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Słowo Wicestarosty
Nominowani do nagrody „Statuetka Starosty”
Powiat częstochowski w 2016 roku
XI Prezentacja Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - Wyniki za 2016 rok

laureatom Statuetek, których poznamy 18 lutego. W tym roku,
w związku ze zmianą regulaminu konkursu, będzie ich nie
siedmiu jak dotychczas, lecz sześciu. Po analizie ilości wniosków
składanych w latach ubiegłych w poszczególnych dziedzinach,
postanowiliśmy dokonać korekty ilości i rodzajów statuetkowych
kategorii. W tym roku po raz pierwszy będzie ich sześć: Edukacja
i Kultura, Samorządność i Przedsiębiorczość, Sport i Turystyka,
Polityka Społeczna, Wydarzenie Roku, Osobowość Roku/Instytucja
Roku. W imieniu władz naszego powiatu wszystkim zgłoszonym
kandydatom, nominowanym i laureatom chciałbym podziękować
za dotychczasowe dokonania i życzyć dalszych sukcesów.
Dziękuje także wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom za
inicjatywę i trud włożony w zgłoszenie kandydatów do Statuetek.
Już dziś Wszystkich Państwa zapraszam 18 lutego do Filharmonii
Częstochowskiej na uroczystą galę, podczas której będziemy
mieli przyjemność obejrzeć występ Bogusława Morki z orkiestrą
oraz Karoliny Kamińskiej – laureatki X Przeglądu Dziecięcych
i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego. Życzę
udanego wieczoru.
Drodzy Czytelnicy

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wieloletnią tradycją na początku każdego roku
powiat częstochowski organizuje niezwykle ważną i prestiżową
uroczystość, podczas której wręczane są Statuetki Starosty
osobom, organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom i zespołom
szczególnie zasłużonym dla naszego powiatu. Statuetki Starosty są
symbolem szacunku i wdzięczności dla tych, którzy na co dzień
pokazują, jak można rozwijać swoje zainteresowania i talenty,
realizować życiowe pasje, znaleźć sposób na godne i twórcze życie,
stać się przykładem do naśladowania dla innych, którzy przez swoje
zawodowe i społeczne osiągnięcia przyczyniają się do podnoszenia
poziomu życia mieszkańców powiatu i promują go w regionie,
województwie, kraju, a nawet poza jego granicami.
Wręczenie Statuetek ma bardzo uroczystą oprawę – odbywa się
w Filharmonii Częstochowskiej w obecności kilkusetosobowej
publiczności, wśród której zasiada wielu znamienitych gości.
Podobnie uroczysty przebieg będzie miała tegoroczna gala, podczas
której wręczone zostaną Statuetki Starosty Częstochowskiego.
Odbędzie się ona 18 lutego (sobota) 2017 r. o godz. 17.00
w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana,
przy ul. Wilsona 16 w Częstochowie. To właśnie tam na scenie
pojawią się wszyscy tegoroczni nominowani do Statuetek, czyli 16
osób wyłonionych przez Kapitułę Konkursu z grona kilkudziesięciu
zgłoszonych kandydatów. Podczas prezentacji multimedialnej
zaprezentujemy Państwu ich działalność, która, zdaniem Kapituły,
zasługuje na najwyższe uznanie. Osoby te reprezentują różne
środowiska, zawody i zainteresowania. Wyróżniają się dużą
aktywnością zawodową i społeczną. Są otwarci na potrzeby
innych, cechują się zaangażowaniem i ofiarnością. I choć nie
wszyscy będą mogli otrzymać Statuetkę Starosty, to niewątpliwie
wszyscy zasługują na najwyższy szacunek i głęboką wdzięczność.
Już teraz wszystkim nominowanym serdecznie gratuluję.
Gratuluję także zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu, czyli
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Na kolejnych stronach tego wydania „Częstochowskich Wieści
Powiatowych”
zamieszczamy
charakterystyki
wszystkich
nominowanych do Statuetek Starosty w tegorocznej edycji
konkursu. Na następnych stronach znajdziecie Państwo obszerny
materiał będący podsumowaniem minionego roku w powiecie
częstochowskim. Przedstawiamy w nim efekty rocznej pracy
władz powiatu w zakresie m.in. pozyskiwania środków
finansowych, realizacji zadań drogowych, inwestycji i remontów
przeprowadzonych w powiatowych jednostkach organizacyjnych,
a także informacje na temat funkcjonowania tych jednostek.
Jestem przekonany, że po analizie tego materiału zgodzicie
się Państwo ze mną, że rok 2016 był dla naszego powiatu
rokiem dobrym, a pod względem inwestycyjnym - jednym
z najlepszych w historii powiatu częstochowskiego.
Przypomnę tylko, że wykonaliśmy 30 zadań drogowych o ogólnej
wartości prawie 25 mln zł. Środki na przebudowę tych dróg
pochodziły nie tylko z budżetu powiatu, ale także udało nam
się pozyskać pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego i Ministerstwa Infrastruktury. Wszystkie te
inwestycje i modernizacje sprawiły, że drogi powiatowe w 2016
r. zyskały nie tylko na komforcie użytkowania, ale także na
bezpieczeństwie. Z dużą satysfakcja pragnę także poinformować,
że w minionym roku udało nam się sfinalizować działania mające
na celu pozyskanie środków i rozpoczęcie budowy niezwykle
potrzebnej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Bogumiłku. I co ważne – sala ta będzie służyła
nie tylko niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka, ale także
lokalnej społeczności, gdyż w godzinach popołudniowych będzie
ona ogólnodostępna. Koszt tej inwestycji to 2,5 mln zł, , z czego
50% dofinansuje PFRON, 33% Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Pozostała część środków pochodzić będzie z wkładu własnego
powiatu.
Sala w Bogumiłku to tylko jedna z inwestycji realizowanych przez
powiat częstochowski w ubiegłym roku. O pozostałych piszemy
na dalszych stronach „Wieści”. Zapraszam do lektury i raz jeszcze
życzę Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Henryk Kasiura
Wicestarosta Częstochowski
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Kategoria kultura i edukacja
Małgorzata Chodecka
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie, gm. Mykanów
Małgorzata Chodecka jest dyrektorem Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie od 1 grudnia 2001r.
Jest osobą kreatywną i zaangażowaną w pracę. Z dużą starannością dba o dobry wizerunek
nadzorowanej placówki. Poprzez wdrażanie ciekawych projektów Małgorzata Chodecka promuje
zdrowy i aktywny styl życia. Szkoła podstawowa w 2013r. uzyskała prestiżowy Certyfikat Śląskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie. Pani dyrektor kultywuje wartości uniwersalne i patriotyzm organizując
m.in. Święto Patrona Szkoły, Wieczornicę Niepodległościową i Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej
i Recytowanej. Pani Małgorzata w sposób szczególny czuwa nad losem uczniów. Wspólnie z Radą
Rodziców i nauczycielami pomaga tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej poprzez
organizację takich akcji jak: „Dziewczynka z zapałkami”, „Skarbonka Wielkopostna”, pomoc
w dożywianiu. W szkole organizowane są również akcje ogólnopolskie: „Góra grosza”, „Pomóż
i ty”, „WOŚP”, „Jedna kropla dla Sudanu”. W Zespole Szkół w Starym Cykarzewie realizowane
są projekty dydaktyczno-wychowawcze dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia, np. „Prawa
człowieka - Prawa dziecka”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - na lata 2014-2016. Wysoki poziom zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych obowiązujący w szkole podstawowej został uhonorowany certyfikatem „Wiarygodna szkoła”. Małgorzata Chodecka
dzięki swojej postawie oraz wysokiej kulturze osobistej zdobywa sympatię i szacunek ogółu lokalnej społeczności.

Od 2013r. ZS w Starym Cykarzewie wraz z LKS
Grom Cykarzew organizują piknik rodzinny.
Impreza ma na celu integrację społeczności
lokalnej

Tradycją ZS w Starym Cykarzewie
jest Wieczornica Niepodległościowa,
uroczystość o charakterze szkolnym
i środowiskowym

W ZS odbywa się Powiatowy Konkurs Poezji
Śpiewanej i Recytowanej pod honorowym
patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta
Gminy Mykanów

Zespół Obrzędowy „Grusza”
Rzerzęczyce, gm. Kłomnice
Zespół Obrzędowy „Grusza” powstał w 1994 r. z inicjatywy pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w Rzerzęczycach. Scenariusze
obrzędów i zwyczajów są dziełem Janiny Gołdy. Dla podkreślenia regionalizmu członkowie występują w strojach z poprzedniego stulecia
oraz prezentują eksponaty z dawnych czasów. Z biegiem czasu „Grusza” stała się wielopokoleniowa. Dzieci i młodzież występuję
w uroczystościach z wielką radością. Wszystkie obrzędy, a jest ich kilkanaście, zdobywają liczne nagrody. Niektóre z nich: „Jak to ze
lnem było”, „Majówka”, „Imieniny u Ignaca”, „Dożynki dworskie” „Wybory sołtysa” są oparte na prawdziwych wydarzeniach mających
miejsce w Rzerzęczycach. Panie oprócz działalności artystycznej tworzą również dziedzictwo kulinarne poprzez udział w prezentacjach
okolicznościowych, dożynkach, stołach wigilijnych i wielkanocnych. Do najważniejszych osiągnięć zespołu możemy zaliczyć dwukrotne
zdobycie I miejsca w latach 2015 - 2016 w Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „Kalendarz Obrzędowy”, który odbył się w KatowicachSzopienicach. Grupa z Rzerzęczyc otrzymała Nagrodę Ministra Kultury podczas XX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Dzięki
takiemu zespołowi otwiera się szansa dla młodych ludzi na kultywowanie tradycji oraz utrzymanie wielopokoleniowych więzi w życiu
codziennym. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Janina Gołdy, a kierownikiem organizacyjnym Marianna Makles.

Dla podkreślenia regionalizmu
członkowie występują w strojach
z poprzedniego stulecia

Grusza czynnie uczestniczy w życiu
społecznym gminy i powiatu

Obrzędy są oparte na prawdziwych
wydarzeniach mających miejsce
w Rzerzęczycach

Scenariusze obrzędów i zwyczajów są
dziełem pani Janiny Gołdy
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Joanna Alina Haładyn
Radna Powiatu Częstochowskiego V kadencji, nauczyciel języka niemieckiego, gm. Olsztyn
Joanna Alina Haładyn jest mieszkanką Olsztyna, nauczycielem dyplomowanym, która od 33 lat
pracuje w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
ucząc języka niemieckiego. W latach 1998-2006 Joanna Haładyn była radną gminy Olsztyn,
w latach 2006-2010 radną Rady Powiatu w Częstochowie. Od roku 2014 jest ponownie radną
powiatu, w której pełni funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. Wspiera
działania z zakresu edukacji i kultury, uczestniczy w przedsięwzięciach na terenie gmin powiatu
częstochowskiego. Joanna Haładyn w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Olsztyn
„Orle Gniazdo” od kilku lat uczestniczy w przygotowaniu Festynu Rodzinnego w Ogrodach
Plebańskich. Wspiera również organizację Gminnego Konkursu Recytatorskiego oraz Piosenki
Przedszkolnej, a także Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko”.
W latach 2000-2005 pełniła funkcję doradcy metodycznego dla nauczycieli języka niemieckiego
w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie. Przez sześć lat pełniła funkcję
przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.
W roku 2002 utworzyła w Częstochowie Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. W ramach stowarzyszenia
organizuje szkolenia dla nauczycieli oraz konkursy dla uczniów wszystkich typów szkół z powiatu częstochowskiego. Joanna Haładyn
otrzymała wiele nagród, w tym nagrody dyrektorów szkół, w których pracowała, a także nagrodę Wójta Gminy Olsztyn oraz Prezydenta
Miasta Częstochowy i wiele wyróżnień związanych ze swoją pracą zawodową oraz pracą społeczną.

Jednym z działań jest koordynowanie
etapu szkolnego i przeprowadzanie etapu
regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu
dla Gimnazjalistów

Joanna Alina Haładyn pełni obecnie
funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji,
Turystyki i Sportu

Wręczenie nagród w XX Gminnym Konkursie
Recytatorskim

Kategoria osobowość/instytucja
Grażyna Klamek
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Grażyna Klamek od sześciu lat pracuje jako dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
wcześniej przez 20 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora tej jednostki administracji publicznej.
Grażyna Klamek życie zawodowe związała z regionem częstochowskim, uczestnicząc w kreowaniu
polityki rynku pracy. Dzięki aktywności w pozyskiwaniu środków na wspieranie osób bezrobotnych
w powrocie na rynek pracy oraz pracodawców w rozwoju lokalnych firm, PUP w Częstochowie
znajduje się w pierwszej piątce urzędów w Polsce pod względem wielkości budżetu na ten cel. PUP
w latach 2011-2016 objął pomocą 23 770 osób zarejestrowanych w urzędzie, zorganizowano ok
9 200 staży, udzielił środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ponad 2 500 osobom oraz
przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych 4 360 osób. Na powyższe cele pozyskano
ponad 200 mln zł. Działania PUP w Częstochowie pod kierownictwem Grażyny Klamek przyczyniły się
do spadku bezrobocia. W ostatnich czterech latach wskaźniki bezrobocia w powiecie częstochowskim
spadły o 9,8%. W listopadzie 2016 stopa bezrobocia wynosiła w powiecie 10,7% osiągając najniższy
poziom od ponad 20 lat. W obszarze zainteresowań Grażyny Klamek jest nie tylko praca zawodowa, ale również aktywność społeczna. Pani
dyrektor współorganizuje Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, współpracuje również z wieloma organizacjami pozarządowymi. Od wielu
lat wspiera działania jednostek
organizacyjnych powiatu. Jednym
z najbliższych jej sercu wyróżnień
jest
tytuł
„PRZYJACIELA”
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Bogumiłku.
Podsumowanie Programu
Aktywizacja i Integracja
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Targi Pracy 2016

W grupie czterech uhonorowanych
UP w woj. śląskim znalazł się PUP
w Częstochowie za uzyskanie
w 2016 roku wysokiej skuteczności
działań
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „PROMETEUS”
Konopiska
Stowarzyszenie „Prometeus” od lat zaangażowane jest w działalność na rzecz zapewnienia
osobom niepełnosprawnym ruchowo podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego
i czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przyczynia się do podnoszenia
świadomości społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Działalność
zarządu stowarzyszenia pod kierownictwem prezesa Waldemara Trószyńskiego ma na celu
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz przede wszystkim
rozwój i popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych. Od 2010 roku rozgrywane są
Integracyjne Zawody Paraolimpijskie w Boccia „Prometeus-Cup”, które zyskały rangę zawodów
międzynarodowych. Zawodnicy reprezentujący „PROMETEUS” występowali również w Śląskiej
Lidze Boccia oraz promowali swoją dyscyplinę podczas „Olimpiady Razem”. Stowarzyszenie
było organizatorem w 2011 r. koncertu „Tacy sami, uczymy się, bawimy i gramy”, podczas
Zajęcia z hipoterapii
którego wystąpili laureaci XV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Za swą działalność
Stowarzyszenie „Prometeus” otrzymało Statuetkę Wójta Gminy Konopiska „Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska”. Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół posiada certyfikat poświadczający, iż znajduje się w zaszczytnym gronie
współtwórców kampanii „Postaw na rodzinę”.

Podium w zawodach Boccia

Reprezentacja Gminy Konopiska w
dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia wraz z
prezesem Waldemarem Trószyńskim

Spotkanie polsko-włoskie

Roman Kryst
animator kultury
Roman Kryst to muzyk, animator kultury. Za zasługi dla rozwoju i promocji regionu otrzymał
wiele nagród, m.in. wyróżnienie w konkursie „Jurajski Produkt Roku”, „Złoty Krzyż Zasługi”
przyznany przez Prezydenta RP, a także odznakę „Zasłużony dla Kultury”, nadaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wielu lat pracuje na terenie powiatu i województwa.
Jako kierownik muzyczny zespołów folklorystycznych i KGW z terenu powiatu, stara się swoją
wiedzę i doświadczenie wykorzystywać w środowiskach wiejskich, dając ludowym zespołom
szansę na występy na arenie ogólnopolskiej. Roman Kryst to osoba, z której inicjatywy powstało
Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater, którego został prezesem. Stowarzyszenie ma na celu
wspieranie młodych artystów i twórców z Częstochowy i regionu. W Almanachu częstochowskim
2016 można przeczytać artykuł Romana Krysta na temat Częstochowy i okolic jako ważnego rejonu
w historii budowy instrumentów muzycznych. Jest to kontynuacja badań oparta na istniejących
eksponatach znajdujących się w prywatnej kolekcji Romana Krysta. Ten znany częstochowianin to człowiek żyjący z pasją, fachowiec
budujący mosty pomiędzy tradycją i współczesną kulturą.

Część kolekcji akordeonów

Koncert Częstochowskiej Grupy
Biesiadnej Grupa Romana

W Almanachu częstochowskim 2016 można
przeczytać artykuł R. Krysta na temat budowy
instrumentów
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Kategoria polityka społeczna
Alicja Grzegorczyk
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Radna Rady Gminy VII Kadencji w Dąbrowie
Zielonej
Alicja Grzegorczyk jest długoletnim pracownikiem pomocy społecznej. Była kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej oraz współtwórcą Środowiskowego
Domu Samopomocy w Soborzycach. Od 1 stycznia 2001 roku kieruje Domem Pomocy Społecznej
w Lelowie, przeznaczonym dla osób przewlekle chorych psychicznie. Pod kierownictwem Alicji
Grzegorczyk Dom Pomocy Społecznej w Lelowie stał się jedną z najnowocześniejszych placówek
w województwie śląskim, która spełnia wszystkie określone prawem standardy. W lipcu 2007 roku
wojewoda śląski po kompleksowej kontroli placówki wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. Decyzja ta była drugą tego typu decyzją w województwie
śląskim. Alicja Grzegorczyk jest osobą serdeczną, życzliwą, a jednocześnie energiczną i stanowczą
w działaniach na rzecz mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.
Poświęca im wiele uwagi i zainteresowania. Troszczy się o integrację mieszkańców ze środowiskiem,
a przede wszystkim z ich rodzinami i przyjaciółmi poprzez wspólne imprezy integracyjne, spotkania, udział mieszkańców w turnusach
rehabilitacyjnych, przeglądach artystycznych twórczości mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Zapewnia podopiecznym warunki
bezpiecznego i godnego życia, niezależności, umożliwia rozwój osobowości. Jednostka kierowana przez Alicję Grzegorczyk stanowi
przykład dobrze zarządzanej placówki, w której mieszkańcy traktowani są z życzliwością oraz szacunkiem, jako członkowie wielkiej rodziny

Prowadzenie imprezy okolicznościowej

Rozmowa z mieszkanką Domu

Życzenia z okazji 90 urodzin mieszkanki

Małgorzata Patyk
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.
Małgorzata Patyk od lat promuje idee pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Blachownia.
Efektywnie wdraża i realizuje programy aktywizujące oraz integrujące lokalną społeczność, ze
szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej. Do programów tych
należą: Program Aktywności Lokalnej (PAL), Projekt Partnerski Drużyna Powiatu, Program Aktywizacji
i Integracji (PAI). Małgorzata Patyk integruje społeczność poprzez działania prowadzone w Gminnym
Klubie Środowiskowym oraz Klubie Mieszkańca, m.in. organizując spotkania tematyczne, imprezy
okolicznościowe, wycieczki, warsztaty, zajęcia skierowanych do grup społecznych wymagających
interdyscyplinarnego wsparcia, m.in. bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Efektywnie i sprawnie wdraża
Program 500+ na terenie gminy Blachownia, osiągając drugie miejsce w województwie śląskim.
Realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2014 – 2020 obejmujący 475 osób
z terenu gminy. Małgorzata Patyk bierze czynny udział we wszystkich imprezach oraz wydarzeniach
kulturalnych organizowanych przez gminę Blachownia.

Koncert integracyjny
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Paweł Poliszewski
Działacz społeczny, nauczyciel pełniący funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół
Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.
Od 2012 roku propagator i organizator zbiórek żywności w ramach Ogólnopolskiej Akcji Banków
Żywności. Kwestuje z wolontariuszami w sklepach na terenie Mstowa i Rędzin podczas „Świątecznej
Zbiórki”, „Wielkanocnej Zbiórki” oraz akcji „Podziel się posiłkiem”. Zebraną żywność przekazuje
gminnym organizacjom socjalnym zajmującym się pomocą społeczną oraz placówkom oświatowym,
aby za ich pośrednictwem trafiły do osób potrzebujących wsparcia. Podczas ostatniej przypadającej
w listopadzie 2016 roku 20. Świątecznej Zbiórki Żywności wolontariusze pod przewodnictwem
Pawła Poliszewskiego zebrali w gminie Mstów 689 kg, a w gminie Rędziny 493 kg żywności W swoje
działania angażuje innych. Współpracuje z nauczycielami, uczniami, studentami, pracownikami
samorządowymi, działaczami i zawodnikami klubu piłkarskiego „Unia Rędziny” oraz działaczami
Związku Młodzieży Wiejskiej. Paweł Poliszewski od wielu lat propaguje wśród mieszkańców ideę
bezinteresownej pomocy. We wrześniu 2016 roku zorganizował w Rędzinach akcję oddawania
krwi pn. „Dołącz do grona honorowych dawców krwi”. Paweł Poliszewski poprzez swoje działania i postawę stanowi wzorzec godny
naśladowania.

Kwestuje z wolontariuszami w sklepach na
terenie Mstowa i Rędzin

Od 2012 roku propagator i organizator
zbiórek żywności w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Banków Żywności

Zebraną żywność przekazuje gminnym
organizacjom zajmującym się pomocą społeczną

Kategoria samorządność i przedsiębiorczość
Krzysztof Nabialczyk
Radny Powiatu Częstochowskiego V kadencji
Krzysztof Nabiałczyk to samorządowiec z 25-letnim stażem działania. Przez sześć kadencji (do 2014
roku) był radnym gminy Mykanów, a w latach 2010-2014 przewodniczącym Rady Gminy Mykanów.
Równocześnie od 1990 do 2010 roku był sołtysem sołectwa Lubojna. Jako społecznik działa również
w OSP w Lubojnie, Kółku Rolniczym oraz działał w Ludowym Klubie Sportowym. W swojej karierze
został wyróżniony honorowymi odznakami „Zasłużony dla województwa częstochowskiego” oraz
„Zasłużony dla rolnictwa”. W ostatnich latach był inicjatorem integracyjnych imprez tematycznych
takich jak wykopki ziemniaków oraz festiwal żniwny. Imprezy te w swoim założeniu zmierzały do
integracji społeczeństwa lokalnego, a także promocji regionu. Impreza pod nazwą „Festiwal Żniwny
Lubojna - Gaj 2014” została wyróżniona przez kapitułę I miejscem w wojewódzkim konkursie „Piękna
Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycję
i zwyczaje wiejskie”. Impreza została doceniona również statuetką „Jurajski Produkt Roku 2014”
w konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową w Częstochowie. Kolejna impreza pn. „Regionalny festiwal
ziemniaka Lubojna Gaj 2015”, również cieszyła sie ogromnym zainteresowaniem i zdobyła wyróżnienie w konkursie „Jurajski Produkt Roku
2015”. Miniony rok to kolejna impreza pn. „Sianokosy Lubojna Pastwy 2016”.Obecnie w planach Krzysztofa Nabiałczyka jest utworzenie
regionalnego muzeum polskich maszyn rolniczych. Jako działacz samorządowy przyczynił się do rozwoju gminy Mykanów podejmując
strategiczne decyzje w zakresie inwestycji oświatowych, drogowych, ochrony środowiska oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Festiwal ziemniaka 2015

Otwarcie festiwalu żniwnego 2014

Przygotowania do festiwalu
żniwnego 2014

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 81 styczeń/luty 2017

7

Nominowani do nagrody „STATUETKA STAROSTY ZA ZASŁUGI DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 2016”

Maria i Sławomir Pastusińscy
Gospodarstwo Rolno-Produkcyjne Maria Pastusińska, gm. Konopiska
Państwo Pastusińscy swoją działalność rozpoczęli w 1995 roku. 63 ha pola i 153 sztuk bydła, w tym
70 sztuk krów mlecznych to obecnie ich gospodarstwo, o które dbają każdego dnia. Posiadają
certyfikat wydajności Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jako jedyni
prywatni przedsiębiorcy na terenie powiatu są dostawcami mleka do OSM Włoszczowa (od 2013
r.). Wcześniej byli największymi dostawcami mleka do SM Mleczgal. Państwo Pastusińscy korzystają
z dofinansowań unijnych dbając o rozwój swojego gospodarstwa. Otrzymali Środki z Programu
„Młody Rolnik” i PROW na lata 2007-2013 m.in. na zakup sprzętu rolniczego oraz budowę
obory z halą ubojową. Wielokrotnie otrzymywali nagrody od Wójta Gminy Konopiska i Starosty
Częstochowskiego za osiągnięcia rolne i zagospodarowanie zagrody. Do najważniejszych wyróżnień
możemy zaliczyć: II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kat. „Najpiękniejsza Zagroda” w 2008r., III miejsce
w woj. śląskim w konkursie „Agroliga 2013” w kategorii Rolnicy, Nagrodę Starosty Częstochowskiego za „Najlepsze Gospodarstwo
Rolne Regionu Częstochowskiego” w 2016r. W życiu Państwa Marii i Sławomira Pastusińskich zdarzają się także chwile zaskakujące, miłe
i niespodziewane, takie jak np. odwiedziny grup emerytowanych rolników z Austrii i Belgii, którzy zwiedzili ich gospodarstwo i poznali
szczegóły działalności. Wielopokoleniowe gospodarstwo rolne może by doskonałym sposobem na życie, powalającym łączyć tradycję
z nowoczesnością, przyczyniając się do promocji gminy Konopiska i powiatu częstochowskiego.

153 sztuk bydła, w tym 70 sztuk krów
mlecznych liczy obecnie gospodastwo
Państwa Pastusińskich

Krajowa Wystawa Rolnicza

Odwiedziny rolników z Austrii i Belgii

Kategoria sport i turystyka
Marcin Dziura
Nauczyciel w Gimnazjum w Lelowie, zawodnik, trener LKS „Lelovia”, działacz sportowy.
Marcin Dziura jest nauczycielem w Gimnazjum w Lelowie. Z prowadzonymi drużynami piłki ręcznej,
szachów, tenisa stołowego 15 razy wygrywał rywalizację w powiecie. Jego uczniowie 7-krotnie
zdobywali tytuły mistrza rejonu częstochowskiego, uzyskując awans do finałów wojewódzkich.
Jest jednym z założycieli LKS „Lelovia”. Aktywnie uczestniczy w życiu klubu oraz pozyskuje fundusze
na jego rozwój. Jest zawodnikiem i wieloletnim trenerem drużyn piłkarskich seniorów i orlików
LKS „Lelovia”. Założył drużynę siatkarską reprezentacji gminy Lelów, która występowała przez
cztery sezony w amatorskich ligach piłki siatkowej. Jest organizatorem wielu imprez promocyjnych,
mających na celu ściąganie gwiazd sportu do gminy: „Siatkarskie asy”(mecz towarzyski AZS
Częstochowa - Czarni Radom), „Magia tenisa”(promocja tenisa w wykonaniu ekstraklasowej
Polonii Bytom), mecz otwarcia stadionu w Lelowie z udziałem Piasta Gliwice, spotkanie z piłkarzem
Kubą Błaszczykowskim oraz piłkarką ręczną Sabiną Soja-Włodek. Organizuje cykliczne imprezy
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, między innymi: Ogólnopolski Zimowy Turniej Piłki
Ręcznej (z udziałem m.in. Vive Kielce, Anilana
Łódź), Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar Starosty
Częstochowskiego, Bieg Ziemi Lelowskiej. Jest
współorganizatorem drużyny, która zajęła III miejsce
w Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego
w 2016 r. Marcin Dziura to osoba, która zachęca
i mobilizuje do aktywnego spędzania czasu i odnosi
sukcesy na arenach powiatu i województwa.
Brązowe medalistki Mistrzostw
Powiatu w piłce nożnej
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Gimnazjaliści z Lelowa
wokół trenera kadry Polski
T. Dujszebajewa na turnieju
piłki ręcznej w Kielcach

M. Dziura z pucharem
dla Lelowa za III m. w
Spartakiadzie Powiatowej

Nominowani do nagrody „STATUETKA STAROSTY ZA ZASŁUGI DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 2016”

Tomasz Gęsiarz
Działacz sportowy, turystyczny, wójt gminy Mstów.
Tomasz Gęsiarz od wielu lat jest zawodnikiem i działaczem Ludowego Klubu Sportowego „Warta”
Mstów. Dzięki jego zaangażowaniu zrealizowano projekt „Budowa nowoczesnej ogólnodostępnej
infrastruktury sportowej w Gminie Mstów”. Powstał nowoczesny kompleks sportowy: boisko do
gry w piłkę nożną i gier małych, a także sala do ćwiczeń fitness, siłownia, szatnie w nowym budynku
wielofunkcyjnym. Jako działacz LKS „Warta” przyczynił się do powstania na rzece Warta przystani
kajakowej. Jest działaczem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie,
aktualnie pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym Rady
Partnerstwa Północnej Jury – stowarzyszenia skupiającego 9 gmin z powiatów częstochowskiego
i myszkowskiego, które pozyskuje unijne fundusze na realizację zadań mających na celu poprawę
stanu bazy turystycznej w zrzeszonych gminach. Pełniąc funkcję radnego gminy Mstów zabiegał
o powstanie kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Mstowie, który powstały w 2011 r. na
obszarze niemal 5 hektarów. Turyści spacerując ścieżkami zdrowia i zatrzymując się na platformach
widokowych, mogą podziwiać uroki przełomu Warty. Jego wieloletnia działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu
i turystyki zaowocowały w 2014 r. zwycięstwem w wyborach samorządowych - został wójtem gminy Mstów.
Jako wójt szczególnie dba o popularyzację tych dziedzin poprzez organizowanie turniejów i imprez oraz rozbudowę infrastruktury
sportowej i turystycznej w gminie.

Mała Olimpiada Gminy Mstów

Spartakiada Powiatowa w Konopiskach

Warta Mstów , kompleks sportowy

Jan Szyma
Wiceprezes Wiodącego Ludowego Klubu Sportowego „Kmicic” Częstochowa,
członek Zarządu Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Częstochowie.
Jan Szyma od 50 lat jest aktywnym działaczem sportowym, związany z organizacjami sportowymi
i działalnością Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Od 15 lat pełni funkcję wiceprezesa WLKS
„Kmicic”. Dzięki jego staraniom organizacyjnym i finansowym, zawodnicy klubu odnoszą znaczące
sukcesy.
Największym osiągnięciem sekcji triathlonu jest udział Ewy Dederko w Igrzyskach Olimpijskich
w 2008 r. w Pekinie i Marii Cześnik w 2010 w Londynie. W roku 2016 Ewa Bugdoł zdobyła
Mistrzostwo Europy i Polski na długim dystansie, a Sylwester Kuster zdobył Mistrzostwo Polski
na dystansie olimpijskim. Łącznie zawodnicy zdobyli 6 medali na mistrzostwach Polski w różnych
kategoriach wiekowych. W szermierce 3 zawodników reprezentowało klub w Pucharach Europy
i Polski, a drużyna kobiet zajęła w mistrzostwach Polski 8 miejsce, a w kategorii młodzików 4.
Drużyna futsalu zajmuje aktualnie 2 miejsce w rozgrywkach II ligowych.
Jego zasługą jest współorganizacja wielu imprez takich jak np: Międzynarodowy Turniej Szermierczy Młodzików i Dzieci w szpadzie,
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Triathlonie w Konopiskach. Aktywnie działa w Regionalnej Radzie PKOl i Powiatowym Zrzeszeniu
LZS oraz innych organizacjach pozarządowych.
W 2016 r. został odznaczony Medalem Olimpijskim przez PKOl i Medalem 70-lecia Zrzeszenia LZS. Posiada wiele innych odznaczeń, w tym
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

II ligowa drużyna futsalu WLKS Kmicic

J. Szyma gratuluje E. Bugdoł
zwycięstwa na ME w triathlonie w
Poznaniu

OOM w Konopiskach z prawej Jan Szyma i Ewa
Dederko
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Kategoria wydarzenie roku
Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem z 1863r.
Lelów
Inscenizacja Bitwy pod Mełchowem jest uroczystością o szerokim zasięgu. Organizowana jest corocznie
w każdą ostatnią sobotę września. Jest jednym z elementów uroczystości upamiętniających bitwę z okresu
powstania styczniowego, jaka miała miejsce 30 września 1863 r. W roku 2016 w dniu 24 września
po raz 14. odbyły się uroczystości rocznicowe. Najbardziej widowiskowym punktem obchodów była
inscenizacja walk powstańczych. Rekonstrukcja wydarzeń odbywała się dokładnie w miejscu, w którym
153 lata temu oddziały powstańcze stoczyły jedną z bitew powstania. W 2016r. uczestniczyły w niej
grupy rekonstrukcji historycznych z różnych zakątków Polski: Pułk Żuławów Śmierci z Buska Zdroju,
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „9 Rota 1863”, 22 Pułk Ułanów Podkarpackich”, oddział kosynierów.
W spektakl włączyły się i odegrały przypisane im role grupy jeźdźców z hotelu „Amazonka”, przebrana
w stroje z epoki młodzież gimnazjalna z Lelowa oraz przebrani w stroje kosynierów członkowie OSR
z Zespołu Szkół im. W. Szymborskiej z Częstochowy. W organizację imprezy włączyły się organizacje działające na terenie gminy, Lelowskie
Towarzystwo Historyczno Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie, szkoły oraz mieszkańcy gminy, którzy wspólnie zbudowali
domki pokryte strzechą, stanowiące atrapę wsi Mełchów. Pokaz walk uzupełniony był efektownym ostrzałem artyleryjskim. Inscenizacja
bitwy powoduje wzrost wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym, pogłębia postawy patriotyczne oraz podnosi świadomość społeczną
przyczyniając się do budowania idei Małej Ojczyzny.

Jest to niepowtarzalna - żywa - lekcja historii

Najbardziej widowiskowym punktem obchodów
była inscenizacja walk powstańczych

W wydarzeniu uczestniczą grupy rekonstrukcji
historycznych z różnych zakątków Polski

Koncert Noworoczny 2016 z udziałem Grażyny Brodzińskiej
wraz z Orkiestrą Dętą Ochotniczych Straży Pożarnych
w Konopiskach
24 stycznia.2016 r. miało miejsce jedno z największych wydarzeń artystycznych w gminie
Konopiska. W Hali Sportowej został zorganizowany „Koncert Noworoczny”, który był wielką
ucztą dla miłośników (i nie tylko) największych przebojów muzyki operetkowej i musicalowej.
Na zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji oraz Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach
odpowiedziała jedna z najbardziej znanych i utalentowanych gwiazd sceny operowej i operetkowej
Grażyna Brodzińska. Wtórował jej Marcin Jajkiewicz - wokalista jazzowy, musicalowy, rozrywkowy.
Zainteresowanie medialne koncertem również świadczyło o wyjątkowości tego wydarzenia
i przyczyniło się do promocji gminy i powiatu na arenie ogólnopolskiej. Wydarzenie było również
dużym wyróżnieniem dla muzyków orkiestry, która w roku bieżącym będzie świętowała jubileusz
90-lecia. Widzowie, którzy wypełnili Halę Sportową do ostatniego miejsca, mieli przyjemność
usłyszeć następujące utwory: „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Perła z Tokaju”, „You rise me up”,
„Daj mi siebie” z musicalu „Upiór w operze” oraz wiele innych. Grażyna Brodzińska urzekała
swoim wdziękiem, gracją, temperamentem oraz pięknymi kreacjami. Całość wydarzenia przeplatana
była występami dziewcząt z grupy mażoretek „Szyk”, które zaprezentowały zwiewnego, lekkiego walca
oraz ogniste paso doble.

Gwieździe wieczoru wtórował Marcin
Jajkiewicz - wokalista jazzowy,
musicalowy, rozrywkowy
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Orkiestra OSP w Konopiskach
będzie świętowała w tym roku
jubielusz 90 lecia
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G. Brodzińska wystepuje na
największych i najbardziej
prestizowych scenach świata

Wydarzenie przeplatane było
występami dziewcząt z grupy
mażoretek Szyk

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI W 2016 ROKU
Przełom starego i nowego roku sprzyja wszelkiego rodzaju
podsumowaniom, refleksjom, ocenom. Analizujemy to, co udało
nam się zrobić i czego wykonać nie zdążyliśmy, bądź z różnych
powodów musieliśmy zrezygnować z realizacji naszych zamierzeń.
Każdego roku takiego podsumowania dokonują także władze
powiatu częstochowskiego. Tegoroczna ocena jest bardzo
pozytywna. W 2016 roku dało się pozyskać więcej środków
finansowych niż początkowo zakładano i tym samym zrealizować
więcej inwestycji drogowych, wykonać więcej remontów
w jednostkach organizacyjnych powiatu (szkoły, domy dziecka,
domy pomocy społecznej), a także rozpocząć zupełnie nowe
zadania, które służyć będą poprawie jakości życia mieszkańców
naszego powiatu.
Postanowiliśmy podzielić się z Państwem informacjami o tym,
jak w 2016 roku powiat gospodarował swoimi finansami, jakie
inwestycje zrealizował i jak dbał o swoje jednostki organizacyjne,
czyli szkoły ponadgimnazjalne, domy dziecka, domy pomocy
społecznej…. Zaczynamy od budżetu, bo to on jest najważniejszym
czynnikiem decydującym o zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Jeden z najlepszych budżetów w historii powiatu
Na rok 2016 planowaliśmy budżet powiatu częstochowskiego po
stronie dochodów i wydatków w wysokości około 91 mln złotych.
Przychody planowano w wysokości około 2,9 mln zł i miały one
w całości pochodzić z wolnych środków roku 2015. Rozchody czyli
wielkości zabezpieczone w budżecie na spłaty kredytów i pożyczek
z lat poprzednich zabezpieczono w budżecie w wysokości ok. 3,1
mln zł.
Realizacja budżetu w trakcie roku spowodowała pewne zmiany,
które pozytywnie wpłynęły na jego podstawowe wielkości.
Tradycyjnie już zakładano w uchwale budżetowej, że w roku 2016
głównym źródłem naszych dochodów będą dochody własne.
Stanowiły one ponad 43 % wszystkich dochodów. Największe
planowane źródło dochodów w tej grupie to :
- udziały we wpływach z podatku PIT od osób fizycznych
w wysokości ok.: 22 mln zł,
- opłaty komunikacyjne ok.: 3 mln zł,
- dochody z mienia ok. 1,4 mln zł,
- opłaty z tytułu usług geodezyjnych ok. 1,3 mln zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 0,9 mln zł.
Inne dochody powiatu to dotacje - ok. 26% dochodów,
subwencja ogólna ok. 27% dochodów oraz środki pomocowe ok.
4 % dochodów.
Subwencje ogólną zaplanowano:
- oświatowa około 10 mln zł,
- wyrównawcza około 9,5 mln zł,
- równoważąca około 4,7 mln zł.
Dochody w rozbiciu na majątkowe i bieżące zaplanowano
odpowiednio w wysokości około 15 mln zł tj. 16% dochodów i 76
mln zł tj. 84 % dochodów. Wydatki zaplanowano na następujące
zadania: majątkowe - 23 % planu wydatków tj. około 21 mln zł
oraz bieżące - 77 % wydatków tj. około 70 mln zł.
Wstępna analiza wykonania budżetu za rok 2016
pokazuje, że został on zrealizowany po stronie dochodów
i wydatków w większych kwotach niż zakładano. Plan dochodów
zrealizowano w wysokości około 96 mln zł, w tym około 80 mln
zł są to dochody bieżące a pozostałe około 16 mln zł stanowią
dochody majątkowe. Podobnie sytuacja wygląda po stronie
wydatków. Zostały one zrealizowane w wysokości około 95 mln

zł, w tym wydatki bieżące wyniosły około 68 mln zł a wydatki
majątkowe około 27 mln zł.
Widać z tego, że dochody majątkowe planowane w wysokości
15 mln zł przekroczyły plan o około 1 mln zł. Natomiast dochody
bieżące planowane na kwotę około 76 mln zł zrealizowano
w kwocie o około 4 mln zł wyższej.
Podobnie sytuacja wygląda po stronie wydatków, która dzięki
osiągniętym przychodom (środkom wolnym z roku poprzedniego)
oraz dodatkowym środkom wypracowanym z dochodów
przekroczyły plan w sposób następujący:
- wydatki bieżące planowane w wysokości około 70 mln zł,
wykonano w wysokości 68 mln zł. Mniejsze plany wydatków
bieżących niż planowano to większe oszczędności budżetowe oraz
większe niż planowano wydatki majątkowe.
- wydatki majątkowe planowano na kwotę około 21 mln zł
a zrealizowano w wysokości 27 mln zł. Procentowo wydatki
majątkowe w odniesieniu do wszystkich wydatków planowano
w ok. 23 % a zrealizowano w wysokości ponad 28 %.
Zaznaczyć należy, że budżet roku 2016 należał do
najbardziej proinwestycyjnych w historii naszego powiatu. Najlepsze
lata w tym zakresie to lata 2011- 2013. Wtedy to realizowano
projekty inwestycyjne w powiecie w tym przeważnie drogowe.
Działo się tak dzięki dużemu wkładowi środków unijnych i w w.w.
latach na inwestycje drogowe przeznaczono odpowiednio: 48,2%,
31,9%, 31,8% wszystkich wydatków. We wcześniejszych latach
inwestycje w naszym budżecie stanowiły:
		
		
		
		
		
		
		
		

2009 – ok. 27 mln
2010 - ok. 51 mln
2011 - ok. 58 mln
2012 - ok. 31 mln
2013 - ok 31 mln
2014 - ok. 18 mln
2015 - ok. 19 mln
2016 - ok. 29 mln
Krzysztof Toczko
Skarbnik Powiatu

Realizacja inwestycji drogowych
W minionym roku powiat częstochowski zmodernizował blisko 29
km dróg powiatowych. Wartość inwestycji na drogach powiatu
wyniosła łącznie 24 931 066 zł. Przebudowano o 7,5 km więcej
niż w poprzednim roku. Ponadto w ubiegłym roku Powiatowy
Zarząd Dróg w Częstochowie uzyskał pozwolenia na realizację
przebudowy dróg wokół przyszłej autostrady A1 oraz DK 91 tj. na
odcinkach:
• DK1- Poczesna - Huta Stara A - Mazury (A-1) - Wąsosz - DW 908,
• Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK91,
• Rybna - DW483 - Mykanów - DK1 (węzeł A-1) - Rudniki - DK 91
- Wancerzów - DW 786,
• DK1 - Częstochowa - Marianka Rędzińska - Rudniki - DK91 Rędziny - DK91 - Jaskrów - DW 786,
• Mykanów - DK1(A-1) - Borowno - Kruszyna - Widzów - DK91,
dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie przebudowy dróg
powiatowych które - jak przewiduje się - przejmą ruch po
wybudowaniu autostrady A1.
Priorytetem Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie było
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wyeliminowanie odcinków o najgorszym stanie technicznym
oraz utrzymanie w odpowiednim standardzie dróg najbardziej
obciążonych ruchem. Przypomnijmy, że w 2016 roku zrealizowano
inwestycje z następujących programów:
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 udało się przebudować:

Zestawienie obrazujące wykonanie zadań na drogach
powiatowych w ramach powyższych środków zewnętrznych:

DP nr 1060 S - na odcinku od DK-91 w m. Rudniki do skrzyżowania
z DP nr 1061 S (ul. Kościuszki w m. Rędziny) o długości 2,6 km
gmina Rędziny;
DP nr 1025 S - na odcinku DK -1 w m. Łochynia - do skrzyżowania
z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) - długości 3,48 km gmina Mykanów.
W ramach środków z budżetu państwa wykonano:
Przebudowę mostu w m. Skrzydlów przez rzekę Wartę w ciągu DP
nr 1024 S, gm. Kłomnice;
Odwodnienie skrzyżowania DP 1036 z drogami gminnymi oraz
budowa zbiornika chłonno - odparowującego w m. Wierzchowisko
gm. Mykanów;
Przebudowę DP nr 1104 S Lelów - Biała Wielka długości 1,48 km
gm. Lelów.
W ramach środków z budżetu państwa w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych tj. powodzi w 2010 i 2013r. wykonano
przebudowę:
DP nr 1034 S Witkowice - Rzerzęczyce długości 2,30 km, gmina
Kłomnice;
DP nr 1028 S odc. Kłobukowice - Skrzydlów długości 2,050 km,
gmina Kłomnice i gm. Mstów;
DP nr 1082 S odc. Okołowice - Radoszewnica długości 2,95 km
gmina Koniecpol;
DP nr 1098 S w Podlesiu, długości 790 mb gmina Lelów;
DP nr 1095 S na odc. Przyrów - Wiercica - Staropole - Sieraków,
długości 2,150 km, gmina Przyrów.

LP

Droga 1002 S Łęg przed…

W ramach środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
DP nr 1072 S odc. Stary Broniszew - granica powiatu długości
1,230 km gmina Mykanów.
Ponadto, w ramach wolnych środków powiat przeznaczył kwotę
w wysokości 4 mln złotych na wykonanie nakładek bitumicznych
na 11 odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 9,752 km.
W ramach tych środków wykonano :
• DP 1013 S w m. Zaborze, gmina Olsztyn na dł. 457 mb,
• DP 1055 S w m. Wąsosz, gmina Konopiska na dł. 630 mb,
• DP 1084 S na odc. Radoszewnica - Łabędź, gmina Koniecpol na
dł. 990 mb,
• DP 1006 S na odc. Lgota Mała – Widzów, gmina Kruszyna na dł.
990 mb,
• DP 1002 S w m. Łęg, gmina Kruszyna na dł. 300 mb,
• DP 1083 S w m. Nowa Wieś, oraz Lipie - Raczkowice gmina
Dąbrowa Zielona na dł. 1.035 km,
• DP 1029 S na odc. Lipie – Święta Anna, gmina Dąbrowa Zielona
na dł. 400 mb,
• DP 1054 S na odc. Sobuczyna - Mazury, gmina Poczesna na dł.
630 mb,
• DP 1040 S w m. Małusy Wielkie, gmina Mstów na dł. 950 mb,
• DP 1028 S w m. Rzeki Wielkie, gmina Kłomnice na dł. 980 mb,
• DP 1039 S w m. Zalesice - Żuraw (Etap I) gmina Janów na dł. 800
mb.

… i po przebudowie

Droga 1006 S Widzów przed…

12
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… i po przebudowie

Droga 1013 S Zaborze przed…

… i po przebudowie

Droga 1096 S Celiny przed…

… i po przebudowie

Droga 1055 S Wąsosz przed…

… i po przebudowie

Droga 1084 S Radoszewnica Łysiny przed…

… i po przebudowie

Droga 1060 S Rudniki przed...

… i po przebudowie

Droga 1028 S Kłobukowice Skrzydlów przed…

… i po przebudowie

Droga 1040 S Małusy Wielkie przed…

… i po przebudowie
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Inwestycje w jednostkach organizacyjnych powiatu
W sierpniu 2016r rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana
Brzechwy w Bogumiłku. Sala gimnastyczna będzie miała wymiary 20,15m x 11,7m, a na zapleczu mieścić się będą pomieszczenia,
w których odbywać się będą zajęcia rehabilitacyjne dla uczniów
Ośrodka. Sala gimnastyczna będzie służyć zarówno niepełnosprawnym uczniom Ośrodka jaki i lokalnej społeczności – sala po
godzinach zajęć szkolnych będzie ogólnodostępna. Zakończenie
budowy planowane jest w III kwartale 2017 r. Całkowita wartość
zadania to 2,5 mln zł, z czego 50% dofinansuje PFRON, 33%
Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostała część środków pochodzić
będzie z wkładu własnego powiatu.

energooszczędne oświetlenie LED, zainstalowanie kolektorów
słonecznych, kompleksową modernizację instalacji c.o wraz
z wymianą kotła opalanego na ekogroszek. Całkowita wartość
inwestycji wraz z kosztami dokumentacji i inspektora nadzoru
wyniosła 184.535,27 zł. Inwestycja ta znacznie poprawiła komfort
mieszkańców domu, a dodatkowo zadanie zostało zgłoszone do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
do dofinansowania. Dofinansowanie w kwocie 150.618,79
zł zostało udzielone w dniu 14.12.2016r w postaci umorzeń 3
innych pożyczek, które Powiat Częstochowski zaciągnął w latach
2009-2010 na termomodernizację innych placówek opiekuńczych
i domu pomocy społecznej.
Również Dom Dziecka w Chorzenicach zrealizował w 2016r
inwestycję o wartości 183.139,86 zł. Polegała ona na przebudowie

Sosenka

Sala gimnastyczna

W 2016r zrealizowano też kilka inwestycji w budynkach będących
własnością powiatu jak i w samym urzędzie. Największe inwestycje
to: termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci Sosenka
w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 98 i przebudowa
dróg manewrowych i placu przed budynkiem Domu Dziecka
w Chorzenicach.
Budynek Domu dla Dzieci Sosenka jest zarządzany przez Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Blachowni. Zamieszkuje go 14 dzieci w wieku do 18 lat.
Dwukondygnacyjny budynek powstały w latach 70 –tych ubiegłego
wieku wymagał docieplenia i modernizacji kotłowni wraz z instalacją
c.o. Wykonano w nim następujące prace: wymianę parapetów
zewnętrznych, renowację i malowanie elewacji oraz kominów,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu pod
nieogrzewanym poddaszem, przeciwwilgociową izolację ścian
piwnic i cieplną izolację ścian przy kotłowni i przy klatce schodowej,
renowację balustrad, wymianę oświetlenia wewnętrznego na
14
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dróg manewrowych i placu przed budynkiem o powierzchni ok.
1700 m2. Rozebrano istniejącą nawierzchnię z tłucznia kamiennego,
a następnie wykonano nowe podbudowy i nawierzchnię z kostki
betonowej, a także odwodnienie drogi i trawniki. Inwestycja
poprawiła nie tylko estetykę otoczenia, ale również wygodę
mieszkających i pracujących w Domu osób. Inwestycja została
sfinansowana ze środków własnych Powiatu.
W 2016 r. prowadzono również prace budowlane przy murze
ogrodzeniowym o długości ok. 1100 mb wzdłuż nieruchomości

Chorzenice

termomodernizacja
Gminnego
Centrum
Pracy
PUP
w Koniecpolu, realizacja projektów finansowanych ze środków
unijnych: „Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu
zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia
zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku”, modernizacja
bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”, „Równe szanse – lepszy
start” – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki
zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku”.
PW
Chorzenice

położonej w Złotym Potoku, na której funkcjonuje Zespół
Szkół w Złotym Potoku. Prace polegały na naprawie muru
kamieniem wapiennym łamanym na zaprawie cementowo –
wapiennej i zabezpieczeniu nakrywami: odtworzeniu w miejscach
całkowitego braku muru wraz z fundamentami; umocowaniu
luźnych elementów; uzupełnieniu występujących ubytków oraz
brakujących nakryw. Koszt zadania 67 034, 29 zł został w całości
pokryty ze środków własnych Powiatu.

Mur w Złotym Potoku

Mur w Złotym Potoku

W celu poprawy estetyki i wygody klientów i pracowników
Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego
wykonany został remont parkingu przed budynkiem. Poszerzona
została powierzchnia parkowania, dzięki czemu możliwe jest
ustawienie większej liczby aut. Koszt remontu wyniósł 11.724,02 zł
i został sfinansowany ze środków własnych Powiatu.
W 2016 r. rozpoczęto również prace nad dokumentacjami
projektowymi dla inwestycji, które będą realizowane w 2017
i 2018r: wybudowanie szybu windowego i zainstalowanie windy
w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
• Dom Pomocy Społecznej w Blachowni w 2016 roku w ramach
gospodarki remontowej i inwestycyjnej wydatkował ze środków
własnych przewidzianych w budżecie Domu oraz dodatkowej
dotacji powiatu częstochowskiego na realizację następujących
zadań:
• modernizacja dźwigu szpitalnego,
• remont wykładzin w budynku pawilonu,
• remont generalny pomieszczenia fizykoterapii,
• remont posadzki w piwnicy budynku głównym,
• remont generalny siedmiu pokoi mieszkalnych,
• remont trzech sanitariatów w budynku głównym,
• remont oświetlenia pawilonu,
• remont pralnicowirówki,
• remont świetlicy w budynku głównym,
• malowanie kuchni głównej, palarni Domu, klatki schodowej,
holu Pawilonu.
Ze środków tych także w ramach wymiany zużytych, starych
sprzętów Domu zakupiono kocioł warzelny do kuchni głównej,
szafy, szafki przyłóżkowe, łóżka , materace, pościel , stoliki i krzesła
do pokoi mieszkańców, ognioodporne szafy biurowe metalowe,
Sprzęt komputerowy
• 4 lutego 2016 r. zorganizowano zabawę karnawałową, w której
uczestniczyło ok. 60 mieszkańców naszego Domu.
• 7 mieszkańców wraz z opiekunem w dniu 28 stycznia wzięło
udział w zabawie karnawałowej w zaprzyjaźnionym Domu
Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza, a 3
lutego 6 mieszkańców uczestniczyło w zabawie karnawałowej
w DPS „Kombatant” w Lublińcu.
• Udział w Marszu Nadziei ulicami Blachowni w dniu 28.04.2016 r.
Mieszkańcy ubrani w żółtą odzież, z żółtymi balonami i żonkilami
przemaszerowali ulicami Blachowni manifestując pamięć i pomoc
osobom przebywającym w hospicjach.
• Udział w imprezie integracyjnej „Majowe granie” w DPS ul.
Kontkiewicza 2 w Częstochowie
wzięło 7 mieszkańców. Impreza przygotowana była w konwencji
lat 60-tych.
• 25 czerwca 2016 r. w DPS w Blachowni zorganizowano
spotkanie integracyjne pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz
Dom”. Spotkanie integracyjne było zorganizowane już po raz 21,
uczestniczyło w nim ok. 400 osób.
• 11 lipca zorganizowano wycieczkę do Mirowa i Bobolic.
7 mieszkańców Domu zwiedziło średniowieczny zamek
w Mirowie i Bobolicach, spacerowali szlakiem Jury KrakowskoCzęstochowskiej i podziwiali widoki.
• Mieszkańcy Domu wzięli udział w przeglądzie artystycznym
Domów Pomocy Społecznej „Puma 2016r”. w Dąbrowie Górniczej.
6 października grupa teatralna pojechała na przegląd artystyczny
DPS-ów z programem „Podarujmy drugie życie staremu filmowi”.
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Były to krótkie scenki z dawnych polskich filmów odgrywane
przez mieszkańców. Grupa teatralna otrzymała tzw. „Talenty” za
osiągnięcia artystyczne.
• Mieszkańcy Domu wzięli również udział w przeglądzie piosenki
podwórkowej w Częstochowie. 11 października odbył się
I Ponadregionalny Festiwal piosenki podwórkowej organizowany
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem.
• 12 października mieszkańcy Domu wzięli udział w sadzeniu
żonkili na „polach nadziei” w Blachowni. Akcja miała przypomnieć
o chorych i potrzebujących w hospicjum częstochowskim.
• W Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 18 listopada odbyły
się obchody „Dnia Pracownika Socjalnego” dla pracowników
zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej funkcjonujących
na terenie powiatu częstochowskiego.
• Mieszkańcy Domu brali również udział w obchodach Dnia
Seniora w Domu Kultury w Blachowni.
• 24 listpada - Zabawa Andrzejkowa - czas wróżb andrzejowych
- mieszkańcy przelewali wosk, wróżyli z kart i czarodziejskiej kuli.
• 6 grudnia w Domu odbył się turniej szachowy. Do rywalizacji
stanęli mieszkańcy i goście z DPS Lelów.
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
• 1 stycznia 2016 r. w Domu została uruchomiona nowa
inwestycja w postaci monitoringu wewnętrznego, która czuwa
nad bezpieczeństwem jego mieszkańców. Kamery wewnętrzne
zostały założone na głównych korytarzach i klatkach schodowych
tak, aby nie zakłócały prywatności mieszkańców. Główny
monitoring z podglądem na wszystkie kamery znajduje się na
dyżurce pielęgniarek, gdzie pielęgniarka w każdej chwili może
udzielić pomocy mieszkańcowi, gdy zachodzi taka potrzeba.
W 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie odbyło się
kilka ważnych dla społeczności Domu imprez i uroczystości.

dzień przez domowników, bo właśnie w tym dniu od lat progi
Domu odwiedza najwięcej rodzin mieszkańców, ich przyjaciół
i znajomych. Wspólna biesiada jest okazją do pogłębienia więzi
rodzinnych oraz do nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni,
która dla każdego człowieka jest sprawą nadrzędną. W spotkaniu
uczestniczą również zaproszeni przedstawiciele powiatu
częstochowskiego, gminy Lelów, wielu instytucji, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców współpracujących wspierających
Dom.
• 21 września 2016 r. na zaproszenie Przyjaciela Domu
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Majera odbyła się
wycieczka mieszkańców DPS w Lelowie do Warszawy. Główną
atrakcją wycieczki była możliwość zwiedzania Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udział w obradach Senatu. Po pobycie
w Parlamencie oraz zjedzonym obiedzie uczestnicy wycieczki pod
opieką przewodnika zwiedzali Stare Miasto i Łazienki Królewskie.
• 6 października 2016 r. zespół „Rodzina” składający się
z mieszkańców Domu wziął udział w Międzynarodowym Przeglądzie
„Puma 2016”. Od początku istnienia Domu Pomocy Społecznej
w Lelowie jego mieszkańcy – członkowie zespołu „Rodzina” co
roku biorą udział w Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności
Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
W tym roku zespół „Rodzina” zaprezentował na scenie
przedstawienie pt. „Wesołe jest życie staruszka”, przyjęte bardzo
entuzjastycznie przez publiczność konkursu.
• 16 grudnia 2016 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lelowie
wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa w Koniecpolu kolejny
już raz odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Lelowie, aby wspólnie z nimi zainaugurować Święta Bożego
Narodzenia. Symbolicznym świątecznym gestem jest ubieranie
choinki, wspólne śpiewanie kolęd oraz występy dzieci szkolnych
z Jasełkami. Spotkanie nosi nazwę „Podaruj Drzewko”. Ta ubrana
wspólnie z dziećmi choinka, zajmuje zaszczytne miejsce podczas
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia w lelowskim DPS.
Dom Pomocy Społecznej w Turowie
W mijającym 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Turowie
zostały wykonane sposobem gospodarczym, następujące prace:
• remont korytarza na dole budynku głównego – obniżenie
sufitu płytami karton – gips na stelażu z profili aluminiowych,
wyrównanie ścian, gipsowanie, obłożenie płytkami ścian
oraz montaż nowej poręczy, która pomaga mniej sprawnym
mieszkańcom w poruszaniu się,
• montaż 2 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynku socjalnowarsztatowym. Zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2012 r., długość dojścia ewakuacyjnego
w budynkach ZL II nie powinna przekraczać 10 m, przy jednym

Spotkanie rodzinne w lelowskim DPS

• 25 lutego 2016 r. zorganizowano uroczyste obchody 90.
urodzin mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.
Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez kapelana
Domu w intencji dostojnej jubilatki, po której wszyscy goście
przy wspólnym stole wspominali najważniejsze i niezapomniane
zdarzenia z życia najstarszej mieszkanki Domu. A było ich wiele,
bo Jubilatka przez cały czas pobytu w DPS w Lelowie była osobą
bardzo aktywną i twórczą, a jej prace sławiły przez lata dobre imię
Domu w różnych konkursach.
• 3 lipca 2016 r. odbyło się XV Spotkanie Rodzinne w DPS Lelów.
Pierwsza niedziela lipca każdego roku to najbardziej wyczekiwany
Festyn jesienny w DPS w Turowie
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dojściu ewakuacyjnym, dlatego też koniecznością był montaż 2
szt. drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI
60. Na zakup drzwi otrzymano dodatkowe środki z dochodów
własnych powiatu częstochowskiego.
• remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku
głównym – wydłużenie, wyłożenie kostką brukową,
• utwardzenie i wyrównanie tłuczniem dolomitowym
nawierzchni placu parkingowego przy Domu,
• jesienią roku wymieniono okno w sali terapii
zajęciowej - małe i niefunkcjonalne zamieniono na
duże okno, które daje więcej światła dziennego.
• z początkiem grudnia rozpoczęto remont łazienki
w budynku socjalno–warsztatowym, który polegał na
wymianie instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej,
c.o, całego osprzętu oraz płytek ściennych
i podłogowych.
• Ponadto na bieżąco wykonywane są drobne prace
remontowe, jak: malowanie pokoi mieszkańców,
pomieszczeń ogólnodostępnych oraz stołówki
w budynku głównym. Są to roboty cykliczne,
wykonywane przez pracowników Domu oraz
skazanych z Zakładu Karnego w Herbach, którzy
nieodpłatnie, średnio dwa razy w tygodniu pracują
w DPS.

• Placówki mogły również liczyć w tym roku na pomoc ze strony
Fundacji „Maxima Dzieciom”, która zorganizowała dla dzieci
wycieczkę do Wisły. W maju 2016 r. z inicjatywy ww. Fundacji
w Teatrze im. Adama Mickiewicza został zagrany dla wychowanków
spektakl pt.: „Kredyt”. Cegiełki ze sprzedaży biletów zostały

Dom Pomocy Społecznej w Turowie w 2016 r. żyje również
wydarzeniami towarzyskimi,
i tak:
• w styczniu 2016 r. uroczyście obchodzono 104 urodziny
mieszkanki Heleny Morawskiej, która z okazji swego jubileuszu
gościła władze Powiatu oraz gmin Olsztyn i Janów, księdza
proboszcza parafii Olsztyn, lekarza prowadzącego, pracowników
PCPR w Częstochowie oraz rodzinę i przyjaciół.
• w czerwcu goszczono przedstawicieli powiatu bodeńskiego
z Niemiec,
• 25 września odbył się XII Jesienny Festyn. Na Festyn przybyli
zaproszeni goście: wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura
wraz z gośćmi z Ukrainy: dr Andżeliką Polanecko - kierownikiem
Katedry Sumskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Makarenki,
Wydział Pracy Socjalnej oraz dr hab Galiną Bevz - Uniwersytet
Zarządzania i Oświaty w Kijowie, a także Stanisław Gmitruk –
przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Joanna Alina
Haładyn – radna powiatu częstochowskiego, Barbara KosińskaBus – radca prawny Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
Elżbieta Ścigała – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Blachowni, Mariusz Żołędziewski – dyrektor Zespołu Szkół
w Kusiętach, pracownicy PCPR w Częstochowie, GOPS Lelów,
GOPS Rędziny, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni
Bogusław Marchewka z małżonką, mieszkańcy Domów Pomocy
Społecznej z Lelowa i Blachowni, jak również rodziny mieszkańców
i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

przeznaczone na zakup prezentów z okazji I Komunii świętej
i zorganizowanie wycieczki do parku rozrywki. 23 września
przez Fundację „Maxima Dzieciom” została zorganizowana
wycieczka do parku rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze. Ważnym
wydarzeniem było również zorganizowanie zawodów sportowych
oraz zabawy Andrzejkowej w Hotelu SCOUT w Częstochowie,
gdzie wychowankowie mogli zaprezentować układ taneczny, do
którego przygotowywali się od dłuższego czasu.
• Do ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 2016 zaliczyć
można premierę współczesnej bajki „Kopciuszek”, wystawionej
przez wychowanków 16 kwietnia w Domu Kultury w Blachowni
dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
• W dniach 23 – 25 maja delegacja pracowników z placówek
opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Blachowni gościła na Ukrainie w miejscowości Władimir
Wołyński. W wyjeździe udział wzięli: dyrektor Centrum,
pracownik socjalny oraz wychowawcy. Celem wyjazdu był udział
w konferencji zorganizowanej przez stronę ukraińską w związku
z ukończeniem projektu realizowanego przez szkołę internat I-III
stopnia w ciągu ostatnich 9 lat. W konferencji brały udział władze
krajowe, powiatowe i gminne Ukrainy.
• 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka została zorganizowana
wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce oraz (w drodze powrotnej)
do Krakowa. Wycieczka ta odbyła się dzięki wsparciu finansowemu
Rady Powiatu Częstochowskiego oraz sponsorów.
• W wyniku podpisanej umowy o współpracy pomiędzy
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Blachowni i Specjalistyczną Szkołą – Internat
I-III stopnia miasta Włodzimierz-Wołyński odbyła się pierwsza
wymiana dzieci między placówkami. W terminie od 25 czerwca do
5 lipca 2016 r. Centrum Administracyjne gościło grupę dzieci wraz
z opiekunem z Ukrainy. W tym samym czasie nasi wychowankowie
przebywali w ośrodku kolonijnym w.w szkoły w Pulmo na Ukrainie
nad Jeziorem Świteź. Cały pobyt ukraińskich gości został ciekawie
zagospodarowany. Zorganizowano spotkanie integracyjne
wszystkich dzieci i pracowników. Dzieci zwiedziły m.in. Jasną
Górę, Muzeum, park im. Staszica, Aleje Najświętszej Marii Panny
wraz z zabytkami. W przeddzień wyjazdu dzieci ukraińskie

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej obsługiwane przez
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Blachowni - Dzieci „Skałka”, Domu dla
Dzieci „Sosenka” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Blachowni
• W lutym 2016 r. Fundacja ZŁOMBOL obdarowała podopiecznych
placówek wspaniałymi prezentami (sprzęt AGD, RTV, komputery,
gry i słodycze), które sprawiły dzieciakom ogromną radość. Ponadto
dzieci Fundacji ZŁOMBOL zawdzięcza również sfinansowanie
kolonii letnich dla 32 osobowej grupy wychowanków do Krynicy
Morskiej w dniach 09-20.07.2016 r.

Spotkanie rodzinne w DPS w Blachowni
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odwiedziła dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie
w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk wraz z pracownikami:
Martą Jabłońską – kierownikiem Sekcji Pomocy Instytucjonalnej
oraz Agnieszką Sędziwa-Kogut – kierownikiem Zespołu ds. Pieczy
Zastępczej. Panie spędziły czas z dziećmi i wręczyły im prezenty. Na
zakończenie pobytu wszystkim dzieciom zorganizowano ognisko
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni.

poddasza, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, remont kotłowni
węglowej z wymianą kotła opalanego eko-groszkiem, wymiana
instalacji C.O i grzejników, montaż 6 kolektorów słonecznych
płaskich oraz oświetlenia LED. Dzięki pomocy Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, znacznie poprawił się komfort
użytkowania Domu przez jego młodych mieszkańców oraz obniżył
się koszt jego utrzymania. Poprawiła się także estetyka Domu.

• W dniach 26 czerwca – 6 lipca 2016 r. wychowankowie w ramach
wymiany młodzieży skorzystali z wyjazdu do miejscowości Pulmo
nad Jeziorem Świteź w Ukrainie. Pobyt obfitował w wiele atrakcji.
Wychowankowie spędzili również dwa dni we Lwowie.

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej obsługiwane przez
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo
– Wychowawczych w Chorzenicach – Domu dla Dzieci
„Słoneczny” w Chorzenicach i Domu Dziecka w Chorzenicach

• 24 listopada w Klubie Motocyklowym JURA RIDERS odbywała się
Zabawa Andrzejkowa dla wychowanków. W zabawie udział wzięli
zaproszeni goście, którzy służą pomocą i wspierają wychowanków.
Oprawę muzyczną tego dnia zapewnił zespół muzyczny „LIMITS”.
Swoją pomoc w organizacji zaoferowały również: Piekarnia
Olsztyn, Pączkarnia, Piekarnia „ANNA”, Dom Kawiarniano –
Barowy „Słodko-Gorzki” oraz Cafe 29, które przekazały mnóstwo
łakoci i kanapeczek.

• Przedstawiciele Domu Dziecka w Chorzenicach i Domu
dla Dzieci „Słoneczny”, we współpracy z Fundacją Innowacji
Gospodarczych i Społecznych FIGIS, opracowali projekt „Synergia
młodych”, który zyskał uznanie Fundacji AUCHAN. W ramach
projektu odbywały się zajęcia wspinaczkowe, fitness, ciekawe
warsztaty psychoterapeutyczne i inne atrakcje dla dzieci z Domu
Dziecka w Chorzenicach i Domu dla Dzieci „Słoneczny”. Projekt
trwał od marca do końca października 2016 r. Udało się w ten
sposób uzyskać 12,5 tys. Euro. Program został już zrealizowany
i zakładał cykliczne zajęcia wspinaczkowe i fitness, rozmowy
na temat odpowiedzialności, podejmowania i konsekwencji
własnych decyzji, czy pokonywaniu trudności oraz imprezy
plenerowe wyjazdowy obóz przygodowy. Placówki zrealizowały
również projekt dla grupy ośmiu młodszych wychowanków. Był to
dwudziestogodzinny kurs nauki pływania. Zajęcia odbywały się raz
w tygodniu na basenie w Radomsku.

• 3 grudnia z okazji Mikołajek zorganizowano wychowankom
autokarową wycieczkę do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
Dzieci tego dnia otrzymały również paczki z prezentami.
• 13 grudnia gościem wychowanków był Michał Wiśniewski –
wokalisty zespołu Ich Troje. Dzieci otrzymały od artysty paczki,
w których znajdowały się ubrania oraz piłki.

• Kolejnym ważnym wydarzeniem,
w jakim uczestniczyli nasi podopieczni,
był wyjazd wakacyjny grupy 25
wychowanków na obóz letni nad
Jeziorem Bodeńskim zorganizowany
dzięki utrzymującej się współpracy
powiatu częstochowskiego z powiatem
bodeńskim w Niemczech. Przez dwa
tygodnie zwiedzili wiele ciekawych
miejscowości, poznali zwyczaje panujące
w Niemczech, zapoznali się z kuchnia
niemiecką. Przez cały okres pobytu
dopisywała znakomita pogoda, co
sprzyjało częstym wizytom na basenach
oraz kąpieli w Jeziorze Bodeńskim,
gdzie wychowankowie mogli wykazać
się swoimi umiejętnościami pływackimi
nabytymi podczas kursu.

• Po kilku miesiącach przygotowań, tworzeniu dokumentacji,
uzyskiwania
niezbędnych
pozwoleń
administracyjnych,
wnioskowania o środki zewnętrzne i prowadzenie procedur
zamówień publicznych zmierzających do wyboru wykonawcy
zostały podpisane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie
umowy z dwoma wykonawcami termomodernizacji Domu dla
Dzieci „Sosenka”. Wartość inwestycji to 183 tys. zł. W Domu
„Sosenka” wykonane będzie: ocieplenie stropu i nieogrzewanego
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• Najważniejszym wydarzeniem oraz
największą
inwestycją
realizowaną
w 2016 r. była przebudowa nawierzchni
placów i dróg manewrowych na
terenie Domu Dziecka w Chorzenicach.
Inwestycja obejmowała powierzchnię ok. 1800 m kw., a jej koszt to
182 073 zł i została w całości sfinansowana z funduszy Starostwa
Powiatowego w Częstochowie. Dzięki temu nasze domy mają
teraz znakomity dojazd, miejsca parkingowe, cały teren zyskał na
atrakcyjności. Mamy ułatwioną komunikację między budynkami,
co bardzo pomaga w codziennym życiu dzieci i wychowawców.
KK

Z prac Komisji Rady Powiatu
W V kadencji przypadającej na lata 2014-2018 powołanych zostało
7 stałych komisji Rady, a mianowicie:
1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Budżetu i Mienia Powiatu
3. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
6. Komisja Edukacji, Turystyki i Sportu
7. Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Rada Powiatu określając przedmiot działania poszczególnych komisji powołała się na zakres działania i zadania powiatu określone
w ustawie o samorządzie powiatowym.
Komisje obradowały zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi
przez Radę oraz potrzebami wynikającymi ze spraw bieżących.
Posiedzenia odbywały się minimum raz w miesiącu, poza przerwą wakacyjną. W miarę potrzeb zwoływane były dodatkowe
posiedzenia.
Zakres tematyki realizowanej w 2016 roku przez komisje Rady:
• Realizacja prac scaleniowych na obiektach Witkowice -Chorzenice
i Biała Wielka oraz dalsze plany scaleniowe.
• Realizacja inwestycji drogowych, w tym zimowego utrzymania
dróg oraz pilne potrzeby i zamierzenia na przyszłość.
• Realizacja przedsięwzięć wspólnych z samorządami gminnymi,
w tym podział środków finansowych.
• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne,
w tym na zadania drogowe i tzw. projekty miękkie.
• Funkcjonowanie szpitala w Blachowni, w tym sprawozdanie
finansowe.
• Szkody łowieckie; szkody wyrządzane przez bobry; problemy
pszczelarstwa; wapnowanie gleb i nawożenie.
• Działalność wydziałów starostwa oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych wraz z badaniem stanu finansów.
• Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu zgodnie z zakresem
działania danej komisji, w tym projektu budżetu i jego wykonania.
• Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie
powiatu.
• Organizacja zbiorowego transportu publicznego w powiecie.
• Stan obiektów wakacyjnych i kąpielisk w powiecie.
• Promocja kultury w powiecie.
• Proces i wyniki rekrutacji na rok szkolny 2016-2017.
• Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia.
• Bezpieczeństwo pożarowe w okresie wiosennym (wypalanie
traw).
• Czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej.
• Strategia rozwoju powiatu na lata 2016-2020.

Społecznej Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego,
Powiatowej Izby Rolniczej, Śląskiej Izby Rolniczej, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Związku Pszczelarzy, Śląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Okręgowej Stacji Chemiczno –
Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Agencji Nieruchomości
Rolnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Miejskiej Galerii Sztuki, Gminnych Ośrodków Kultury, Regionalnego
Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie,
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.
Część wymienionej tematyki była rozpatrywana w terenie na posiedzeniach wyjazdowych.
Poza tematami zasadniczymi Komisje zajmowały się przyjmowaniem pism i wniosków mieszkańców oraz opiniowaniem uchwał
Rady Powiatu i innych materiałów sesyjnych, co pozwalało na wnikliwe zapoznanie się z bieżącą problematyką powiatu i wpływało na sprawny przebieg sesji. Wypracowane na roboczo ustalenia
w formie opinii, stanowisk i wniosków przekazywano do Zarządu
Powiatu bądź Rady.
W posiedzeniach komisji poza ich członkami uczestniczyli: członkowie Zarządu Powiatu, sekretarz i skarbnik powiatu, radni powiatu,
naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz szefowie
i przedstawiciele zapraszanych instytucji.
IC

Radni z mikołajkową wizytą w Chorzenicach

Przedmiotem posiedzeń komisji były informacje z działalności powiatowej administracji zespolonej w 2015 roku, które były w następnej kolejności przyjmowane na sesjach przez Radę Powiatu,
a mianowicie:
• Państwowej Straż Pożarnej
• Komendy Miejskiej Policji
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
• Powiatowego Lekarza Weterynarii
• Powiatowego Urzędu Pracy
Komisje zajmowały się ponadto działalnością i problematyką instytucji współpracujących z powiatem, jak:

Sesja Rady Powiatu
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Podsumowując działalność Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie w 2016 roku należy stwierdzić, że
rok ten należy do bardzo pracowitych i owocnych. Z bogatego
wachlarza różnorodnych zadań realizowanych w obszarach m.in.
pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i rehabilitacji społecznej należy wyszczególnić:
1. Rozpoczęcie od 1 stycznia 2016 r. realizacji dwuletniego Projektu
Partnerskiego ”Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu
jest Powiat Częstochowski, w którego imieniu Projekt realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Do udziału
w Projekcie przystąpiło 10 gmin powiatu, tj. Blachownia, Dąbrowa
Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów,
Olsztyn oraz Janów.
W gminach projekt realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej.
Budżet Projektu wynosi 4 698 527 PLN, w tym wkład własny wynosi 704
779,05 PLN. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do
zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej minimum 292
osób (w tym 30 osób z niepełnosprawnością) korzystających z pomocy
społecznej klientów instytucji realizujących Projekt,
z których:
- 73 osoby uzyskają kwalifikacje,
- 91 osób będzie poszukującymi pracy,
- 30 osób podejmie pracę.
2. Od 1 kwietnia 2016 r. nowym zadaniem realizowanym przez
PCPR w Częstochowie jest przyznawanie i wypłata dodatku
wychowawczego w kwocie 500 zł. miesięcznie dla dzieci z rodzin
zastępczych. Świadczenie przyznano dla 103 dzieci i wypłacono
w łącznej kwocie 465 833 zł.
3. W dniach 23-25 maja 2016 r. w kompleksie Klasztoru
Jasnogórskiego odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja
Pracowników Socjalnych w Częstochowie pod hasłem: „Praca
socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych”, której współorganizatorem
wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i SocjalnychCentrum AV w Częstochowie było m.in. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie, a patronat honorowy nad
konferencją objął m.in. n Andrzej Kwapisz Starosta Częstochowski.
Wzięło w niej udział 130 uczestników z różnych jednostek pomocy
społecznej z całej Polski.
4. W dniach 7-10 czerwca 2016 r. z wizytą w Powiecie
Częstochowskim przebywała 7-osobowa delegacja z partnerskiego
starostwa Bodeńskiego w Niemczech. Tematem przewodnim wizyty
była szeroko pojmowana pomoc uchodźcom. W trakcie pobytu
niemieccy goście odwiedzili i zapoznali się z funkcjonowaniem
Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz jednostek Powiatu między innymi DPS w Turowie, Lelowie i Blachowni, Domu Dziecka
w Chorzenicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bogumiłku, Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie oraz
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Blachowni. Głównym
punktem wizyty był udział w międzynarodowej konferencji pt.
„Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy”, na
której przedstawiane były niemieckie i polskie doświadczenia
w tym zakresie. W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.
Organizatorem wizyty studyjnej było Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie, na które pozyskało dofinansowanie
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 8000 zł.
5. 30 czerwca 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie ze środków Powiatu zorganizowało do ZOO we
Wrocławiu wycieczkę autokarami dla rodzin zastępczych z dziećmi,
w której uczestniczyły 172 osoby.
20

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 81 styczeń/luty 2017

6. W lipcu 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie współpracowało ze służbami odpowiedzialnymi
za organizację ochrony i zabezpieczenia wizyty Papieża
w Częstochowie. W dniu wizyty w gotowości do udzielenia
wsparcia pozostawało 7 interwentów psychologicznych i 7
interwentów kryzysowych.
7. W miesiącach październik i listopad 2016 r. miały miejsce dwa
zdarzenia kryzysowe, w których wsparcia udzielali interwenci
psychologiczni i kryzysowi. Zdarzeniami tymi były: wypadek
komunikacyjny, w którym zginęły 2 osoby i wypadek na lotnisku
w Rudnikach, w którym śmierć poniosły 2 osoby.
8. W 17 listopada 2016 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym
Koniecpolu prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych obchodził jubileusz 20-lecia, w którym
wzięło udział ponad 100 osób, w tym obecni i byli uczestnicy
z rodzinami, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek i organu
prowadzącego.
9. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w grudniu
2016 zakupiło na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej samochód marki
RENAULT TRAFIC przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych
mieszkańców Warsztatu. Zakup samochodu dofinansował
Państwowy Fundusz Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 70.000 zł. oraz Powiat Częstochowski w wysokości
20.000 zł.
10. W 2016
r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie zorganizowało i przeprowadziło cykl szkoleń dla
rodzin zastępczych, szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej.
KK

Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
systematycznie reguluje stany prawne nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa i składa wnioski do sądów o założenie ksiąg
wieczystych. W bieżącym roku złożono ponad 200 wniosków
w Sądzie Rejonowym w Myszkowie i Sądzie Rejonowym
w Częstochowie o założenie ksiąg wieczystych dla przeszło 600
działek o powierzchni prawie 450 ha. W większości są to działki
drogowe, stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie art.
538 Kodeksu Napoleona uchwalonego w 1804 roku.
Wydział Gospodarowania Skarbu Państwa prowadząc sprawy
związane z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych
systematycznie składa wnioski do Wojewody Śląskiego, który
wydaje decyzje stwierdzające przejście działek na rzecz powiatu
częstochowskiego.
W 2016 r. Wydział Gospodarowania Skarbu Państwa wystąpił
do wojewody śląskiego ze 136 wnioskami o regulację stanów
prawnych działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie przepisów
art.73 i art.60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Wnioski
dotyczyły 198 nieruchomości o łącznej powierzchni 40,7746 ha.
Postępowania te do chwili obecnej nie zostały zakończone, gdyż
załatwienie sprawy przez wojewodę trwa ok.2-5 lat. Wydział
występuje również do sądów z wnioskami o ujawnienie prawa
własności Powiatu Częstochowskiego w księgach wieczystych.
W 2016 r. zostały uregulowane 102 księgi wieczyste, prawo
własności powiatu zostało ujawnione dla 117 działek zajętych pod
drogi powiatowe o łącznej powierzchni 2,6602 ha.
W 2016 r. Wydział zlecił podział ok. 216 działek zajętych pod drogi
powiatowe w trybie art.73 ww. ustawy - Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną oraz 14 działek
stanowiących rdzenie dróg powiatowych, których przejęcie na
rzecz powiatu częstochowskiego nastąpi w trybie art.60 ww.
ustawy. Zlecone do podziału działki położone są w obrębach:

Lubojna, Grabówka Cykarzewska, Kocin Stary - gmina Mykanów,
Skrajniwa, Nakło - gmina Lelów, Małusy Wielkie, Srocko – gmina
Mstów, Biskupice, Kusięta – gmina Olsztyn.
Jolanta Kołodziej
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Usprawnienia w Wydziale Geodezji
W 2016 r. Wydział kontynuował dalszą rozbudowę usług związanych
z geoportalem powiatowym, w szczególności z obsługą geodetów.
W efekcie umożliwiono płatności natychmiastowe z większości
banków w Polsce za pośrednictwem usług PayByNet, PayU,
w tym także kart kredytowych. Ponadto dla najprostszych prac
geodezyjnych uruchomiono obsługę automatyczną, realizowaną
bez udziału pracowników Wydziału. W efekcie, czas od zgłoszenia
prac przez geodetę, do przekazania niezbędnych materiałów
umożliwiających „wyjście w teren” uległ skrócenie z około 1
tygodnia do kilkunastu minut.
Rafał Makowiejczuk
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Scalenia gruntów - powiat częstochowski ogólnopolskim liderem
Już po raz czwarty scalenia gruntów przeprowadzone w powiecie
częstochowskim zdobyły pierwsze miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 15 grudnia 2016 r. w Warszawie
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel złożył wicestaroście
częstochowskiemu Henrykowi Kasiurze i naczelnikowi Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Małgorzacie Kuk
gratulacje i podziękowania za scalenia przeprowadzone na obiekcie
Witkowice i Chorzenice w gminie Kłomnice.

Wicestarosta H. Kasiura z ministrem K. Jurgielem

Dyplomy i gratulacje odebrali także dyrektorzy i pracownicy
Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz
Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu,
które opracowały projekt scalenia gruntów obiektu Witkowice
i Chorzenice. Fakt, że ich projekt zdobył I miejsce w XL Ogólnopolskim
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych świadczy o dobrej współpracy
i profesjonalizmie wykonawców tego projektu.
Nagrodzone scalenia objęły obszar o powierzchni 823.2096
ha. Prace scaleniowe dzieliły się na prace geodezyjne oraz prace
związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. Scalenia, których
koszt wyniósł 5 mln 824 tys. zł (część geodezyjna – ok. 2 mln 4
tys. zł, zagospodarowanie poscaleniowe – ok. 3 mln 820 tys. zł),
zostało zakończone i rozliczone w czerwcu 2015r.
Łączna liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwach w wyniku

scaleń zmniejszyła się z 1063 do 949. W ramach zagospodarowania
poscaleniowego w miejscowości Witkowice wykonano gruntowną
konserwację rowu melioracji szczegółowej na długości 210 m,
w Witkowicach i Chorzenicach przebudowano 19,5 km dróg
transportu rolnego i 4 przepusty. Z ogólnej liczby 1202 uczestników
scalenia gruntów obrębu Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice,
projekt scalenia gruntów przyjęło bez zastrzeżeń 841 uczestników,
co stanowi 70% wszystkich uczestników scalenia.
Efekty scalenia:
- zmniejszenie ilości działek oraz poprawa ich kształtu,
- likwidacja uciążliwej szachownicy,
- poprawa rozłogu gruntów w gospodarstwach,
- zapewnienie każdej działce dostępu do drogi publicznej,
- zaprojektowanie, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg
transportu rolnego,
- wytyczenie działek na cele użyteczności publicznej.
O tym, że scalenia w powiecie częstochowskim były i są
przeprowadzane wzorowo, świadczą m. in. sukcesy odnoszone
w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych:
2003 r. – II miejsce Grabowa gmina Mykanów
2006 r. – I miejsce Rzerzęczyce gmina Kłomnice
2008 r. – II miejsce Dąbek gmina Dąbrowa Zielona
2008 r. – I miejsce Lgota Mała – Teklinów gmina Kruszyna
2009 r. – I miejsce Skrzydlów gmina Kłomnice
2010 r. – II miejsce Wiercica gmina Przyrów
2011 r. – wyróżnienie Łochynia gmina Mykanów
2015 r. – wyróżnienie Biała Wielka gmina Lelów
2016 r. - I miejsce Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice
Joanna Drobina
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Program szczepień przeciwko wirusowi HPV
W 2016 roku powiat częstochowski już po raz trzeci przeznaczył
środki na realizację „Programu profilaktycznego szczepienia przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”, w ramach którego
z bezpłatnych szczepień skorzystały 273 dziewczynki w wieku 11 lat.
Realizatorem programu był SANUS SP z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska
w Częstochowie mieszcząca się przy ul. Kopernika 45, który przy realizacji
korzystał z usług podwykonawców, czyli przychodni lekarskich z terenu
powiatu częstochowskiego. Dziewczęta szczepione były szczepionką
czterowalentną przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
typ:6,11,16,18 – nazwa Silgard.
W ramach programu zorganizowano spotkanie (7 kwietnia 2016 r.) z dr
n.med. Anną Bartosińską–Dyc – specjalistą ginekologiem z Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, która przekazała informacje
odnośnie szczepień i wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. W spotkaniu
uczestniczyli lekarze oraz pielęgniarki z przychodni lekarskich,
bezpośrednio wykonujący szczepienia jak również zainteresowani rodzice.
Na potrzeby programu przygotowane zostały plakaty informacyjne,
które rozesłano do przychodni lekarskich z terenu powiatu. Podawanie
pierwszej dawki szczepionki odbywało się w miesiącach: kwiecień – maj,
drugiej: czerwiec - lipiec, zaś trzecia dawka podawana była w okresie:
październik – grudzień. Łącznie podano 822 dawki szczepionki. Całkowity
koszt realizacji programu wyniósł 102.640 zł, z czego koszt szczepionek
to 78.090 zł, koszt badań – 12.330 zł, koszt szczepienia – 8220 zł,
koszt przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej - 2000 zł,
koszt przeprowadzenia kampanii promocyjno – informacyjnej – 2000 zł.
Z uwagi na fakt, że program jest programem pięcioletnim, napisanym na
lata 2015 – 2020, jego kontynuacja nastąpi w 2017 roku.
MK
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Realizacja projektów unijnych w placówkach
oświatowych
Placówki oświatowe, dla których powiat częstochowski jest organem
prowadzącym przystąpiły do realizacji projektów finansowanych
z Unii Europejskiej. Realizacja projektów ma na celu zwiększenie
jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie kształcenia do
regionalnego rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
realizuje projekt mobilny „Zagraniczna praktyka zawodowa jako
sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych”, w ramach
programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w okresie od
31.12.2015r. do 30.12.2016r. W ramach projektu zaplanowano
praktykę zagraniczną dla 16 uczniów i 2 nauczycieli w zakładach
pracy w Anglii. Całkowity budżet projektu wynosi 141 567,66 zł.
Kolejnym projektem realizowanym przez placówkę, jest projekt
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Regionalnego pn. ”Nowa jakość kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.
W projekcie zaplanowane są staże w zakładach pracy, doradztwo
zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, przygotowujące
do egzaminów zawodowych i z j. angielskiego zawodowego,
w których weźmie udział 30 uczniów i 6 nauczycieli. Okres realizacji
projektu: 01.09.2016r. do 31.09.2017r. Kwota dofinansowania
wynosi 509 197,25 zł.
Ponadto w szkole w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt.
,,Nowoczesna baza dydaktyczna-miarą sukcesu zawodowegomodernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń
na II piętrze w szkole na pracownię do nauki zawodu: technik
żywienia i usług gastronomicznych w tym na pracownię:
• technologii gastronomicznej (w miejsce pracowni chemii- 6
stanowisk roboczych, każde wyposażone w zlew, stoły robocze
i trzon kuchenny)
• planowania i produkcji gastronomicznej, (w miejsce
obecnej pracowni komputerowej zawodowej – 15 stanowisk
komputerowych z komputerami stacjonarnymi z dostępem do
internetu)
• obsługi gości (połączenie obecnej pracowni obsługi i j.
niemieckiego-powstanie jedna duża sala z dwoma stanowiskami
barowymi )
• szatni dla młodzieży (wydzielona z części korytarza)

oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt (np.: piec konwekcyjno –
parowy) i materiały dydaktyczne i dostosowanie tych pomieszczeń
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pomieszczeniach adoptowanych zaplanowano: wymianę
oświetlenia, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie
instalacji wodno – kanalizacyjnej w ścianach i podłodze, wykonanie
okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, montaż
instalacji wentylacyjnej, montaż zabudów i szaf, wyposażenia
kuchennego, montaż systemów multimedialnych, osprzętu
elektrycznego.
Zaplanowano dodatkowo zakup wyposażenia niezbędnego
do prowadzenia szkolenia i egzaminów zawodowych: kuchnie
indukcyjne, lodówki, zmywarkę do naczyń, robot kuchenny
wieloczynnościowy, witrynę chłodniczą, ekspres ciśnieniowy do
kawy, programy komputerowe wspomagające wykonywanie
zadań produkcyjnych oraz inny drobny sprzęt poniżej 3 500,00 zł
Wartość projektu – 1 322 442,27 zł ( w tym doposażenie pracowni
w nowoczesny sprzęt - 320 128,41 zł)
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 830 716,78 zł
Czas realizacji projektu: 04.02.2016 r. - 31.08.2017 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu rozpoczął
realizację projektu unijnego pn. „Z dobrym zawodem w lepszą
przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie współpracy
szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami w celu lepszego
dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
W tym celu uczniowie odbędą staże i praktyki u pracodawców.
Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. do 31.07.2019r. Całkowita
wartość projektu wynosi 698 178,71 zł.
Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej od 1.09.2016
r. rozpoczęło realizację dwuletniego projektu pn. „Innovatione
Generation”, który jest finansowany z programu Erasmus+.
Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów nauką
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, rozwijanie kompetencji
matematycznych i naukowo-technicznych oraz doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Całkowita
wartość projektu wynosi 98 482,52 zł.
Placówka przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nauczyciel+”
w ramach programu Erasmus+ KA1 Mobilność kadry edukacji
szkolnej. Projekt realizowany będzie w okresie od 15.11.2016r.
do 30.05.2018r. Celem projektu jest dalsze doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy realizacji
podstawy programowej danego przedmiotu oraz zdobycie nowych
umiejętności metodycznych przez nauczycieli. Całkowita wartość
projektu wynosi 129 156,15 zł.
Projekt pn. ,,Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest
finansowany z programu Europejskiego Funduszu Społecznego
POWER na zasadach programu Erasmus+, którego budżet
wynosi 133 472,03 zł. Projekt rozpoczął się 31.12.2014 i trwał
do 30.12.2016r. Celem projektu jest przygotowanie kadry
pedagogicznej do wprowadzania innowacji polegającej na
nauczaniu elementów podstawy programowej danego przedmiotu
w języku angielskim.
Agnieszka Danielewska
Starostwo Powiatowe w Czestochowie

Uczniowie Zespołu Szkół w Złotym Potoku na praktykach w Wielkiej Brytani
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XI Prezentacja Stołów Wigilijno - Bożonarodzeniowych
Podczas XI Prezentacji Stołów Wigilijno-Bożonarodzeniowych,
która odbyła się 17 grudnia 2016 r. w Pankach, swoimi potrawami
wigilijnymi i świątecznymi pochwaliły się członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich z 26 gmin naszego Regionu. Ale nie tylko suto zastawione
stoły były atrakcją dla licznie przybyłych do Panek gości. Zwabił
ich również towarzyszący Prezentacji Regionalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek. Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy imprezy
łamali się opłatkiem, śpiewali kolędy, podziwiali rękodzieło ludowe.
Organizatorami Prezentacji byli: Regionalny Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie, Starostwo
Powiatowe w Kłobucku i gmina Panki. Patronat honorowy
sprawowali ks. biskup Antoni Długosz, prezes RZRKiOR Władysław
Serafin oraz starostowie powiatów częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego.
GF

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
WYNIKI ZA 2016 ROK

Już po raz 29 opublikowano wyniki współzawodnictwa dzieci
i młodzieży. W 2016 r. zadanie to realizował Zespół Sportu
Młodzieżowego utworzony przy Instytucie Sportu w Warszawie.
Zespół współpracuje z Departamentem Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki w procesie transformacji systemu
sportu młodzieżowego w Polsce, dostarcza niezbędne dane
i informacje do podejmowania decyzji dotyczących przyszłego
kształtu systemu sportu młodzieżowego.
Klasyfikacją objęte są punkty uzyskane przez zawodników
SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY
wWSPÓŁZAWODNICTWO
imprezach organizowanych
przez polskie związki sportowe
Wyniki za 2016 rok
w czterech kategoriach wiekowych:
Już po raz 29 opublikowano wyniki współzawodnictwa dzieci i młodzieży. W 2016 r. zadanie to
- realizował
Młodzieżowych
Mistrzostwutworzony
Polski przy
(MMP);
Zespół Sportu Młodzieżowego
Instytucie Sportu w Warszawie. Zespół
z Departamentem Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w procesie
- współpracuje
Mistrzostw
Polski
Juniorów
(MPJ);
transformacji systemu sportu młodzieżowego w Polsce, dostarcza niezbędne dane i informacje do
decyzji
dotyczących
przyszłego
kształtu systemu
sportu młodzieżowego.
- podejmowania
Mistrzostw
Polski
Juniorów
Młodszych
(MPJm
i OOM);
Klasyfikacją objęte są punkty uzyskane przez zawodników w imprezach organizowanych przez
- polskie
Mistrzostwa
Międzywojewódzkie,
Wojewódzkie,
Polski
związki sportowe w czterech kategoriach wiekowych:
- Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP);
Młodzików
(MMM).
- Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ);
-

Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (MPJm i OOM);
Mistrzostwa Międzywojewódzkie, Wojewódzkie, Polski Młodzików (MMM).

Tabela przedstawia wykaz klubów z powiatu częstochowskiego,
Tabela przedstawia wykaz klubów z powiatu częstochowskiego,
których zawodnicyktórych
zdobywali
2016
r. r.
zawodnicypunkty
zdobywaliw
punkty
w 2016
2016 rok
L
p.

NAZWA
KLUBU

DYSCYPLINA

Miejsce w:

MMP

MPJ

MPJm

MMM

Razem
pkt.

dyscyplinie / na
ilość klubów
punktujących

-

115,00

92,00

32,00

239,00

2 / 60

25,50

-

-

1,50

27,00

22 / 80

1.

KS „Dragon”
w Janowie

taekwondo ITF

2.

MKS „Dwójka”
w Blachowni

badminton

3

KS Sparta Brzeziny
Nowe

taekwondo ITF

-

-

8,00

8,00

16,00

42 / 60

4.

LKPS w Borownie

piłka siatkowa
kobiet

-

-

-

3,00

3,00

100 / 112

5.

LKS „Grom Złota
Dama” Poczesna

warcaby

-

-

3,00

-

3,00

17 / 20

6.

UKS „Junior” we
Wrzosowej

badminton

-

-

1,00

-

1,00

71 / 80

7.

ULKS „Lotka”
Olsztyn

badminton

-

-

-

0,50

0,50

77 / 80

45,00

289,50

125 / 362

Powiat częstochowski - razem

25,50 115,00 104,00

KS Dragon na Pucharze Świata w Budapeszcie

junior młodszy: Martyna Biernacka - 16,0; Roksana Waluś - 15,0;
Laura Środowska – 14,0; Maria Bojarska – 10,0; Ewa Gancarczyk
- 7,0; Klaudia Pala 7,0; Paulina Starczewska - 6,0; Kaja Bobrowska
- 5,0; Tomasz Miszczyk - 5,0; Maciej Świerczyna – 4,0. młodzik:
Karolina Dziura – 4,0; Marcelina Grzywna - 4,0; Jakub Derejczyk –
4,0; Alicja Silan – 3,0; Nikola Bulenda – 3,0; Marcin Mochol – 3,0;
Julia Bulska - 1,0; Justyna Kosielak – 1,0; Kornelia Michalik – 1,0;
Joanna Nocoń - 1,0; Laura Ochmara – 1,0; Adam Rachwalik – 1,0;
Maja Sikora – 1,0; Estera Środowska – 1,0; Adrian Wąsek – 1,0;
Ewa Wiercigroch – 1,0; Joanna Wilk – 1,0 pkt.
2. MKS „Dwójka” Blachownia w badmintonie - trener Leszek
Gabryjelski: młodzieżowiec: Karolina Gajos – 25,5; młodzik: Jan
Gawor – 1,5

Punkty dla poszczególnych klubów zdobywali zawodnicy z:
1. KS „Dragon” Janów w taekwondo-ITF, trenerzy: Jacek Wąchała, Tomasz Bejm, Zdzisław

Marcin Szecówka, Rafał
Zjawiński:
PunktySynoradzki,
dla poszczególnych
klubów
zdobywali zawodnicy z:
junior: Patryk Bejm - 25,0; Łukasz Krzemiński – 21,0; Oliwia Lenczer – 20,0; Krzysztof Wąchała –
1.18,0;
KSKamil
„Dragon”
Janów
w
taekwondo-ITF,
trenerzy:
Jacek
Wąchała,
Radecki – 16,0; Roksana Waluś – 15,0; Wiktoria Błachno
– 6,0; Kamil
Starczewski
–
6,0; Julita Rozpondek – 4,0; Kacper Derda - 2,0;
Tomasz
Bejm,
Zdzisław
Synoradzki,
Marcin
Szecówka,
Rafał
junior młodszy: Martyna Biernacka - 16,0; Roksana Waluś - 15,0; Laura Środowska – 14,0; Maria
Bojarska – 10,0;junior:
Ewa Gancarczyk
- 7,0;
Klaudia- Pala
7,0; Paulina
Starczewska
- 6,0; Kaja Bobrowska
Zjawiński:
Patryk
Bejm
25,0;
Łukasz
Krzemiński
– 21,0;
- 5,0; Tomasz Miszczyk - 5,0; Maciej Świerczyna – 4,0.
Oliwia Lenczer – 20,0; Krzysztof Wąchała – 18,0; Kamil Radecki
– 16,0; Roksana Waluś – 15,0; Wiktoria Błachno – 6,0; Kamil
Starczewski – 6,0; Julita Rozpondek – 4,0; Kacper Derda - 2,0;

K. Gajos na III m. w białym dresie

3. KS Sparta Brzeziny Nowe w taekwondo-ITF - trener Maciej
Janowski: junior młodszy: Paulina Kuligowska – 5,0; Kinga
Szymczyk – 3,0; młodzik: Jakub Szymczyk – 2,0. Alicja Kędzia,
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23

Wiktor Kołodziej, Dawid Musik, Arkadiusz Purgal, Olivia Purgiel,
Bartosz Waszczyk – po 1,0 pkt.

Kinga Szymczyk KS Sparta Wrzosowa

Paulina Kuligowska KS Sparta
Wrzosowa

4. LKPS Borowno drużyna piłki siatkowej młodziczek - trener Klimas
Michał
skład: Zuzanna Rygał, Sandra Zając, Aneta Grabińska, Sandra
Kotyla, Anna Wochal, Sylwia Szczypior, Nikola Redlińska, Justyna
Świąć, Natalia Jońska, Sandra Szyda, Aleksandra Urbańska, Joanna
Małolepsza, Jesika Hejduk, Kinga Woszczyńska, Patrycja Świąć
- 3,0 pkt

Młodziczki LKPS Borowno

5. LKS „Grom Złota Dama” w warcabach, trener - Barbara
Wrzesińska:
junior młodszy: Franciszek Szumera – 3,0

6. UKS „Junior” Wrzosowa w badmintonie, trener - Jarosław
Ociepa:
junior młodszy: Matysiak Filip - 1,0.
7. ULKS „Lotka” Olsztyn - w badmintonie - instruktor: Justyna
Herman i Tomasz Jackowski
młodzik: Julia Jackowska – 0,5
Łącznie sklasyfikowano 3474 kluby, które zdobywały punkty
w 72 dyscyplinach sportowych (53 indywidualnych i 19 gier
zespołowych).
Pierwsze miejsce wywalczył CWZS „Zawisza” Bydgoszcz 2318,01
punktów, drugie miejsce zajął WKS „Śląsk” Wrocław - 1655,77
pkt. a trzecie AZS-AWF Warszawa - 1633,25 pkt.
Najwyżej z klubów naszego powiatu na 87. miejscu został
sklasyfikowany KS „Dragon” Janów, następnym jest MKS
„Dwójka” Blachownia - 1271., KS Sparta Brzeziny Nowe - 1735.,
LKPS Borowno i LKS Grom Złota Dama na 2929. miejscu, UKS
„Junior” Wrzosowa na 3304 oraz ULKS „Lotka” Olsztyn – 3460
miejscu w kraju.
W prowadzonej punktacji gmin punkty zdobywały 887 jednostki
samorządowe.
Od lat na pierwszym miejscu jest Warszawa 10 780,10 pkt.,
Katowice zajęły 10. miejsce z 2 527,10 pkt., a 35. jest Częstochowa
- 752,19 pkt. Z gmin powiatu częstochowskiego kolejne miejsca
w kraju zajęły:
111 m. Janów 239,00 pkt
478 m. Blachownia - 27,00 pkt
538 m. Poczesna - 20,00 pkt
800 m. Mykanów 3,00 pkt
885 m. Olsztyn
0,50 pkt
W punktacji końcowej współzawodnictwa sklasyfikowano 362
powiaty.
Powiat częstochowski z 289,50 punktami zajął 125. miejsce (w 2015 r.
było to 144. miejsce). Powiaty ościenne zajęły następujące miejsca:
35. Częstochowa - 752,19 pkt; 133. radomszczański - 279,48
pkt; 129.2 kłobucki - 224,00 pkt; 253. zawierciański - 94,75 pkt;
284. myszkowski - 54,50 pkt; 302. pajęczański - 39,00 pkt; ; 322.
lubliniecki - 24, pkt; 335. włoszczowski - 20,50 pkt.
Wśród województw kolejność trzech pierwszych miejsc od wielu lat
nie ulega zmianie.
Najlepsze jest województwo mazowieckie, które w 2016 r.
zdobyło - 18 664,67 pkt, drugie miejsce zajmuje wielkopolskie 16 817,14 pkt, a trzecie śląskie - 15 951,72 pkt.
Powyższe zestawienia stanowią wyciąg z prezentacji końcowych
wyników współzawodnictwa za 2016 rok opracowanej przez
Zespół Sportu Młodzieżowego w Warszawie zamieszczonej na
stronie internetowej:
http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-07-22-42

TK
F. Szumera w środku na tle herbu Ostródy (Św Jerzy na koniu)
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