. W dniach 11 – 13 października 2004 r. w powiecie bodeńskim odbyła się I Międzynarodowa Konferencja – „Pozycja
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Nowe założenia
w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w powiatach” przeznaczona dla kadr służb społecznych z powiatu częstochowskiego i bodeńskiego. Polskę reprezentowała
ponad 30-osobowa delegacja, w której udział wzięli przedstawiciele 16 Ośrodków Pomocy Społecznej ze wszystkich gmin
powiatu, a także przedstawiciele domów pomocy społecznej,
domów dziecka, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele urzędów:
Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz PFRON Oddział
Katowice. Stronę niemiecką reprezentowali pracownicy Starostwa Bodeńskiego, pracownicy odwiedzanych placówek,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz same osoby
niepełnosprawne.
Przyjęta formuła konferencji zapewniła aktywny udział obu
partnerów, którzy wymieniali się doświadczeniami, a uczestnicy konferencji z Polski zwiedzili i zapoznali się ze sposobami funkcjonowania 4 instytucji realizujących różnorodne
formy wsparcia w powiecie bodeńskim.
Podczas pobytu delegacja z powiatu częstochowskiego miała możliwość zapoznać się z nowymi rozwiązaniami polityki
społecznej wobec osób psychicznie chorych. Uczestnicy spo-

Etwa 100 Personen nahmen an der Schulung teil.
2. Vom 20. bis 23. Mai 2004 besuchten acht Mitglieder der
Blaskapelle „Hersberg Musikanten” den Partnerkreis Tschenstochau. Das Treffen fand auf Anregung eines Kapellenmitgliedes statt, der zugleich Leiter des Sozialamtes im Bodenseekreis ist. Roland Leppert feierte auf solche Weise zusammen
mit seinen Freunden das 5-jährige Jubiläum Partnerschaft.
Das Hauptziel des inoffiziellen Besuchs waren Konzerte, die
den geladenen Gästen viel Spaβ bereiteten. Am ersten Tag besuchte das Orchester das Kloster Jasna Góra und das archäologische Reservat in Tschenstochau.
Die deutschen Gäste gaben an diesem Tag zwei Konzerte. Das
erste fand in der Grundschule in Witkowice statt. Zu den Zuhörern gehörten Schüler, Lehrer,, Kinder des Kinderheimes
Chorzenice und geladene Gäste. Das nächste Konzert konnten
Kinder der Tagesstätte für schwer erziehbare Jugendliche im
Feuerwehrhaus in Tschenstochau hören. Den nächsten Aufenthaltstag verbrachte die Kapelle im Krakau-Tschenstochauer
Jura, besichtigte das Schloss in Olsztyn und die Umgebung
von Złoty Potok.
An diesem Tag gab sie auch ein Konzert im Pflegeheim Lelów. Der letzte Tag endete mit dem Auftritt im Sozialhilfehaus
in Blachownia. Am 23. Mai besuchten die Gäste das Salzbergwerk in Wieliczka und Krakau.
3.
In den Tagen vom 11. bis 13. Oktober 2004 fand im Bodenseekreis die Erste Internationale Konferenz „Situation der
behinderten
Menschen in der Gesellschaft. Neue Voraussetzungen für die
soziale und berufliche Integration der Behinderten im Kreisvergleich” statt. (strona 13) Sie wurde für alle im Sozialbereich Tätige im Kreis Tschenstochau und im Bodenseekreis
bestimmt. Eine 30-köpfige Delegation repräsentierte Polen:
Vertreter von 16 Zentren für Sozialhilfe aus allen Kreisgeme-

Występ orkiestry dętej „Hersberg Musikanten”.
Auftritt des Blasorchesters „Hersberg Musikanten”.

inden und Vertreter der Pflege-, Kinderheime, der Werkstätte
in Koniecpol, den Schulen Bogumiłek und des Kreis-Familienzentrums.
Außerdem nahmen an der Konferenz teil: Verteter des Woiwodschafts- und Marschallsamtes und des PFRON (Staatlichen Fonds für Rehabilitation Behinderter) der Abteilung Kattowitz. Deutschland wurde durch Beamte des Landratsamtes,
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tkania zapoznali się z systemem opieki stacjonarnej (całodo- Sozialarbeiter der besuchten Heime, Vertreter der Nichtregiebowej) i ambulatoryjnej – doraźnej, funkcjonującej w obydwu rungsorganisationen und die behinderten Menschen selbst.
krajach i powiatach.
Das Konferenzkonzept ermöglichte die aktive Teilnahme beGospodarze zaprezentowali działające we Friedrich- ider Seiten und einen Erfahrungsaustausch. Durch die Besichshafen oraz Überlingen Gminne Centra Psychiatrycz- tigung von vier Einrichtungen, die verschiedene Formen von
ne. W centrach tych znajdują się warsztaty pracy, Behindertenunterstützung im Bodenseekreis realisieren, wurde die Arbeitsweise dieser Einrichw których osoby chore psychicztungen verständlicher.
nie mogą pracować w niepełnym
wymiarze czasu pracy (od 0,5 h do
Während des Aufenthalts konn7 h dziennie) zależącym od możte die polnische Delegation neue
liwości psychofizycznych danej
sozialpolitische Lösungen im Zuosoby. Dodatkowo prowadzona
sammenhang mit behinderten Menjest różnorodna terapia, a choschen kennenlernen. Die Teilnehrym oferowana jest opieka psymer des Treffens informierten sich
chiatry i psychologa oraz pomoc
über stationäre und ambulante Verw załatwianiu wszelkich spraw
sorgungsstruktur in beiden Ländern
dotyczących życia codziennego.
und Kreisen.
Uczestnicy konferencji zwiedziDie Gastgeber machten Polen mit
li także firmę integracyjną CAP
Gemeindepsychiatrischen Zentren
(pole campingowe z restauracją Delegacja powiatu częstochowskiego w Immenstaad.
in Friedrichshafen und Überlingen
Delegation aus dem Kreis Tschenstochau in Immenstaad.
zatrudniającą w 50 % osoby chobekannt. In den Zentren gibt es Arre psychicznie) oraz zapoznabeit für behinderte Menschen, in
li się ze sposobem jej funkcjodenen geistig kranke Personen Teilnowania. Delegacja polska odwiedziła również Dom dla beschäftigung (von 0,5 h bis 7 h täglich) je nach Schwere der
Dzieci i Młodzieży w Linzgau. Wychowankowie Domu Behinderung finden können. (strona14) Zusätzlich führt man
mają problemy z nauką i niedostosowaniem społecznym. dort verschiedene Therapien durch. Den behinderten MenOpracowywany jest dla nich indywidualny program reha- schen wird psychiatrische oder psychologische Betreuung,
bilitacji. Na terenie ośrodka funkcjonuje szkoła z 5-8 oso- sowie Hilfe bei der Erledigung aller Lebensangelegenheiten
bowymi klasami oraz internat z mieszkaniami, w którym wy- geboten.
chowankowie uczą się zaspakajania codziennych potrzeb. Die Teilnehmer besuchten auch Integrationsfirma CAP (CamNa dofinansowanie połowy kosztów organizacji konferencji pingplatz mit Restaurant, wo 50 % des Personals geistig kranpowiat bodeński złożył wniosek do Unii Europejskiej w ra- ke Personen sind) und lernten deren Arbeitsweise kennen. Die
mach programu „Wspieranie partnerstwa miast w celu pro- polnische Delegation war im Kinder- und Jugendheim Linmocji aktywnego obywatelstwa unijnego”. Pozostałą kwo- zgau zu Besuch. Die Kinder des Heimes haben Probleme beim
tę sfinansowało Starostwo Bodeńskie, w związku z czym Lernen und sind gesellschaftlich nicht integriert. Es wurde für
uczestnicy konferencji z Polski nie ponosili żadnych kosztów. sie ein individuelles Rehabilitationsprogramm erarbeitet. Auf
dem Gelände des Heimes gibt es eine Schule mit 5-8 - Personen Klassen und ein Internat mit Wohnungen, wo junge MenRok 2005
schen lernen können, wie normales Leben aussieht.
Den Antrag auf Finanzierung der Hälfte der Organisationsko1. W dniach od 15 maja do 24 maja 2005 r. w Domu Dziec- sten stellte der Bodenseekreis im Rahmen des EU-Städtepartka w Chorzenicach przebywała grupa dziewięciu wycho- nerschaftsprogramms. Den Rest finanzierte der Bodenseekreis,
wanków Domu Dziecka w Linzgau (Niemcy) wraz z dwo- im Zusammenhang, deshalb mussten die Konferenzteilnehma opiekunami. Przyjechali w ramach nawiązanej w 2002 mer aus Polen keine Kosten tragen.
r. współpracy między ww. placówkami polegającej m.in. na
wymianie młodzieży. Podczas pobytu wychowankowie niemieckiego domu dziecka pomagali w pracach remontowych Jahr 2005
Domu Dziecka w Chorzenicach polegających na wytapetowaniu jednego z pokoi mieszkalnych. Poza pracą grupa 1. Vom 15. bis 24. Mai 2005 weilten im Kinderheim Chorzez Niemiec dużo czasu spędzała nad wodą łowiąc ryby i in- nice neun Kinder aus dem Kinderheim Linzgau (Deutschland)
tegrując się ze swymi polskimi kolegami. Wspólne ogniska, in Begleitung von zwei Betreuern. Sie kamen im Rahmen der
dyskoteki i mecze piłkarskie sprawiły, że atmosfera w Cho- 2002 angefangenen Zusammenarbeit an, die u.a. aus dem Jurzenicach była bardzo sympatyczna. W trakcie pobytu mło- gendaustausch hervorging. Während des Aufenthalts halfen
dzież zwiedziła Oświęcim, Częstochowę, Jurę i Kraków. die Jugendlichen aus dem deutschen Kinderheim bei Repara2. W dniach od 3 do 8 czerwca 2005 r. w powiecie czę- turarbeiten am Heim Chorzenice – sie tapezierten einen der
stochowskim gościła 5-osobowa delegacja pracow- Wohnräume. Viel Zeit verbrachte die Gruppe aus Deutschland
ników pomocy społecznej z powiatu bodeńskiego. am Wasser. Sie angelten und befreundeten sich mit polnischen
Altersgenossen.
W skład delegacji, której przewodniczył Rolland Leppert – na18
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czelnik Wydziału Spraw Socjalnych wchodzili: jego zastępca
Hans Hartl oraz Eddy Buck – referent Wydziału Spraw Młodzieży i Monika Heimer – referent pośrednictwa pracy oraz Johanna
Dudzińska – pełnomocnik ds. współpracy między powiatami.
Głównym celem wizyty był udział w organizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Częstochowie w dniu 6 czerwca konferencji pracowników służb społecznych „Pomoc społeczna
w powiatach częstochowskim i bodeńskim”, która była
kontynuacją wymiany doświadczeń służb socjalnych partnerskich powiatów, a szczególnie konferencji organizowanej przez powiat bodeński w dniach 11 – 13 października 2004 r. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób, w tym
5–osobowa delegacja pracowników pomocy społecznej z Friedrichschafen, a także przedstawiciele służb pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego.
Ważnym punktem wizyty był udział gości z powiatu bodeńskiego
w V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych
nt. „Lokalne rozwiązywanie problemów społecznych”, organizowanej przy współudziale Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie. W dniach od 6 do 8
czerwca 2005 r. w konferencji udział wzięła ponad 300–osobowa grupa pracowników służb społecznych z całej Polski.

Gemeinsame Lagerfeuer, Discos, Fuβballspiele sorgten für
gute Atmosphäre. Die Jugendlichen besichtigten das KZ Ausschwitz. Auf dem Programm standen auch Besuche der Städte

Dzieci z Chorzenic i Linzgau na wycieczce rowerowej...
Kinder aus Chorzenice und Linzgau auf einer Fahrradtour.

Goście z Niemiec odwiedzili także podległe staroście częstochowskiemu placówki pomocy społecznej: DPS w Blachowni, DPS w Turowie, DPS w Lelowie, Dom Dziecka w Chorzenicach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Bogumiłku. Ponadto w dniu 4 czerwca 2005 r. przedstawiciele powiatu bodeńskiego wzięli udział w IX Integracyjnych Spotkaniach Mieszkańców, Rodzin i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.
3. W dniach 23 - 28 czerwca 2005 r. pięcioosobowa grupa wychowanków Domu Dziecka z Chorzenic uczestniczyła w obchodach 30-lecia istnienia zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Linzgau w Powiecie Bodeńskim.
Wyjazd obfitował w szereg wycieczek, pobyt w wesołym miasteczku, festyn, ogniska, przejażdżki na quadach.
4. W dniach 22 - 31 lipca 2005 r. grupa 26 wychowanków Domu
Dziecka weWrzosowej i w Chorzenicach wypoczywała w zaprzyjaźnionym powiecie bodeńskim na zaproszenie starosty Siegfrieda Tanna. Podczas 10-dniowego pobytu nad Jeziorem Bodeńskim dzieci miały okazję uczestniczyć w festynie regionalnym
z okazji Dnia Miasta Ravensburg. Wieczorami wychowankowie rozgrywali mecze piłki nożnej Polska - Niemcy.
Wychowankowie pojechali również do Redl Schule - odpowiednika gimnazjum w Polsce na szkolny festyn, na
którym zwiedziły pracownie szkolne oraz halę sportową.
Wychowankowie byli także na całodziennej wycieczce w Meersburgu i Salem. W Meersburgu grupa zwiedziła starówkę,
miasto oraz średniowieczny zamek biskupów. Natomiast w
Salem zwiedzali Affenberg Salem – słynny rezerwat małp.
Dzieci kilkakrotnie korzystały z kompleksu basenów letnich
w Fischbach. W trakcie pobytu dzieci miały także okazję popłynąć statkiem wycieczkowym do miejscowości Konstanz.

... i nad zalewem w Blachowni.
… und am Stausee in Blachownia.

Tschenstochau und Krakau, sowie eine Wanderung im Jura.
2. Vom 3. bis 8. Juni 2005 war im Kreis Tschenstochau eine
fünfköpfige Delegation der Sozialhilfearbeiter aus dem Bodenseekreis zu Gast.
Sie bestand aus Rolland Leppert – der Leiter der Sozialamtes,
seinem Stellvertreter Hans Hartl, Eddy Buck – Referenten des
Jugendamtes, Monika Heimer – Referentin für Arbeitsvermittlung und Johanna Dudzińska – Beauftragte für Kreispartnerschaft.
Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Teilnahme an der, am 6.
Juni durch das Landratsamt in Tschenstochau, organisierten
Sozialarbeiterkonferenz: „Sozialhilfe im Kreis Tschenstochau
und Bodenseekreis”. Hiermit wurde der Erfahrungsaustausch
der Sozialhilfearbeiter aus den Partnerkreisen fortgesetzt - mit
besonderem Bezug auf die durch den Bodenseekreis vom 11.
bis 13. Oktober 2004 veranstaltete Konferenz. An diesem
Treffen nahmen 55 Personen teil, darunter eine fünfköpfige
Delegation der Sozialhilfearbeiter aus Friedrichschafen, sowie
Vertreter der Sozialhilfedienste aus dem Kreis Tschenstochau.
Ein weiteres Ziel des Besuchs war die V. Gesamtpolnische Sozialarbeiterkonferenz zum Thema.: “Lösungen von sozialen
Problemen vor Ort” in Tschenstochau. Dieser Besuch wurde
vom Kreis-Familienzentrum mitorganisiert.
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Rok 2006

In der Zeit vom 6. bis 8. Juni 2005 beteiligten sich an
der Konferenz ca. 300 Sozialarbeiter aus ganz Polen.
1. W dniu 11 lutego 2006 r. PCPR zorganizowało pol- Die Gäste aus Deutschland besuchten auch einige dem
sko – niemiecką konferencję na temat: „Opieka socjalna w Landrat des Kreises Tschenstochau unterstellte soziale
Polsce”, która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Einrichtungen: Pflegeheime Blachownia, Turów, Lelów,
Kinderheim Chorzenice und SchuWychowawczym w Bogumiłku.
l-Erziehungsanstalt (Sonderanstalt)
W konferencji udział wzięła delegain Bogumiłek. Am 4. Juni 2005
cja z powiatu bodeńskiego w skłanahmen die Vertreter des Bodendzie: starosta bodeński Siegfried
seekreises am IX. IntegrationstrefTann, wicestarosta Joachim Krufen der Bewohner, Familien und
schwitz, dyrektor pionu Środowisko
Sozialarbeiter in Blachownia teil.
i Technika – Wilfried Franke, dyrek3. In den Tagen 23 – 28. Juni 2005
tor pionu Administracja Finansów
konnte eine Fünfergruppe der Jui Udziałów – Helmut Reitemann, nagendlichen aus dem Kinderheim
czelnik Wydziału Spraw Socjalnych
Chorzenice das 30-jährige Jubi– Roland Leppert, dyrektor pionu
läum des Bestehens des befreunPrawo i Porządek – Sabina Reiser,
deten Kinderheimes Linzgau im
naczelnik Wydziału Porządku PuBodenseekreis mitfeiern. Auf dem
blicznego i Policji – Matthias Warler
Programm standen zahlreiche Ausoraz pełnomocnik ds. partnerstwa V Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych.
flüge, Rummelplatz Volksfest, LaJohanna Dudzinski, a także dyrek- V. gesamtpolnische Konferenz der Sozialhilfearbeiter.
gerfeuer, Quadfahrten. (strona 18)
torzy jednostek pomocy społecznej
4. Vom 22. bis 31. Juli 2005, auf die
z terenu powiatu częstochowskiego (Powiatowego Centrum
Einladung des Landwirtes, Siegfried Tanns erholten sich im
Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Domów
Bodenseekreis 26 Kinder aus den Kinderheimen Wrzosowa
Dziecka i Warsztatów Terapii Zajęciowej). Łącznie ok. 20 osób.
und Chorzenice. Während der 10-tägigen Ferien am Boden2. W dniach od 30 czerwca do 10 lipca 2006 r. grupa 26 wy- see hatten Kinder die Gelegenheit am Regionalfest der Stadt
chowanków z Domu Dziecka we Wrzosowej i Chorzenicach Ravensburg teilzunehmen. Abends spielten die Jugendlichen
wypoczywała w zaprzyjaźnionym powiecie bodeńskim. Pod- Fussball (Polen gegen Deutschland). Die Kinder fuhren auch
czas wyjazdu dzieci miały okazję do zobaczenia wielu cie- zum Schulfest in die Realschule. Diese Schulform entspricht
kawych miejsc m.in. Muzeum „Zeppelina”, Muzeum Szkol- dem polnischen Gymnasium. Dort besichtigten sie Schulräunictwa „Schule Museum” starówki
me und Sporthalle. Auf dem Promiasta Meersburg,. Wychowankogramm standen auch ganztägige
wie byli na wycieczce w PlanetaAusflüge nach Meersburg und Sarium Małp, mieli także okazję polem. In Meersburg besichtigte die
płynąć statkiem wycieczkowym do
Gruppe die Alt- und Innenstadt,
miejscowości Konstanz, gdzie zomittelalterliche Bischofsburg. In
baczyli m.in. doskonale zachowany
Salem besuchten die Kinder Afbudynek, w którym odbywały się
fenberg Salem – das bekannte Afzjazdy soboru w latach 1414 – 1418.
fenreservat. Mehrmals waren sie
im Schwimmbäderkomplex in Fischbach. Sie fuhren auch mit dem
Rok 2007
Ausflugsschiff nach Konstanz.
1. W dniu 23 lutego 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie delegacji Dzieci z Chorzenic w Linzgau.
Jahr 2006
powiatu bodeńskiego z Zarządem Kinder aus Chorzenice und Linzgau.
Powiatu Częstochowskiego, naczel1. Am 11. Februar 2006 fand eine,
nikami wydziałów Starostwa, dyrektorami jednostek organizadurch das Kreis-Familienzentrum organisierte, deutsch-polnicyjnych powiatu. W trakcie spotkania Katarzyna Buchajczuk
sche Konferenz unter dem Titel „Sozialhilfe in Polen” in der
– dyrektor PCPR w Częstochowie, przedstawiła prezentację
Sonderanstalt Bogumiłek statt. Die deutschen Vertreter des
multimedialną poświęconą 7-letniej współpracy między poBodenseekreises waren: Landrat Siegfried Tann, erster Lanwiatami. Odchodzący w marcu 2007 r. na emeryturę starosta
desbeamter Joachim Kruschwitz, Leiter der Abteilung Umwelt
powiatu bodeńskiego Siegfried Tann zaproponował zorganiund Technik – Wilfried Franke, Direktor der Finanzverwalzowanie wczesną jesienią we Friedrichshafen charytatywnego
tung – Helmut Reitemann, Leiter des Sozialamtes – Roland
meczu w piłkę siatkową pomiędzy miejscową drużyną nieLeppert, Direktorin des Referats Recht und Ordnung – Sabina
miecką i częstochowskim AZS-em, z którego dochód miałReiser, Leiter der Abteilung Öffentliche Ordnung und Polizei–
by być przekazany na rzecz placówek pomocy społecznej.
Matthias Warler und Beauftragte für Kreispartnerschaft JohanStarosta częstochowski Andrzej Kwapisz zaprosił Rolanda na Dudzinski, Leiter der sozialen Einrichtungen aus dem Kreis
20
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Lepperta – naczelnika Wydziału Pomocy Społecznej Starostwa Bodeńskiego, do udziału w organizowanej w dniach 4 – 6
czerwca br. VII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnej pt. „Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej – rzeczywistość czy wyzwanie?”. Roland Leppert zrewanżował się
zaproszeniem przedstawicieli pomocy społecznej na organizowaną przez siebie konferencje. W tym samym dniu w godzinach południowych goście z Niemiec odwiedzili Dom Dziecka w Chorzenicach, spotkali się ze starostą częstochowskim
Andrzejem Kwapiszem, członkiem Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henrykiem Kasiurą, dyrektorem PCPR, dyrektorami DPS, dyrektorami Domów Dziecka, Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
2. W dniach 31 maja - 6 czerwca 2007 r. na terenie powiatu częstochowskiego przebywał przedstawiciel zaprzyjaźnionego powiatu bodeńskiego Roland Leppert – kierownik
Wydziału ds. Pomocy Społecznej Starostwa Bodeńskiego.
Wdniu 4 czerwca 2007 r. Roland Leppert wystąpił w roli prelegenta
z wykładem pt. „Praca środowiskowa pracowników socjalnych w powiecie bodeńskim” na organizowanej już po
raz VII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze, której PCPR w Częstochowie było
współorganizatorem. Konferencję zorganizowano pod honorowym patronatem starosty częstochowskiego. W konferencji wzięło udział ok. 300 osób z całej Polski pracujących w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej.
W tym samym dniu odbyło się organizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie spotkanie
R. Lepperta z przedstawicielami pomocy społecznej (dyrektorami Domów Dziecka, Domów Pomocy Społecznej oraz
kierownikami sekcji PCPR w Częstochowie), podczas którego omawiano sprawy związane z dalszą współpracą min.
planowaną we wrześniu konferencją w Powiecie Bodeńskim.
W trakcie pobytu R. Leppert odwiedził placówki funkcjonujące na terenie powiatu: Dom Dziecka w Chorzenicach, Dom Dziecka we Wrzosowej, Dom Pomocy Społecznej w Lelowie oraz Dom Pomocy Społecznej Blachowni,
gdzie w dniu 2 czerwca 2007 r. wziął udział w XI Integracyjnych Spotkaniach Mieszkańców Rodzin i Pracowników
DPS. Ponadto zwiedził Kraków i Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz wziął udział w spływie kajakowym Wartą.
3. W dniach 30 czerwca – 10 lipca 2007 r. 20-osobowa grupa wychowanków Domu Dziecka z Chorzenic przebywała na
wakacjach razem z taką samą grupą młodzieży niemieckiej
w powiecie bodeńskim. Większość uczestników po raz pierwszy w życiu miała okazję wzbić się w powietrze. Największą
atrakcją wyjazdu była możliwość latania małymi samolotami
osobowymi nad Jeziorem Bodeńskim i podziwianie pięknych
krajobrazów z perspektywy lotu ptaka. Aktywnymi formami
wypoczynku były kąpiele w jeziorze i na basenach oraz rozgrywki sportowe, w których młodzież chętnie uczestniczyła.
4. W dniach 16-19 października 2007 r. w powiecie bodeńskim
odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rodziny w różnych sytuacjach życiowych”, przeznaczona dla kadr służb społecznych

Tschenstochau (Kreis-Familienzentrum, Pflege- Kinderheime,
Beschäftigungstherapie Werkstätte). Insgesamt 20 Personen.
2. Vom 30. Juni bis 10. Juli 2006 waren 26 Kinder aus den
Kinderheimen Wrzosowa und Chorzenice im Bodenseekreis
zu Gast. Das Programm beinhaltete viele interessante Besuche
(u.a. Zeppelin Museum, Schulmuseum, Altstadt von Meersburg). (strona 20) Die Kinder besuchten auch das Affenrese-

Wychowankowie domów dziecka z powiatu częstochowskiego podczas rejsu po Jeziorze Bodeńskim.
Mädchen und Jungen der Kinderheime aus dem Kreis
Tschenstochau während der Schifffahrt auf dem Bodensee.

rvat, machten eine Schifffahrt nach Konstanz, bewunderten
u.a. ein sehr gut erhaltenes Gebäude, in dem Konzile in den
Jahren 1414 bis1418 stattfanden.
Jahr 2007
1. Am 23. Februar 2007 fand im Landratsamt Tschenstochau
das Treffen der Delegation aus dem Bodenseekreis mit der Verwaltung des Kreises Tschenstochau, Leitern der Abteilungen
des Landratsamtes und Direktoren der Organisationseinheiten
des Kreises statt. Während der Begegnung präsentierte Katarzyna Buchajczuk – Direktorin des Kreisfamilienzentrums
in Tschenstochau, multimediale Darstellung der 7-jährigen
Kreispartnerschaft. Der im März 2007 scheidende Landrat
des Bodenseekreises, Siegfried Tann schlug vor, im früheren
Herbst ein karitatives Volleyballspiel (zu wohltätigen Zwecken) zwischen der deutschen und polnischen Mannschaft in
Friedrichshafen auszutragen, dessen Erlös sozialen Einrichtungen zugute kommen sollte.
Der Landrat in Tschenstochau Andrzej Kwapisz lud Roland
Leppert – Leiter des Sozialamtes aus dem Bodenseekreis zur
VII. Gesamtpolnischen Konferenz der Sozialarbeiter vom 4.
bis 6. Juni z.T. „Arbeit in sozialen Einrichtungen – Wirklichkeit oder Herausforderung ?” ein. Roland Leppert lud seinerseits Sozialhilfearbeiter zum Gegenbesuch und zur Teilnahme
an der von ihm veranstalteten Konferenz auf. (strona 21) Am
Nachmittag waren die Deutschen zu Gast im Kinderheim Chorzenice zu Besuch, dort begegneten sie dem Landwirt Andrzej
Kwapisz, dem Mitglied des Kreisvorstandes in Tschenstochau
Henryk Kasiura, dem Direktor des Kreisfamilienzentrums,
den Leitern: der Kinderheime, Beschäftigungstherapie Werkstätte und einer Sonderschule.
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z powiatu częstochowskiego. W konferencji uczestniczyła
ponad 30–osobowa delegacja przedstawicieli pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. W trakcie wizyty
uczestnicy konferencji zapoznali się z działalnością czterech
placówek działających w sferze pomocy społecznej, mieli
możliwość poznania pracy pomocy społecznej w Niemczech
w tematach: zadania pełnomocnika ds. Rodziny i Kobiet, zadania Wydziału ds. Młodzieży skierowane na rzecz rodziny,
program MOBILE dot. wczesnej pomocy dla młodych matek i
ojców w psycho-socjalnie obciążonych sytuacjach życiowych
poprzez sieć prewencyjnej ochrony dziecka oraz pomoc dla
bezrobotnych w powiecie bodeńskim przeznaczoną dla trzech
grup bezrobotnych, tj. długotrwale bezrobotnych, osób samotnych wychowujących dzieci, bezrobotnych poniżej 25 roku
życia.
W trakcie wizyty przekazano używany sprzęt komputerowy

2. Vom 31. bis 6. Juni 2007 weilte im Kreis Tschenstochau der
Vertreter des befreundeten Bodenseekreises Roland Leppert –
der Leiter des Sozialamtes.
Am 4. Juni 2007 im Rahmen der 7. Gesamtpolnischen Konferenz der Sozialarbeiter referierte Roland Leppert über das
Thema: „Ambulante soziale Hilfe im Bodenseekreis”. Die
Tagung stand unter der Ehrenschirmherrschaft des Landrates
von Tschenstochau. Daran nahmen ca. 300 Personen aus ganz
Polen teil, die im sozialen Bereich tätig sind.
An demselben Tag fand im Kreisfamilienzentrum die Begegnung von R. Leppert mit Sozialhilfearbeitern (Leitern der
Kinder-, Pflegeheime und Leiter des Kreisfamilienzentrums in
Tschenstochau) statt, wo man sich über die mit weiterer Zusammenarbeit verbundenen Angelegenheiten u.a. für September geplante Konferenz im Bodenseekreis unterhielt.
Herr Leppert nutzte den Aufenthalt, um soziale Einrichtungen
zu besuchen, nämlich: Kinderheime Chorzenice und Wrzosowa, Pflegeheime in Lelów und Blachownia. Am 2. Juni 2007
nahm er an den XI. Integrationsbegegnungen der Bewohner,
Familien und Sozialarbeiter der Pflegeheime teil. Auβerdem
besuchte er Krakau, den Krakau-Tschenstochauer Jura, machte eine Paddelfahrt auf dem Fluss Warthe.

Uczestnicy polsko-niemieckiej konferencji przed Starostwem Powiatowym w Częstochowie.
Teilnehmer der deutsch-polnischen Tagung vor dem Landratsamt
in Tschenstochau.

(26 komputerów, 15 systemów operacyjnych WINDOWS
XP w języku niemieckim i 3 drukarki) dla dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych i placówek pomocy społecznej.
Sprzęt komputerowy został pozyskany przez Petera Häuslera
z Lotniczego Klubu Sportowego we Frierdrischafen od niemieckich firm tj: ZF i EADS Atrium, a systemy napędowe
oraz licencje od Elektromark Häflera i Microsoft Niemcy. W
trakcie pobytu rozmawiano o kierunkach dalszej współpracy
w ramach polityki społecznej między powiatami, w wyniku
czego w dniu 12 października 2007 r. starosta częstochowski
zaprosił 7–osobową grupę przedstawicieli powiatu bodeńskiego na VIII Ogólnopolską Konferencję Pracowników Socjalnych, która odbyła się w czerwcu 2008 r. 13–osobowa grupa
pracowników Wydziału Pomocy Społecznej Powiatu Bodeńskiego w dniach 29.06 - 03.07.2008 r. prowadziła rozmowy
fachowe, których celem była prezentacja systemu wsparcia
rodziny w Polsce.
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3. Vom 30. Juni bis 10. Juli 2007 verbrachten 20 Kinder und
Jugendliche aus dem Kinderheim Chorzenice ihre Ferien mit
deutschen Freunden/ Altersgenossen im Bodenseekreis. Die
gröβte Attraktion für die Teilnehmer waren Rundflüge mit kleinen Flugzeugen über den Bodensee. Die Teilnehmer genossen die schöne Landschaft aus der Vogelperspektive. Aktive
Erholung sicherten das Baden im See und in Schwimmbädern,
zudem nahmen die Jugendlichen gerne an Sportveranstaltungen, teil.
4. In den Tagen 16-19. Oktober 2007 fand im Bodenseekreis
eine Konferenz unter dem Titel „Unterstützung der Familie
in verschiedenen Lebenslagen“, die für Mitarbeiter aus dem
sozialen Bereich aus dem Kreis Tschenstochau bestimmt wurde, statt. Eine 30-köpfige Delegation beteiligte sich an dieser
Konferenz. Die Teilnehmer lernten vier soziale Einrichtungen
kennen, informierten sich über soziale Arbeit in Deutschland
und zu den Themen: Aufgaben der Frauen– und Familienbeauftragten, Aufgaben des Jugendamtes gegenüber der Familie,
das Programm MOBILE - frühe Hilfen für junge Mütter und
Väter in schwerer Lebenssituation, Präventionsmaβnahmen
zum Kinderschutz, Hilfe für Arbeitslose im Bodenseekreis.
(Langzeitarbeitslose, Alleinstehende, alleinerziehende Personen, Arbeitslose unter 25).
Während des Besuchs übergab man gebrauchte PCs (26 Computer, 15 Betriebssysteme WINDOWS XP (in deutscher Sprache) und drei Drucker) für Kinder in Erziehungsanstalten und
Pflegeheimen. Computergeräte wurden dank Initiative von
Peter Häusler aus dem Luftsportclub in Friedrichshafen von
den deutschen Firmen gespendet u.a.: von ZF und Astrium
EADS; Laufwerke und Lizenzen von Elektromarkt Häfler und
Microsoft Deutschland. (strona 24) Man diskutierte auch über
eine weitere Zusammenarbeit im Bereich Sozialpolitik; im Zusammenhang damit lud der Landrat von Tschenstochau am 12.
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Rok 2008
1. W dniach 29 czerwca – 03 lipca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało Konferencję
Polsko-Niemiecką „Wsparcie rodziny w różnych sytuacjach
życiowych – wymiana doświadczeń pracowników socjalnych
w ramach partnerstwa powiatów.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z obydwu powiatów. Łącznie w ciągu trwania konferencji
udział w niej wzięły 84 osoby, z czego 13 osób z Niemiec, 71
osób z Polski. Delegacji niemieckiej przewodniczył naczelnik Wydziału Socjalnego Roland Leppert, a jej honorowym
uczestnikiem był Siegfried Tann – były, wieloletni starosta
bodeński, który 9 lat temu podpisał umowę partnerską z powiatem częstochowskim i dzięki któremu rozwój współpracy
osiągnął taki wymiar. Ponadto w skład delegacji niemieckiej
wchodzili pracownicy Starostwa Powiatowego we Friedrichshafen wydziałów ds. młodzieży, osób niepełnosprawnych,
pracujących z osobami bezrobotnymi do 25 roku życia oraz
bezrobotnymi kobietami.
Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli: przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin powiatu
częstochowskiego, domów pomocy społecznej, domów dziecka, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przedstawiciele władz powiatu częstochowskiego oraz Rady Powiatu w
Częstochowie, jak również radny Sejmiku Województwa Śląskiego. W trakcie konferencji omówiono następujące tematy:
„Zadania powiatu w systemie pomocy społecznej w Polsce”,
„Zadania gminy w pomocy społecznej”, „realizacja świadczeń
pomocy społecznej przez gminę”, „Pomoc gminy w formie
usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej”, „Realizacja programu dożywiania dzieci w szkołach”,
„Formy wsparcia mieszkańcó1) w sytuacjach kryzysowych”,
„Rodziny zastępcze najlepszą formą zapewnienia opieki dzieciom”.
Konferencję zorganizowano w różnych miejscach powiatu
częstochowskiego, dzięki czemu delegacja niemiecka miała
możliwość zwiedzenia i zapoznania się
z funkcjonowaniem niektórych placówek pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. M.in. zapoznała się
z pracą i funkcjonowaniem Domu Dziecka w Chorzenicach,
mieszkań rodzeństw usamodzielnienia i chronionych w Blachowni, Domu Pomocy Społecznej w Blachowni i w Lelowie
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku.
Celem konferencji było dalsze umocnienie i rozwój współpracy oraz pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce oraz instytucji realizujących
różnorodne zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie
powiatu częstochowskiego.
Partnerzy konferencji mieli możliwość, na podstawie wystąpień strony polskiej i obejrzanych placówek, zebrać cenne
doświadczenia, wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi

Oktober 2007 eine 7-köpfige Delegation des Bodensekreises
zur VIII. Gesamtpolnischen Sozialarbeiterkonferenz im Juni
2008 ein. Eine Gruppe von 13 Mitarbeitern des Sozialdezernats aus dem Bodenseekreis führte Fachgespräche vom 29.06
bis 03.07.2008 zum Thema: “Das Unterstützungssystem der
Familie in Polen” durch.
Jahr 2008
1. Vom 29. Juni bis 03.Juli veranstaltete das Kreisfamilienzentrum in Tschenstochau eine deutsch-polnische Konferenz
zum Thema „Unterstützung der Familien in verschiedenen
Lebenslagen” – Fortsetzung des Erfahrungsaustausches der
Sozialarbeiter im Rahmen der Kreispartnerschaft.
An der Konferenz nahmen Vertreter verschiedener Institutionen aus beiden Kreisen teil (insgesamt 84 Teilnehmer, darunter 13 Personen aus Deutschland, 71 aus Polen). Die deutsche
Delegation unter der Leitung von Roland Leppert, Leiter des
Sozialamtes, und mit ihrem Ehrenmitglied Siegfried Tann
(ehemaliger Landrat des Bodenseekreises, der vor neun Jahren
den Partnerschaftsvertrag mit dem Kreis Tschenstochau unterzeichnet hatte). Dank der guten Zusammenarbeit mit Herrn
Tann intensivierten sich die Beziehungen. Der deutschen Delegation gehörten auch Vertreter des Landratsamtes in Friedrichshafen: Jugend- und Behindertenamtes, des Amtes für
Arbeitslose unter 25 und für arbeitslose Frauen.
Die polnische Seite wurde von Vertretern der Sozialhilfezentren aus den Gemeinden des Kreises Tschenstochau repräsentiert: Kinder-, Pflegeheime, Beschäftigungstherapie-Werkstätte in Koniecpol, Sonderschulen, Schul-Erziehungsheim in
Bogumiłek, Haus der Lebenshilfe in Soborzyce, Kreisfamilienzentrum in Tschenstochau, städtisches Zentrum für Sozialhilfe in Tschenstochau, Mitglieder der Kreisbehörde und des
Kreisrates Tschenstochau, Ratsherr des schlesischen Kreistages. (strona 26) Man beschäftigte sich mit folgenden Themen:
„Aufgaben des Kreises im Bereich der Sozialhilfe in Polen”,
„Aufgaben der Gemeinde im Bereich der Sozialhilfe”, „Realisierung der sozialen Leistungen durch die Gemeinde”, „Am
Wohnort, durch Gemeinde geleistete Hilfe für bedürftige Personen”, „Ernährungsaktion in Schulen”, „Unterstützungsformen in Krisensituationen”, „Ersatzfamilien als die beste Form
der Kinderbetreuung”
Die Konferenz fand in verschiedenen Orten im Kreis statt, deshalb konnte die deutsche Delegation einige soziale Einrichtungen besuchen und deren Arbeitsweisen kennen lernen, u.a.
machte sie sich mit der Arbeit des Kinderheimes Chorzenice, Wohngemeinschaften von Geschwistern, die sich selbstständig machen sollen, voll- und teilbetreute Wohnplätze in
Blachownia, Pflegeheime in Blachownia und Lelów, SchulErziehungsanstalt/ Sonderschule in Bogumiłek bekannt .
Das Ziel der Konferenz war die weitere Stärkung der Zusammenarbeit, bessere Kenntnisse über Organisationen und Strukturen des Sozialhilfesystems in Polen.
Die Konferenzteilnehmer hatten die Möglichkeit - aufgrund
polnischer Referate, und Besichtigung sozialer Einrichtungen,
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podobieństw i różnic systemów opieki oraz uzgodnić formy
dalszej współpracy. Dzięki temu konferencja nie ograniczyła się tylko do wymiany informacji, ale stanowiła fundament
do planowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć obydwu
powiatów. Dzięki konferencji zostały poszerzone istniejące
dotychczas formy współpracy.
2. W dniach 5-15 lipca 2008 r. grupa 19 wychowanków Domu
Dziecka
w Chorzenicach spędzała czas we Friedrichschafen nad Jeziorem Bodeńskim. Atrakcje przewidziane dla dzieci to: wycieczka na Górę Pfander, gdzie odbyła się tresura dzikich ptaków i zwiedzanie mini zoo, zwiedzanie parku dzikich zwierząt
Wildpark, także lokalnego muzeum Zeppelin oraz lotniska
Friedrichschafen. Wychowankowie odbyli również rejs statkiem w celu „złowienia” zająca, który był dodatkową atrakcją
imprez w mieście. Spędzali czas także na basenach i w aquaparkach. Pobyt zakończył grill, podczas którego przekazano
dzieciom 10 komputerów.

interessante Beobachtungen zu sammeln, Erfahrungen auszutauschen, über Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden
Sozialhilfesysteme zu diskutieren und die weitere Zusammenarbeit zu vereinbaren. Die Tagung konzentrierte sich nicht
nur auf den Informationsaustausch, sondern bildete auch die
Grundlage zur Planung künftiger, gemeinsamer Tätigkeiten
der Partnerkreise. Dank der Konferenz erweiterten sich die bisher bestehenden Formen der Kooperation.
2.Vom 5-15. Juli 2008 weilte eine Gruppe von 19 Jugendlichen
aus dem Kinderheim Chorzenice in Friedrichshafen am Bodensee. (strona 27) Auf dem Programm standen: der Ausflug
auf den Berg Pfander, Dressur wilder Vögel , Besichtigung
eines Mini Zoos, eines Wildparks, des Zeppelin-Museums
und der Besuch des Flughafens Friedrichshafen. Die Kinder
machten sogar eine Schifffahrt, um „einen Hasen zu fangen”,
eine der zahlreichen Attraktionen des Heimatfestes. Die Zeit
verbrachten sie auch in Schwimmbädern und Aquaparks.
Der Aufenthalt endete mit einem Grillabend, während dessen
man den Kindern 10 PCs überreichte.

Z wakacji nad Jeziorem Bodeńskim dzieci wróciły z komputerami. Aus den Ferien am Bodensee kehrten die Kinder mit Computern zurück.
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Rok 2009

Jahr 2009

1. W dniach 30.01. - 3.02.2009 r. dwuosobowa delegacja Powiatu Częstochowskiego w składzie: Katarzyna Buchajczuk
- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Adam Jesionek - kierownik ds. interwencji Powiatowego Zarząd Dróg w Częstochowie, przebywali na zaproszenie Starosty Bodeńskiego we Friedrichshafen.
W dniu 31.01.2009 r. delegacja uczestniczyła w Balu karnawałowym zorganizowanym po raz szósty przez Niemiecko Polskie Koło Przyjaciół nad Bodeńskim. W trakcie Balu przeprowadzono loterię fantową, z której dochód w wysokości
2000 € przeznaczono na sfinansowanie nauki języka niemieckiego dla chętnych wychowanków obu placówek opiekuńczo
- wychowawczych powiatu. W dniu 2.02.2009 r. delegacja
uczestniczyła w rozmowach fachowych dotyczących dalszej
współpracy z naczelnikiem Wydziału Socjalnego Starostwa
Bodeńskiego Fridhelm Hensel i starostą powiatu bodeńskiego
Lotharem Wolfle.

1. Vom 30.01-3.02.2009 hielt sich die zweiköpfige Delegation
aus dem Tschenstochauer Kreis, bestanden aus: Katarzyna Buchajczuk – Direktorin des Familienzentrums in Tschenstochau,
Adam Jesionek – Leiter des Kreisstrassenbauamtes in Tschenstochau, auf Einladung des Landrates aus dem Bodenseekreis
in Friedrichshafen auf. Am 31.01.2009 nahm die Delegation
am Karnevalball statt, der zum sechsten Mal vom DeutschPolnischen Freundeskreis am Bodensee veranstaltet wurde.
Während des Balls führte man eine Pfandlotterie durch,
von dessen Einkommen in Höhe von 2000 € man den Deutschunterricht für daran interessierten Pflegekinder der beiden sozialen Einrichtungen (Kinderheimen) im Kreis finanziert werden sollte. Am 2.02.2009 beteiligte sich die
Delegation an den Fachgesprächen, die die weitere Zusammenarbeit mit dem Sozialamtleiter Friedhelm Hensel mit dem Landrat des Bodenseekreises Lothar Wolfle.
2. Auf Einladung des Tschenstochauer Landrates und des Familienzentrums in Tschenstochau vom 6-9.VI.2009 hielt sich im
Tschenstochauer Kreis die vierköpfige Delegation der Vertreter für Sozialhilfe aus dem Bodenseekreis auf. Sie bestand aus:

2. Na zaproszenie starosty częstochowskiego i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniach 6-9.
VI.2009 r. w Powiecie Częstochowskim przebywała 4 - osobowa delegacja przedstawicieli pomocy społecznej ze Staro- - Friedhelm Hensel - Sozialamtsleiter
stwa Bodeńskiego w składzie:
- Patrice Strassner - Beratung für Verschuldete
Friedhelm Hensel – naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej
- Miriam Fritz - Fallmanager – Integration der Behinderte
Patrice Strassner – poradnictwo dla zadłużonych
- Johanna Dudzinski-Tann - Koordinierende für ZusammenarMiriam Fritz – menager przypadku - integracja niepełno- beit,
sprawnych
Johanna Dudzinski – Tann - koordynator współpracy, tłumacz.
Dolmetscherin Zum Hauptziel der Ankunft der Delegation
Głównym celem przyjazdu delegacji był udział w IX Ogól- wurde die Teilnahme an der IX. Konferrenz der Sozialarbeiter
nopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych „Margina- „Leben am Rande und soziales Ausschließen als Aufgabenbelizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działań pracow- reich für den Sozialarbeiter. Die Konferrenz fand vom 8-10.
nika socjalnego”, która odbyła się w dniach 8 -10.VI. 2009
VI.2009 im Kloster Jasna Góra
r. na Jasnej Górze, między innymi
statt, unter anderem unter dem Papod patronatem starosty częstotronat von dem Landrat des Tschenchowskiego Andrzeja Kwapisza,
stochauer Kreises Andrzej Kwapisz,
a jednym ze współorganizatorów
und einer der Veranstalter war das
było Powiatowe Centrum PomoFamilienzentrum in Tschenstochau.
cy Rodzinie w Częstochowie.
W dniu 08.06.2009 r. w godz. 10-13
Gleichzeitig am 08.06.2009 um 10odbyły się w sali sesyjnej Starostwa
13 Uhr fanden im Konferrenzraum
Powiatowego w Częstochowie rozdes Landratamtes in Tschenstochau
mowy fachowe przy współudziale
die Fachgespräche mit der Teilnahkierowników Ośrodków Pomocy
me von Leitern der sozialen EinrichSpołecznej i dyrektorów jednostek
tungen und Direktorn der Organisaorganizacyjnych pomocy społecz- Obrady otworzył członek Zarządu Powiatu Henryk
tionseinrichtungen für Sozialhilfe
nej powiatu częstochowskiego, Kasiura.
aus dem Tschenstochauer Kreis statt.
w których wzięło udział 36 osób. Die Tagung eröffnete das Mitglied des Kreisvorstandes
Insgesamt machten daran 36 PersoHenryk Kasiura.
W trakcie pobytu w powiecie częnen mit. Während des Aufenthaltes
stochowskim goście zapoznali się
im Tschenstochauer Kreis machten
z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lelowie sich die Gäste mit dem Funktionieren des Sozialheimes in
i Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Bogumiłku Lelów und Sonderheimes in Bogumiłek vertraut und besichoraz zwiedzili klasztor na Jasnej Górze i zamek w Ogrodzieńcu. tigten das Kloster Jasna Góra und die Burg in Ogrodzieniec
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Współpraca drogowców

Zusammenarbeit der Straβenbauer

W sierpniu 2007 r. dzięki współpracy z powiatem bodeńskim Starostwo Powiatowe w Częstochowie zakupiło w Niemczech za bardzo atrakcyjną cenę unimog. Ten
nie nowy, ale w bardzo dobrym stanie technicznym pojazd służy do prowadzenia różnego typu prac na i przy drogach. W zależności od zamontowanego osprzętu może
służyć jako kosiarka, pług śnieżny, piaskarka. Przy jego po-

Im August 2007 kaufte der Landkreis Tschenstochau dank der
Hilfe des Bodenseekreises einen Unimog zum sehr günstigen
Preis an. Dieses Nutzfahrzeug in gutem technischen Zustand
kann zu verschiedenen Straβenarbeiten genutzt werden. Je
nach Bedarf kann es umgebaut und als Mähzeug, Schneeräumer, Sandstreuwagen verwendet werden. Mit seiner Hilfe kann
man auch Bodenfläche, Verkehrszeichen usw. sauber machen.
Vor dem Kauf dieses Fahrzeugs musste das Straßenbauamt
das Grün am Straβenrand fremden Firmen mähen lassen, oder
einen Mähtraktor verwenden. Es war aber unmöglich mit diesem Gerät, am Graben zu mähen. Der Unimog verfügt nicht
nur über einen vorne angebrachten, sondern auch über ein
zweites am langen, beweglichen Arm montiertes Mähwerk,
was das Mähen an den Seiten des Fahrzeugs ermöglicht.
Vom 6. bis 10. Oktober 2008 kam eine Delegation aus dem
Tschenstochauer Straßenbauamt zu einem dreitägigen Besuch in den Bodenseekreis: Roman Pakuła – Stellvertretender Leiter des Straßenbauamtes, Teresa Świąć – Hauptbuchhalterin und Adam Jelonek – Leiter der Interventionsdienste.
Die Straβenverwalter hatten die Gelegenheit, sich über Verwaltungsstrukturen im Bodenseekreis, das Verfahren bei der
Erhaltung und Unterhaltung der Straßen im Winter zu informieren . Außerdem lernten sie Finanzierungsmöglichkeiten,
Registerführung der Bodenfläche kennen. Die Delegation besichtigte auch die Straßenmeisterei Überlingen, den Bau des
Messekreisels, und beobachtete die Instandsetzung der Brücke
Neufrach. Die nächste Etappe der deutsch-polnischen Zusam-

Unimog przy pracy.
Arbeit mit Unimog.

mocy można także czyścić nawierzchnię, znaki drogowe itp.
Przed zakupem tego urządzenia Powiatowy Zarząd Dróg koszenie poboczy albo zlecał firmom zewnętrznym, albo robił
to we własnym zakresie wykorzystując kosiarki
ciągnikowe. Jednak przy pomocy tych kosiarek
nie dało się kosić rowów. Unimog ma natomiast
nie tylko kosiarkę zamontowaną z przodu, ale
także drugą, przymocowaną do długiego, ruchomego ramienia, która pozwala na koszenie terenu
po bokach pojazdu. W dniach 6 – 10 października 2008 r. z trzydniową wizytą w powiecie bodeńskim przebywali przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg: Roman Pakuła – zastępca
dyrektora PZD, Teresa Świąć – główna księgowa
i Adam Jelonek – kierownik służb interwencyjnych.
Zarządcy naszych dróg mieli możliwość m.in.
zapoznać się z administracyjnymi strukturami
zarządzania drogami w powiecie bodeńskim,
działaniami na rzecz utrzymania dróg i organizacją zimowego utrzymania dróg. Ponadto poznali zagadnienia związane z technikami ruchu
drogowego, zasadami finansowania działań dro- Polska delegacja w jednym z niemieckich obwodów drogowych.
gowych i sposób prowadzenia ewidencji sta- Polnische Delegation in einem der deutschen Straβenbauämter.
nu nawierzchni dróg. Zwiedzili również obwód
Ứberlingen, budowę Messekreise (rondo przy
Targach), a także obserwowali remont mostu Neufrach. menarbeit im Bereich Straßenbau wird der für das Jahr 2010
Następnym etapem polsko – niemieckiej współpracy „drogo- geplante Gegenbesuch der deutschen Delegation in Tschenwej” będzie przyjazd do powiatu częstochowskiego delegacji stochau.
drogowców z powiatu bodeńskiego. Będzie on miał miejsce Vom 30.01. bis 3.02. 2009 Adam Jesionek, Leiter des Straw 2010 roku. W dniach 30.01 – 3.02. 2009 r. Adam Jesio- ßenabauamtes überführte das Auto, Volkswagen Transporter
nek, kierownik ds. interwencji Powiatowego Zarządu Dróg, nach Polen. Es wurde dem am Straßenbauamt funktionierenprzywiózł z Niemiec samochód volkswagen transporter, który den Einheiten übergeben. Der Volkswagen mit Diesel-Motor,
26
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został przekazany funkcjonującym
przy Powiatowym Zarządzie Dróg
obwodom drogowym. Volkswagen
ma silnik diesla o pojemności 2400
centymetrów sześciennych, skrzynię ładunkową o wymiarach ok. 2
na 3 metry i jest dostosowany do
potrzeb drogowców. Nie jest to samochód nowy, ma przebieg 160 tys.
km, ale jest w tak dobrym stanie
technicznym, że jeszcze długo będzie służył naszym obwodom drogowym do prac interwencyjnych.

Hubraum 2400 ccm, 2 x 3 großer
Kasten, wird den Bedürfnissen
des Straßenabauamtes angepasst.
Das ist zwar kein neues Auto, es
hat 160 Tausend km auf dem Tacho, aber in gutem technischem
Zustand und bestimmt wird es uns
noch lange zu Interventionsarbeiten dienen können.

Samochód odebrał Adam Jesionek.
Adam Jesionek nimmt ein Auto in Empfang.

Koło Przyjaciół
Powiatu Bodeńskiego

Freundeskreis am Bodensee

Der Freundeskreis wurde auf Anregung des Landkreisamtes
Tschenstochau am 23.03.2002 ins Leben gerufen. Beim ersten
Treffen wählte man unter den 15 Gründer-Mitgliedern den
Vorstand : zur Vorsitzenden Grażyna Sikora- Szczygieł, zur
Sekräterin Hanka Kożuch, zum Kassierer -Waldemar Lipiński. Die Hauptziele des Vereins sind die Förderung des Landkreises Tschenstochau in Deutschland, das Kennenlernen des
Bodenseekreises von unseren Bürgern, die Anknüpfung persönlicher Bekanntschaften und deren Pflege durch Begegnungen und Briefe.
Im Herbst 2002 organisierten die Mitglieder des Kreises auf
Einladung des Freundeskreises Tschenstochau eine Reise nach
Friedrichshafen. Sie waren zu Gast im dortigen Landkreisamt
und begegneten der Behörde des Landkreises. Dort stellten sie
die Tätigkeit des Tschenstochauer Freundeskreises vor, besichtigten die Stadt und deren Umgebung und nahmen an zahlreichen Treffen teil, wobei sie die Gelegenheit hatten, deutsche
Partner aus der Region Bodensee besser kennen zu lernen.
Während der Besuche
der deutschen Partner
in Tschenstochau bemühen sich die Mitglieder des Freundeskreises
am Bodensee an Treffen
mit ihren Gästen teilzunehmen und laden sie in
ihre Häuser ein. So war
es im Herbst 2005 und
2008. Ansonsten helfen die Mitglieder bei
Betreuung des polnischen Standes während
der IBO-Messe in Friedrichshafen. Auf dem
Stand präsentiert sich
unsere Region und verW targach konsumenckich IBO powiat częstochowski uczestniczy co rok.
kauft Volkskunstwerke.

Koło zostało powołane z inicjatywy Starostwa Powiatowego
w Częstochowie w dniu 23.03.2002 r. Na pierwszym spotkaniu
spośród 15 członków założycieli został wybrany zarząd koła.
Jego przewodniczącą koła została Grażyna Sikora - Szczygieł,
sekretarzem - Hanka Kożuch, skarbnikiem - Waldemar Lipiński.
Głównym celem funkcjonowania koła jest promocja powiatu
częstochowskiego w Niemczech, umożliwienie mieszkańcom
naszego powiatu poznanie okręgu bodeńskiego, nawiązanie
osobistych kontaktów i podtrzymywanie ich poprzez spotkania i korespondencję. Jesienią 2002 r. na zaproszenie Koła
Przyjaciół Powiatu Częstochowskiego członkowie koła zorganizowali wyjazd do Friedrichshafen. Gościli w tamtejszym
starostwie spotykając się z władzami powiatu bodeńskiego.
Przedstawili działalność częstochowskiego koła, zwiedzili
miasto i okolice oraz brali udział w licznych spotkaniach, dzięki czemu poznali bliżej partnerów znad Jeziora Bodeńskiego.
Podczas wizyt niemieckich partnerów w Częstochowie członkowie Koła Przyjaciół
Powiatu Bodeńskiego
starają się uczestniczyć
w spotkaniach z gośćmi i zapraszają ich
do swoich domów, co
miało miejsce np. jesienią 2005 r. i 2008
r. Ponadto członkowie
koła pomagają w prowadzeniu polskiego
stoiska na targach IBO
w
Friedrichshafen.
Stoisko promuje nasz
region i sprzedaje wyroby rękodzielnicze.

Kreis Tschenstochau nimmt jedes Jahr an der Verbrauchermesse IBO teil.
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Nie tylko powiat,
ale i region

Nicht nur der Kreis
aber auch die Region

Nähere Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und Landratsamt Tschenstochau
hatten zur Folge, dass
sich nicht nur Organisationseinheiten des Kreises (u.a. Schulen, Kinderheime, Pflegeheime)
für die Zusammenarbeit
mit unserem deutschen
Partner
engagierten, ZSME w Częstochowie od 2002 r.
sondern auch Schulen, współpracuje z Joerg Zuern GewerbeEnsembles, Sportvere- schule w Ueberlingen.
ine aus einzelnen Ge- Jugendliche aus der Schulle ZSME dai
meinden der Kreises ihren Freunden aus der Oberschulle
z.B. das Gymnasium in
Blachownia, Witkowice, Blasmusikorchester in Mykanów.
Partnerschaftliche Beziehungen mit dem Bodenseekreis nehUczniowie radomszczańskiego ZSEE w powiecie bodeńskim.
men immer mehr Subjekte aus der Region Tschenstochau auf.
Schüler aus dem Komplex der ökonomischen Schulen RadomInternationale Kooperation mit dem Bodenseekreis führen u.a.
sko im Bodenseekreis.
Schulen, Universitäten und kulturelle Institutionen durch: aus
Tschenstochau (z.B. Schulkomplex für Mechanik und Elektrow Blachowni, Gimnazjum w Witkowicach, Orkietra Dęta technik namens K. Pułaski, Technische Hochschule Tschenstow Mykanowie. Partnerskie stosunki z powiatem bodeńskim chau , Städtische Kunstgalerie), aus Radomsko (Schulenkomnawiązuje także coraz więcej podmiotów z szeroko pojęte- plex für Elektrotechnik und Elektronik ), Tarnowskie Góry
go regionu częstochowskiego. Międzynarodową współpracę (Staatliche Musikschule ersten Grades). Ausserdem werden
Malerei-Ausstellungen der Tschenz powiatem bodeńskim realizują m.in. szkoły, uczelnie
stochauer Künstler am Bodensee, und
i instytucje kultury z terenu miasta Częstochowy (np. Zeder deutschen Maler in Tschenstochau
spół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. K. Pułaskieveranstaltet. Die Vertreter der Krego, Politechnika Częstochowska, Miejska Galeria Sztuki),
isverwaltung nehmen auf Einladung
Radomska (Zespołu Szkół Elektryczno – Elektroniczdes Bodenseekreises an den wichtignych), Tarnowskich Gór (Państwowa Szkoła Muzyczna
sten Ereignissen der Region teil (z.B.
I stopnia). Ponadto nad Jeziorem Bodeńskim organizoInternationale
Verbrauchermesse
wane są wystawy malarskie artystów częstochowskich,
IBO in Friedrichshafen, Deutscha w Częstochowie – artystów niemieckich. Przedstawiciele Uczniowie Gimnazjum w Bla- Polnische Ballnacht, Verabschiedung
władz powiatu częstochowskiego zapraszani są do udziału chowni w powiecie bodeńskim. von langjährigen, in den Ruhestand
w najważniejszych wydarzeniach w powiecie bodeńskim Schüler aus dem Gymnasium
gehenden Landrat Siegfried Tann),
(np. Międzynarodowye Targi Konsumenckie IBO we Fre- Blachownia im Bodenseekreis. die Vertreter des Bodenseekreises
idrichshaffen, Polsko-Niemiecka Noc Balowa, pożegnanie
dagegen sind bei wichtigen Gescheh- w związku z przejściem na emeryturę - wieloletniego starosty nissen in Tschenstochau dabei (u.a. Übergabe der Statuette
Siegfrieda Tanna), a przedstawiciele władz bodeńskich uczest- des Landrates von Tschenstochau, der Ball „Starościanka”,
niczą w ważnych wydarzeniach w powiecie częstochowskim das Jubiläum des
(m.in. wręczanie Statuetek Starosty Częstochowskiego, bal 10-jährigen Beste„Starościanka”, jubileusz 10-lecia powiatu częstochowskiego). hens des Kreises
Tschenstochau ).
Unten präsentieren
wir Fotos, die die
Zusammenarbeit
des Bodenseekreises mit Partnern
außerhalb des Kre- Pierwsze spotkanie młodzieży z Gimnazjum w
ises Tschenstochau Witkowicach z niemieckimi uczniami ze Szkoły
veranschaulichen. Realnej im. Hr. Sodena we Friedrichshafen.
Bliskie kontakty powiatu częstochowskiego z powiatem bodeńskim sprawiły, iż we współpracę z naszym niemieckim
partnerem zaangażowały się nie tylko jednostki organizacyjne
powiatu (m.in. szkoły, domy dziecka, domy pomocy społecznej), ale także szkoły, zespoły artystyczne i kluby sportowe
z poszczególnych gmin naszego powiatu., np. Gimnazjum

Orkiestra Dęta OSP Mykanów w powiecie bodeńskim.
Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mykanów im Bodenseekreis.
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Die erste Begegnung der Schüler aus dem
Gymnasium Witkowice mit den Schülern der
Graf-Soden-Realschule in Friedrichshafen.
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