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KLUB WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW

Wybrano nowe władze

K

lub Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego ma nowe władze. Podczas spotkania, które odbyło się 10 maja
br. w Urzędzie Miasta Częstochowy, wybrano nowy zarząd
Klubu. Prezesem został prezydent Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk, zaś wiceprezesami: starosta częstochowski
Andrzej Kwapisz, starosta kłobucki Roman Minkina, starosta
zawierciański Rafał Krupa i starosta myszkowski Wojciech Picheta. W skład zarządu Klubu weszli także: wójt gminy Mykanów Krzysztof Smela, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak,
burmistrz Lublińca Edward Maniura i burmistrz Kłobucka
Krzysztof Nowak.
GF

Członkowie Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego w Urzędzie Miasta

Nowy Zarząd Klubu
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CZĘSTOCHOWA

67. rocznica zwycięstwa
nad faszyzmem

Starosta A. Kwapisz składa wiązankę pod pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny

P

rzedstawiciele władz miasta i powiatu częstochowskiego, kombatanci, uczniowie oraz mieszkańcy Częstochowy 8 maja br. uczcili 67. rocznicę zakończenia II Wojny
Światowej. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Częstochowskiego
biało-czerwoną wiązankę pod pomnikiem „Poległych w Obronie Ojczyzny” złożyli: starosta Andrzej Kwapisz, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Roman
Gębuś oraz pracownik tego wydziału ppłk Zbigniew Nowicki.

Sztandar powiatu podczas rocznicowych uroczystości

Uroczystości na Placu Pamięci Narodowej rozpoczęła msza święta polowa, której przewodniczył ks. gen. Stanisław Rospondek, kapelan
kombatantów. Następnie odczytany został Apel Pamięci w oprawie
Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.
GF

RADA POWIATU

Komisje oceniły
wykonanie budżetu

Na

kwietniowych posiedzeniach komisje Rady Powiatu
Częstochowskiego zajmowały się przede wszystkim
opiniowaniem wykonania budżetu powiatu za 2011
rok. Wyjaśnień udzielał skarbnik powiatu Krzysztof Toczko.
Sprawozdanie z wykonania budżetu jest jednym z elementów
(obok bilansu powiatu i stanu mienia) procedury absolutoryjnej. Już
drugi rok z rzędu wdrażana jest nowa procedura wynikająca ze zmiany
ustawy o finansach publicznych. Wypracowane na posiedzeniach opinie i wnioski, szczególnie komisji rewizyjnej, będą podstawą do udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w obligatoryjnym terminie do
końca czerwca.
Realizacja budżetu przebiegała bez większych zakłóceń (poza
nierównomiernym wpływem udziału z podatku od osób fizycznych
i nieterminowym spływem przyznanych powiatowi środków unijnych).
Zanotowano wiele pozytywnych efektów finansowych, jak np. pozyskanie znaczącej kwoty na zadania popowodziowe, pozyskanie dużej ilości
środków unijnych, planowe zakończenie wielu inwestycyjnych zadań

współfinansowanych przez Unię Europejską: drogowych, programu
e-powiat i „miękkich” projektów z kapitału ludzkiego, co sprawiło, że
budżet 2011 roku miał charakter wyjątkowo inwestycyjny, a płynność
finansowa powiatu nie była zagrożona. Aż tak inwestycyjny budżet już
się raczej w najbliższych latach nie powtórzy, bo kolejne rozdania unijne
skierowane są na inne niż drogowe zadania.
Niestety, nie udało się pozyskać środków na remont warsztatów
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i remont internatu w Złotym Potoku (realizowane tam obecnie remonty są finansowane ze środków własnych powiatu, w związku z czym przebiegają
w wolniejszym tempie), a także na budowę sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.
Po omówieniu i przedyskutowaniu kwestii związanych z prawidłową realizacją budżetu, a także po uwzględnieniu wyjaśnień złożonych
przez skarbnika wszystkie komisje Rady Powiatu (7) wydały pozytywne
opinie.
IC
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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Przebudowa dróg
uszkodzonych
w wyniku powodzi

P

owiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie rozpoczął dwa postępowania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca z 2010 roku. Prowadzone są one w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz środków MSW na usuwanie klęsk żywiołowych.
W ramach inwestycji zrealizowane zostaną:
- odbudowa drogi powiatowej nr 1027S Ostrowy-Kocin Stary, gmina
Mykanów, obejmująca odcinek o długości 2155,00 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1008 S w m. Kocin Stary do granicy powiatu
częstochowskiego
- odbudowa drogi powiatowej nr 1056S Mazury - Młynek, gmina Poczesna, obejmująca odcinek o długości 1585 m.
W ramach robót wykonane zostaną: warstwy konstrukcyjne jezdni, przebudowy istniejących przepustów, utwardzenia pobocza kruszywem łamanym przebudowę obustronnego rowu przydrożnego (Mazury - Młynek).
Roboty na drodze Ostrowy – Kocin Stary, których koszt wynosi 1
milion 418 tysięcy 959 zł, będzie wykonywała firma Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Radomska,

Natomiast roboty na drodze Mazury - Młynek (koszt 1 milion 635
tysięcy 830 zł) będzie wykonywała firma DROMET Sp. z o.o. z Częstochowy.
Do czasu zakończenia robót, czyli do 15 czerwca 2012 roku, należy liczyć się z utrudnieniami na wymienionych odcinkach dróg powiatowych. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do
zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane do
wykonawców.
W ramach środków MSW na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku rozpoczęto również realizację
postępowania mającego na celu odbudowę dróg powiatowych nr 1103
S w m. Gródek i nr 1104 S na odc. Gródek – Biała Wielka w gminie Lelów.
Inwestycja jest II etapem robót wykonanych w 2011 roku przez
firmę Zakład Budowlano – Drogowy Adam Trzepizur z Kroczyc, polegająca na wykonaniu jezdni asfaltowej na miejsce tłucznia kamiennego,
a także utwardzeniu pobocza materiałem kamiennym. Prace będą trwały do 15 sierpnia br.

DPS LELÓW

3-majowe
uroczystości
Delegacja mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Lelowie uczestniczyła w uroczystych
obchodach 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 go maja, które odbyły się w Lelowie.
Jak co roku mieszkańcy DPS złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Poległych w Obronie Lelowa, uczestniczyli w uroczystej mszy
świętej, do której oprawę muzyczną zapewniły orkiestry dęte działające
na terenie gminy Lelów, a także wysłuchali koncertu tychże orkiestr.
- Mieszkańcy naszej placówki zawsze z dużą powagą, przejęciem
i zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich uroczystościach lokalnych w pełni utożsamiając się ze społecznością gminy Lelów – informuje Alicja Grzegorczyk, dyrektor DPS w Lelowie.
GF
Delegacja lelowskiego DPS >

KW
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PIOSENKI I TAŃCA

Majowa
nutka
po raz
XXI

Koncert galowy
najlepszych uczestników
XXI Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki i Tańca
„Majowa nutka” odbył się
7 maja br. w klubie
„Politechnik”.

2

4

3
W tegorocznej edycji konkursu wzięła udział ponad setka młodych artystów z dziewięciu krajów: Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy,
Rumunii, Estonii, Białorusi i Włoch. Przesłuchania solistów odbywały się
w dniach 5 i 6 maja w następujących kategoriach wiekowych: do 10 lat;
od 11 do 13 lat; 14 – 16 lat; 17 – 19 lat i w kategorii 20 – 25 lat. Komisja konkursowa oprócz wokalistów oceniła także występy zespołów
wokalno – instrumentalnych oraz formacje taneczne. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż przy tak silnej konkurencji mieszkanka naszego powiatu
– Justyna Borowik z Zawady w gminie Kłomnice zajęła III miejsce w kategorii 14 – 16 lat.
Organizatorami i głównymi sponsorami tegorocznego festiwalu
byli: prezydent Częstochowy, starosta częstochowski oraz Stowarzyszenie Wspierania Młodzieży Wokalnie Utalentowanej.
PJ

1
2
5

3

Zespół Wokalny Nika - Ukraina

4

Klaudia Błaszczyk
- Polska (grand prix)

5

Zespół Fletowy
Kryształowe brzmienie - Rosja

Kersti Adamson
Ballet Studio - Estonia

Zespół Folklorystyczny
Rasjanoczka’ - Rosja
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POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Nie daj się naciągnąć!
Powiatowy rzecznik konsumentów Bogdan Bartelak

Co zrobić, gdy podejrzewamy, że zostaliśmy oszukani przez
nieuczciwego sprzedawcę lub kupiliśmy towar, który okazał się tzw.
„bublem”? Jak reagować, gdy mamy problemy ze zwrotem towaru,
niewykonaniem usługi, dochodzeniem gwarancji albo zastosowaniem
rękojmi? Jedną z osób, które mogą nam pomóc w takich sytuacjach,
jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Od

1 kwietnia br. funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla mieszkańców powiatu częstochowskiego pełni Bogdan Bartelak. Prawnik, a jednocześnie bardzo doświadczony, wieloletni pracownik administracji rządowej
i samorządowej. Stanowisko to objął po Barbarze Janik, radcy prawnym
Starostwa i wieloletnim, bardzo sprawnym i skutecznym rzeczniku.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów powoływany jest przez starostę na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z dnia 21 marca 2007 r.).
Ustawa ta określa również zadania rzecznika, do których w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach
odrębnych.
W roku 2011 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił mieszkańcom powiatu około 2500 porad bezpośrednio i telefonicznie. Warto
zauważyć, że porady te dotyczyły problemów konsumentów w zakresie:
usług remontowo budowlanych – 300 porad, usług związanych z dostawą gazu, ciepła, wody, wywozu nieczystości – 300 porad, usług telekomunikacyjnych – 200 porad, motoryzacji – 100 porad, wyposażenia
wnętrz – 200 porad oraz windykacji i innych – 400 porad.
Ponadto udzielono też pomocy prawnej w zakresie umów sprzedaży dotyczących:
- obuwia i odzieży – 100 porad
- wyposażenia mieszkania – 200 porad
- motoryzacji - 100 porad
- umów zawieranych na odległość – 100 porad.
W 2011 roku do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęło również 175 wniosków o podjęcie działań w zakresie ochrony praw
konsumenckich. Złożone wnioski dotyczyły różnych spraw, a głównie

nieuwzględnienia reklamacji, wadliwie wykonanych usług a także roszczeń odszkodowawczych. W zaledwie kilku sprawach rzecznik po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odmówił dalszego ich prowadzenia z uwagi na stwierdzenie braku naruszenia praw konsumenta.
Niektóre sprawy zostały przekazane do prowadzenia innym rzecznikom
zgodnie z właściwością terytorialną. Rzecznik przygotował także sprawy
do skierowania przez konsumentów do sądu, które zostały złożone przez
nich samodzielnie. Sprawy te dotyczyły głównie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych (w niektórych z nich należało powołać biegłego).
Każdego roku liczba osób korzystających z porad Powiatowego
Rzecznika Konsumentów jest wyższa. Coraz większa świadomość klientów o przysługujących im prawach sprawia, że wzrasta liczba reklamacji i skarg na przedsiębiorców, producentów, sprzedawców. Niestety
świadczyć to też może o coraz gorszej jakości sprzedawanych produktów. W związku z tym informujemy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem swoich praw od
producentów, sprzedawców, ubezpieczycieli o możliwości korzystania
z porad udzielanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Z pewnością spotkacie się Państwo z miłą i fachową obsługą. Porady
udzielane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów są bezpłatne.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Bogdan Bartelak
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
pokój 230
tel. 34 322-92-18
Godziny obsługi interesantów: pon. - pt. od 9.00 do 14.00

TŚ
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FELIETON

Nową przypowieść
Polak sobie kupił

Podchodzi facet do okienka informacji i pyta:
O której odjeżdża pociąg do Krakowa?
Nie wiem – słyszy odpowiedź.
- Ale przecież tu jest informacja.
- Więc Pana informuję, że nie wiem.

Z

aśmiewamy się do łez słysząc ten lub podobne dowcipy lub
też oglądając sceny z filmów z czasów „komuny”, by przywołać choćby tylko niezapomnianego „Misia”. Dowcipy i sceny
żywcem z życia wzięte wyśmiewające nasze przywary, niestety, niczego
nas nie uczą. Prawienie sobie drobnych złośliwości sprawia nam przyjemność i robimy to całkiem bezinteresownie. Te drobne uszczypliwości robione na co dzień powodują, że takie zachowania mamy we krwi.
Nic nas tak nie cieszy, jak niepowodzenie sąsiada. Nie potrafimy ze sobą
rozmawiać, nie potrafimy się różnić. Musimy się nienawidzić.
Ostatnio prze Polskę przetoczyła się dyskusja o podniesieniu wieku
emerytalnego. Czy jednak aby na pewno ta dyskusja dotyczyła problemu wydłużenia czasu pracy? Obserwując relacje mediów i komentarze
z tym związane trudno odnieść takie wrażenie. Jestem prawie pewien,
że podczas debaty sejmowej niektórzy posłowie używali racjonalnych
argumentów zarówno „za” jak i „przeciw” takiemu rozwiązaniu. Piszę
„prawie pewien”, bo ja takich głosów nie słyszałem, a jeśli były (a jestem
prawie pewien, że tak), to żadne media ich nie powtarzały. Za to epatowani byliśmy brutalnymi kłótniami i ekstremalnymi zachowaniami
posłów i nie tylko. Nic nie dowiedzieliśmy się o powodach wydłużenia
czasu pracy, za to dowiedzieliśmy się, kto jest chamem, kto komu kamerę w oko wkładał, a kto miał iść „won”. Nie po raz pierwszy okazuje się,
że wystarczy wejść na mównicę sejmową i porównać kogoś do Hitlera,
innego nazwać chamem, a kogoś jeszcze innego kretynem i już się jest
gwiazdą mediów i najbardziej popularnym politykiem. Pewne miejsce
na liście wyborczej i pewne głosy wyborców. Zamiast być rozsądnym
i pracowitym lepiej być bulterierem – u nas to gwarancja sukcesu.
Z sondaży opinii publicznej wynika, że kolejne kadencje sejmu
oceniane są coraz bardziej negatywnie. Z jednej strony coraz gorzej oceniamy nasz parlament, a z drugiej to przecież my dokonujemy wyboru,

a „nasi” przedstawicie w sejmie to „kość z kości i krew z krwi”. Nie angielskiej, nie kreolskiej, ale naszej, naszej polskiej - by zacytować nieżyjącego już niestety znanego satyryka. Sami wybieramy i sami narzekamy na
tych, których wybraliśmy. A może to inni są pytani o jakość sejmu, a inni
o preferencje polityczne? To możliwe, bo przecież połowa z nas nie
uczestniczy w żadnych wyborach. Może to ci, co nie chodzą na wybory
narzekają, bo sami na siebie nie zwykliśmy narzekać. Ci zaś, co wybierają,
pewnie nie narzekają. Tym bardziej, że już dawno przestaliśmy dokonywać wyborów pozytywnych. Wybieramy na złość przeciwnikom, a nie
dla naszego dobra. Robimy tak, bo tak robić lubimy. Lubimy się umartwiać, a martyrologia to nasz chleb powszedni. I ciągle nam źle. Źle, że
słońce, źle, że deszcz, a nasza szklanka jest zawsze w połowie pusta.
Promujemy chamstwo i cwaniactwo i wiecznie narzekamy. Narzekamy
na jakość sejmu, jakość prawa i okładamy się nawzajem słowem (i nie
tylko). Zawsze musimy być przeciw, bo jak Kargul podpisał, to Pawlak
nie podpisze. Każdy ma monopol na patriotyzm, choć w wielu ustach to
tylko puste słowo. Jak ktoś się z nami nie zgadza, to z pewnością zdrajca
i sprzedawczyk. Coraz trudniej się w tym wszystkim odnaleźć i choć jesteśmy zieloną wyspą pośród szalejącego kryzysu, wiele naszych dzieci
wybiera na miejsce swego zamieszkania pogrążoną w kryzysie Irlandię
czy Wielką Brytanię. Dziś to nie problem, nie mieszkamy już za żelazną
kurtyną, a szybciej i taniej dojechać z Katowic do Londynu niż z Wrocławia do Białegostoku. I jakoś nie nachodzi nas refleksja, dlaczego jest tak
źle, skoro jest tak dobrze. Pewnie, jak przewidywał Kochanowski blisko
pół tysiąca lat temu (!), już dawno kupiliśmy sobie nową przypowieść, że
i przed szkodą i po szkodzie….
Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe
w mieście i gminie Koniecpol
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych tabelach
prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła finansowania. O kolejności prezentowanych gmin decyduje alfabet.
Dziś więc kolej na miasto i gminę Koniecpol, natomiast w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje
powiatu w gminie Konopiska.
GF
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer drogi

Ilość dróg w gminie

podział środków na
gminę w stosunku do
km dróg

w tym
Dodatkowe
środki deklarowane przez
gminę

[km]
1

2

3

GMINA Koniecpol

64,005

udział
gminy

zakres

mb/m2

[zł]

[zł]

[zł]

[zł]

5

6

7

8

9

4
2 0 0 7

udział
Powiatu

Pomocowe
(UE, NPPDL,
Budż.
Państw.)

wartość
zadania

R O K

167 018,65 zł

Remonty cząskowe

3 251,00

971 803,09

863 803,09

108 000,00

0,00

1 764,02

59 648,92

59 648,92

0,00

0,00

82 964,47

82 964,47

0,00

0,00

1 951,00

167 561,14

167 561,14

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1089 S

Kuźnica Grodziska - Oblasy

1 500,00

122 388,07

122 388,07

0,00

0,00

1091 S

Koniecpol - Kuźnica Grodziska

451,00

45 173,07

45 173,07

0,00

0,00

1 300,00

661 628,56

553 628,56

108 000,00

0,00

INWESTYCJE
1103 S

m. Koniawy - przebudowa mostu tymczasowego na
przepust

przebudowa mostu na przepust

0,00

356 299,50

356 299,50

0,00

0,00

1090 S

Kuźnica Grodziska - Teodorów - Aleksandrów dł. 1,3
km FOGR

Przebudowa
jezdni

1 300,00

305 329,06

197 329,06

108 000,00

0,00

GMINA Janów

34,338

3 661,00

1 262 517,16

1 054 617,16

207 900,00

0,00

4 653,73

231 414,97

231 414,97

0,00

0,00

81 302,44

81 302,44

0,00

0,00

1 361,00

217 004,55

217 004,55

0,00

0,00

2 0 0 8

R O K

221 497,03 zł

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1091 S + 1089 S

Koniecpol - Oblasy

720,00

38 598,36

38 598,36

0,00

0,00

1091 S

Koniecpol - Kuźnica Grodziska

641,00

178 406,19

178 406,19

0,00

0,00

2 300,00

732 795,20

524 895,20

207 900,00

0,00

INWESTYCJE
1090 S

Kuźnica Grodziska - Teodorów - Aleksandrów dł. 0,8
km FOGR

Przebudowa
jezdni

800,00

130 822,89

74 822,89

56 000,00

0,00

1103 S

Wąsosz - Gródek dł. 2,665 km FOGR

Przebudowa
jezdni

1 500,00

599 972,31

448 072,31

151 900,00

0,00

1091 S + 1108 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych
Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg
powiatowych nr 1091 S i nr 1108S - ul. Żeromskiego i
Armii Ludowej w m. Koniecpol

Studium wykonalności

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

GMINA Janów

34,338

2 025,00

2 674 721,44

2 651 621,44

23 100,00

0,00

2 223,32

84 885,89

84 885,89

0,00

0,00

2 0 0 9
276 871,29 zł

Remonty cząskowe

R O K

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1107 S

Koniecpol - Połyńskie - Kuczków

141 338,93

141 338,93

0,00

0,00

860,00

236 488,38

236 488,38

0,00

0,00

860,00

236 488,38

236 488,38

0,00

0,00
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INWESTYCJE

1 165,00

1091 S + 1108 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych
Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg
powiatowych nr 1091 S i nr 1108S - ul. Żeromskiego i
Armii Ludowej w m. Koniecpol

Wykonanie kan.
deszczowej + projekt cz. drogowa

1103 S

Wąsosz - Gródek dł. 2,665 km FOGR

Przebudowa
jezdni

1082 S

m. Koniecpol ul. Słowackiego

Zakup materiałów
na kan. deszczową

GMINA Janów

34,338

2 0 1 0

2 212 008,24

2 188 908,24

23 100,00

0,00

1 938 581,11

1 938 581,11

0,00

0,00

111 625,97

88 525,97

23 100,00

0,00

161 801,16

161 801,16

0,00

0,00

3 336,00

4 336 840,45

1 885 102,55

2 074 237,90

377 500,00

4 010,70

112 393,85

112 393,85

0,00

0,00

1 165,00

R O K

w 2010 r. brak algorytmu

Remonty cząskowe
Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1099 S

Koniecpol - Grodzisko

INWESTYCJE

89 578,00

89 578,00

0,00

0,00

280,00

63 507,10

63 507,10

0,00

0,00

280,00

63 507,10

63 507,10

0,00

0,00

3 056,00

4 071 361,50

1 619 623,60

2 074 237,90

377 500,00

1091 S + 1108 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych
Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg
powiatowych nr 1091 S i nr 1108S - ul. Żeromskiego i
Armii Ludowej w m. Koniecpol

Nawierzchnia +
chodnik + odwodneinie NPPDL
2008-2011

2 551,00

3 985 723,60

1 619 623,60

1 988 600,00

377 500,00

1108 S

Odbudowa drogi powiatowej w m. Radoszewnica po
powiadzi 2010

Odbudowa
jezdni z tłucznia i
odwodnienia

505,00

85 637,90

0,00

85 637,90

0,00

mb

12 273,00

9 245 882,14

6 455 144,24

2 413 237,90

377 500,00

Inwestycje

mb

7 821,00

7 677 793,50

4 887 055,60

2 413 237,90

377 500,00

Nakładki

mb

4 452,00

684 561,17

684 561,17

0,00

0,00

Remonty cząskowe

m2

12 651,77

488 343,63

488 343,63

0,00

0,00

395 183,84

395 183,84

0,00

0,00

Ogółem ma GMINIE KONIECPOL W LATACH 2007 - 2010
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w tym :

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

KONIECPOL

„Europa w obliczu kryzysu;
więcej rygoru czy solidarności?”

D

om Współpracy Polsko-Niemieckiej jako polski organizator
XII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego serdecznie zaprasza młodych ludzi z województwa
śląskiego do wzięcia udziału w tegorocznym spotkaniu, które odbędzie
się w dniach 15 - 21 lipca 2012 roku w Bielsko-Białej. Udział w projekcie jest bezpłatny!
Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom
spotkania z rówieśnikami z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń,
a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział 15-osobowe grupy młodych
ludzi – w wieku od 17 do 23 lat z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają
za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską. Młodzież podczas 7 dniowego pobytu w Bielsku-Białej będzie miała okazję
wziąć udział w debatach i spotkaniach z przedstawicielami różnych
szczebli władzy samorządowej oraz parlamentarnej, ponadto zorganizujemy dla uczestników szereg warsztatów tematycznych, aby przy-

gotować ich do debat, dyskusji oraz konferencji. W programie przewidzieliśmy również wiele atrakcji tj.: wycieczki, spotkania integracyjne,
zwiedzanie, wędrówki po górach, atrakcje sportowe etc.
Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży zapraszamy młode osoby spełniające następujące kryteria:
• wiek 17-23 lat
• zainteresowanie problematyką europejską
• aktywność i zaangażowanie w życiu lokalnej społeczności
• znajomość języka niemieckiego lub/i francuskiego – mile widziane
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szczycie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, i przesłanie go mailem, faksem
bądź pocztą do 15 czerwca 2012 roku.
Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37,
44-100 Gliwice, Mariusz Rotarski, menedżer projektu, tel: 32 461 20 70,
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
Szczegółowe informacje na stronie:
http://haus.pl/aktualnosci-79.html
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BARTKOWICE, PACIERZÓW, KARCZEWICE

Przebudowa
drogi powiatowej 1029S

Z

początkiem maja br rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1029S na odcinku Bartkowice – Pacierzów oraz
w miejscowości. Karczewice. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi prawie 3 km
Powyższe zadania są częścią większej inwestycji polegającej na
przebudowie drogi powiatowej nr 1029S DK 91 – Kłomnice – Pacierzów
– Karczewice – Garnek – DW 786 na łącznej długości około 7,9 km, pomiędzy miejscowościami: Kłomnice, Bartkowice, Pacierzów, Karczewice,
Garnek (gmina Kłomnice).
W ramach inwestycji planuje się:
• Przebudowę jezdni w zakresie inwestycji o szer. 6,0 m.
• Wzmocnienie nawierzchni zgodnie z projektem technicznym.
• Przebudowę kolidującej infrastruktury - sieci elektroenergetycznej,
teletechnicznej, zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i wodociągów,
• Budowę około 1 000 mb jednostronnych chodników w Bartkowicach
na całej długości zabudowy, w Karczewicach, jednostronnego na łukach drogi powiatowej do ul. Złotej.
• Przebudowę zatoki autobusowej w Bartkowicach dla kierunku w stronę Kłomnic.
• Odtworzenie przepustów, oczyszczenie rowów z namułów, umocnienie wlotów i wylotów, uzupełnienie ubytków betonowania ścianek czołowych.

• Przedłużenie przepustów, w Bartkowicach, przy skrzyżowaniu z droga
na Konary, bez załamań, w Garnku, przy skrzyżowaniu z ul, Szkolną,
z załamaniami wykonanymi jako studzienki rewizyjne.
• Budowę odwodnienia jezdni studzienkami deszczowymi, włączonymi do projektowanej kanalizacji i przykanalikami do istniejących rowów.
Na przewidziane roboty planuje się dofinansowanie:
- w ramach podpisanej umowy z gminą Kłomnice – budowę chodników
- ze środków Budżetu Państwa w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powodzi jaka miała miejsce
w miesiącach maj – czerwiec 2010 roku - przebudowę i wzmocnienie
nawierzchni, przebudowę kolidującej infrastruktury, przebudowę zatoki autobusowej w Bartkowicach, odtworzenie odwodnienia jezdni
(odtworzenie przepustów, oczyszczenie rowów z namułów i kanalizacji
deszczowej).
Roboty, których koszt wynosi ponad 4 miliony 277 tysięcy złotych, wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. z Żarek.
Do czasu zakończenia prac, czyli do 31 sierpnia 2012 roku, należy
liczyć się z utrudnieniami na wymienionych odcinkach dróg powiatowych. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg związane z wykonywaniem robót będą kierowane do wykonawcy.
KW

KONIECPOL

„Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Od

10 stycznia do 14 lutego br. uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i Zespołu
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mogli zgłaszać swoje kandydatury do udziału w projekcie „Mam zawód –
mam pracę w regionie”. Na tym etapie do projektu mogło przystapić
69 uczniów.
Uczniowie składając dokumenty aplikacyjne byli zobowiązani do
wypełnienia specjalnie opracowanej ankiety rekrutacyjnej. Należy dodać, że wszystkie ankiety oraz klucze do ich oceniania oraz podręcznik
do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, partnerzy projektu
otrzymali od lidera projektu czyli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Komisja rekrutacyjna oceniła ankietę i na podstawie uzyskanych
punktów ułożyła ranking kandydatów. Ze względu na zbyt małą ilość
zgłoszonych kandydatur termin składania zgłoszeń do udziału w projekcie został przedłużony do 28 lutego. Ostatecznie do projektu zgłosiło
się i zostało zakwalifikowane 49 osób. Uczniowie ci zostali podzieleni na
trzy grupy i w kwietniu odbyli zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego. Każda z grup miała 24 godziny lekcyjne zajęć prowadzonych
przez zawodowych doradców. W trakcie tych zajęć uczniowie wypełnili ankietę ewaluacyjną, a na koniec ankietę rekrutacyjną, na podstawie
której będą rekrutowani do drugiego etapu projektu. Niestety, z listy
uczestników została skreślona jedna osoba, która przekroczyła określoną

w regulaminie uczestnictwa w projekcie dopuszczalną ilość nieobecności na zajęciach.
Po dokonaniu oceny ankiety rekrutacyjnej kończącej etap doradztwa zawodowego grupowego, komisja rekrutacyjna do drugiego etapu
zakwalifikowała 48 osób. Osoby te będą uczestniczyć w indywidualnych
zajęciach z doradztwa zawodowego, w trakcie których będą m.in. nabywać umiejętności poruszania się na rynku pracy. Ten etap zajęć (9
godzin lekcyjnych dla każdego ucznia) zakończy się opracowaniem indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Plan ten określi zakres działań w tzw. pakiecie wsparcia dla ucznia. Uczeń będzie więc mógł wziąć
udział w określonych dla niego w indywidualnym planie rozwoju zawodowego, zajęciach wyrównawczych i rozszerzających z matematyki, języka angielskiego. Będzie mógł również zdobyć prawo jazdy, ukończyć
certyfikowany kurs komputerowy, zdobyć uprawnienia w posługiwaniu
się sprzętem załadunkowym typu wózki widłowe itp. Kwota przeznaczona na wsparcie dla ucznia w postaci zajęć, kursów itp. wyniesie średnio około 5 034 zł na osobę.
Zajęcia z doradztwa zawodowego już się rozpoczęły, natomiast
zajęcia w ramach pakietu wsparcia odbywać się będą po wakacjach.
Koordynator projektu
Zbigniew Wawrzyniak
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BLACHOWNIA

Oryginal PLAY
Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Blachowni
kolejny raz uczestniczyli
w zajęciach Oryginal PLAY.
Warsztaty były prowadzone
przez samego autora
Freda Doudds׳a oraz
trenerów z całego świata
(Austria, Zambia, Niemcy itp.)
- Kolejne spotkanie potwierdziło ważność, słuszność i zasadność Orginal PLAY – ocenia dyrektor PO-W w Blachowni Elżbieta Ścigała. - Dzieci
wyzbyły się wielu blokad, stały się otwarte, ich zabawy pozbawione są agresji. Pokonały barierę wstydu i lęku. Zajęcia dają im poczucie bezpieczeństwa,
integrują grupę, ukazują, jakie braki, deficyty mają nasze dzieci.
Poprzez cykliczność spotkań nawet najbardziej wstydliwe, wycofane, a wręcz wyalienowane dzieci nabierają pewności siebie, otwierają
się i chętnie uczestniczą w zajęciach. Dzięki temu opiekunowie mają
możliwość lepiej poznać wychowanków, a także skorzystać z wiedzy
osób z dużym i ważnym dobytkiem w pracy z dziećmi na arenie międzynarodowej, poszerzają swój warsztat pracy o nowe formy.
GF

Fred Doudds w Blachowni

21 kwietnia br. wychowankowie
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KONIECPOL

Młodzi parlamentarzyści

Szkolna debata

< Martyna Samek i Krzysztof Suliga

„Po

co nam samorząd - czyli jak zorganizować pracę samorządu, aby włączyć w jego działanie jak
największą liczbę uczniów i powołać Rzecznika
Praw Ucznia” pod takim tytułem 30 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu odbyła się szkolna debata poświęcona
demokracji i samorządności. Debata zorganizowana przez Martynę Samek i Krzysztofa Suligę - uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego
- została doceniona przez komisję konkursową i zapewniła członkom
zespołu zdobycie mandatów posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Martyna
i Krzysztof będą reprezentować województwo śląskie podczas XVIII se-

sji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się tradycyjnie 1 czerwca
w gmachu Sejmu RP. Organizatorami tegorocznej edycji są: Kancelaria
Sejmu, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 460 młodzieżowych posłów i posłanek spotka się, aby
rozmawiać o roli szkolnych instytucji w kształtowaniu postaw demokratycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi. Ponadto wszyscy młodzi
parlamentarzyści wezmą udział w warsztatach tematycznych, przygotowanych przez największe polskie organizacje pozarządowe.
PJ

PZD

Projektują drogę
Brzeziny Kolonia – Wrzosowa

R

ozpoczęto prace polegające na wykonaniu projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1058S Brzeziny Kolonia – Wrzosowa na ul. Staszica i ul. Sabinowskiej (gmina Poczesna). Projekt
ma dotyczyć przebudowy nawierzchni i odwodnienia oraz wykonania
chodnika (od ul. Wirażowej do ul. Muzealnej).
Dokładny zakres projektu obejmuje:
- przebudowę na całej długości jezdni - szerokość 6 m,
- zaprojektowanie chodnika z kostki brukowej betonowej (kolor szary)
po stronie północnej od ul. Wirażowej do ul. Muzealnej, wjazdów bramowych do posesji (kolor czerwony),
- odwodnienie :

• na długości projektowanego chodnika odwodnienie jezdni poprzez wykonanie wpustów ulicznych po stronie chodnika i przykanalików do rowów przydrożnych po stronie południowej,
• przebudowa istniejącego rowu otwartego na rów kryty,
• na pozostałej długości odwodnienie powierzchniowe do obustronnych rowów przydrożnych
Wykonaniem projektu zajmuje się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR z Lublińca, która zgodnie z umową powinna wykonać
opracowanie do 30 sierpnia 2012 roku.
KW
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Pieniądze
na inwestycje drogowe
Sieć drogowa w Polsce liczy około 400 tys. km. Aż 96 procent to drogi lokalne:
gminne i powiatowe. Pozostałe 4 procent to drogi wojewódzkie i krajowe.
W perspektywie budżetowej na lata 2007 -2013 mieliśmy zbudować sieć dróg
ekspresowych (2100 km) i autostrad (900 km). Bodźcem ich budowy miało być przyznane
Polsce Euro 2012 i duże środki europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (45 mld zł). Rzeczywistość zweryfikowała te plany. Niestety, przyjętego
przez rząd w 2008 roku planu budowy i remontu dróg i torów nie udało się zrealizować
nawet w połowie. Żadna z dróg, którymi mieli jeździć kibice, nie powstanie w całości.

N

ajgorzej jest z budową autostrad. Jeszcze długo nie będzie
autostrady A-1 z Łodzi do Pyrzowic, końca nie widać również na autostradzie A4 z Krakowa do Korczowej (kier. Ukraina). Nie zakończona jest także A2 z Łodzi do Warszawy. Nie powstały
planowane nowe połączenia drogowe pomiędzy miastami gospodarzy
Euro 2012, tj. droga ekspresowa S5 łącząca Poznań z Wrocławiem i S7
łącząca Warszawę z Gdańskiem. W infrastrukturze drogowej i kolejowej
miał nastąpić cywilizacyjny skok, a wyszło jak zawsze. Okazało się, że egzamin, jakim były przygotowania do Euro 2012, zdali głównie samorządowcy i prywatni przedsiębiorcy.
Odpowiedzialną za budowę dróg ekspresowych i autostrad jest
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad, która na wymienione
wyżej inwestycje drogowe wydała ponad 80 mld zł. Mimo to nigdy nie
udało, jej się w pełni wykorzystać zaplanowanych w budżecie środków.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana z finansowaniem inwestycji
drogowych przez gminy i powiaty. W tym samym okresie na inwestycje
wydały one dwa razy mniej środków na wielokrotnie dłuższą sieć drogową .
W sytuacji, gdy samorządom ciągle brakuje pieniędzy, zmianie
musi ulec finansowanie budowy i utrzymania dróg. Jak dotąd ze środków Krajowego Funduszu Drogowego może korzystać tylko GDDKiA
(na drogi krajowe). Nie jest to sprawiedliwe dla samorządów gmin i powiatów, które mają w swym posiadaniu zdecydowaną większość dróg
w Polsce. Na dziś ważne są działania prowadzące do zmiany finansowania drogownictwa. Sejmowa Komisja Infrastruktury zwróciła się do
ministra transportu z wnioskiem o większą rezerwę drogową z przeznaczeniem na wspieranie przez budżet państwa samorządów w zakresie
budowy dróg oraz powrót do poprzednich zasad finansowania „schetynówek” (50 proc. samorząd, 50 proc. budżet państwa).
Skoro, póki co, pieniędzy na drogi nie przybywa, a w kolejnych
latach jest ryzyko nawet ich uszczuplenia (kryzys), samorządowcy sami
muszą postarać się o ich wygenerowanie. W ramach Związku Powiatów
Polskich powstał projekt utworzenia Samorządowego Funduszu Dro-

gowego. SFD miałby do spełnienia dwa cele: modernizację dróg lokalnych oraz kategoryzację – uporządkowanie sieci drogowej.
Pierwszym krokiem byłoby dokonanie przeglądu dróg samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich pod kątem określenia,
w jakiej kategorii powinny być sklasyfikowane. Do przejrzenia byłoby
361 tys. km dróg. Samorządy same dokonałyby tego zadania wskazując,
które drogi, przez jaki podmiot powinny być zarządzane. Ewentualne
spory między samorządami rozstrzygałaby GDDKiA. W ten sposób powstałaby baza dróg wymagających zmiany kategorii.
Drugą częścią projektu byłaby modernizacja dróg wymagających
zmiany kategorii. ZPP proponuje, aby środki na te inwestycje pochodziły
z podatku VAT płaconego przez samorządy od inwestycji. Rocznie do
Funduszu mogłoby trafić ok. 2 mld zł. Środki te pozwoliłyby sfinansować
modernizację tych dróg w 100 procentach. Samorządy do zmiany kategorii drogi nie dokładałyby już ani złotówki.
Warunkiem ubiegania się przez samorządy o środki na podniesienia standardu drogi byłoby przejęcie jej od dotychczasowego zarządcy.
Na utworzeniu Samorządowego Funduszu Drogowym zyskaliby wszyscy: samorządowcy, mieszkańcy, wykonawcy, a także budżet państwa
(wyższe wpływy z podatków CIT, PIT). Ważny byłby tez efekt gospodarczy przedsięwzięcia - przez wiele lat byłyby środki na inwestycje, dzięki
czemu firmy mogłyby się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy.
Ta propozycja Związku Powiatów Polskich, jak i wnioski Sejmowej
Komisji Infrastruktury zwiększające rezerwę drogową oraz udział budżetu państwa w „schetynówkach” mają być przedmiotem obrad Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nie pozostaje nam nic innego, jak być dobrej myśli i oczekiwać, że powyższe propozycje zostaną
zaakceptowane, dzięki czemu problem finansowania dróg samorządowych zostanie choćby częściowo rozwiązany.

Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu

14

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 47 maj/czerwiec 2012

STAN ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Zanim nadejdzie
wielka woda
Na terenie większości gmin powiatu częstochowskiego występuje dość duże zagrożenie powodziowe. Obejmuje
ono przede wszystkim tereny leżące wzdłuż największych rzek przypływających przez powiat tj. Warty i jej dopływów
(Wiercica i Kanał lodowy) oraz Pilicy. Dotyczy to gmin: Poczesna, Mstów, Kłomnice, Kruszyna (rz. Warta), Przyrów (dopływ Warty – Wiercica) oraz Lelów i Koniecpol (rz. Pilica i dopływy). Rzeka Stradomka przepływająca przez teren gminy
Blachownia w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu połączonych z gwałtownym wzrostem poziomu
wody w zbiorniku wodnym powoduje zalanie około 80 ha łąk i podtopienia najbliżej położonych zabudowań.

P

owodzie stanowią 60 % ogółu zagrożeń gmin i przynoszą
największe straty. Przy znacznej ilości napływającej wody ze
względu na małą ilość wałów przeciwpowodziowych nie są
chronione obszary sąsiadujące z rzeką. Ponadto na terenie powiatu brak
jest dużych (typowych) zbiorników retencyjnych. W ograniczonym zakresie funkcje te mogą pełnić:
- zbiornik wodny Blachownia (odnośnie rzeki Stradomki) – 30 ha,
- zbiornik retencyjny w Lelowie – 5 ha,
- zbiornik wodny w Koniecpolu – 7,5 ha,
- zbiornik wodny w Juliance – 6 ha
Niewątpliwie na zagrożenie powodziowe wpływa dodatkowo zły
stan sieci melioracyjnej. W większości gmin nie prowadzi się konserwacji urządzeń melioracyjnych, w związku z czym należy podjąć niezbędne
działania celem prawnego uregulowania obowiązku realizacji tych zadań przez użytkowników i zarządców.
Wały zlokalizowane na terenie powiatu częstochowskiego są krótkie (21,6 km) o zasięgu lokalnym (gmina Poczesna i Koniecpol). Całkowite zabezpieczenie biegu rzek obwałowaniem przerasta możliwości
finansowe zarówno gmin, jak i administratorów rzek. Budowlami wodnymi są przede wszystkim jazy i śluzy wałowe. Większość z nich otwierana jest i zamykana samoczynnie. Stan techniczny tych urządzeń jest
na ogół zadawalający, ale wymaga wykonania niezbędnych konserwacji
przez administratorów.
W wyniku dokonanych w 2011 roku przeglądów urządzeń wodnych Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach dokonał bieżącej konserwacji i naprawy uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na rzece Pilicy w m. Koniecpol, rzece Warcie w m. Słowik.
Ponadto ŚlZMiUW zabezpieczył lub usunął wyrwy brzegowe powstałe
w wyniku powodzi w 2010 roku na rzece Kocince w m. Kocin Stary (gm.
Mykanów), na rzece Warcie w m. Rzeki Wielkie (gm. Kłomnice). Usunięto również szkody wyrządzone przez bobry w m. Smyków gm. Przyrów.
Ponadto dokonano odmulenia koryta rzek w m. Koniecpol i m. Wąsosz
na rzece Pilicy oraz na rzece Kozyrka w gminie Janów.
Natomiast Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Oddział w Częstochowie przystąpił do usunięcia powalonych drzew
występujących w korycie rzeki Warty w miejscach stwarzających największe zagrożenie m.in. w Kamienicy Polskiej i w m. Słowik .Wykonał
także tamę faszynowo-kamienną zabezpieczającą wyrwę w brzegu rzeki
Warty przy ujściu Kanału Młynówka w miejscowości Śliwaków. Docelowo będzie wybudowana grodza betonowa.
W 2011 roku przeprowadzono remont zbiornika wodnego w Blachowni, który ze względu na zły stan techniczny stanowił zagrożenie
dla okolicznych zabudowań w m. Blachownia i Łojki, a przede wszystkim dla mieszkańców Częstochowy. W ramach remontu wybudowano

nowy jaz oraz przebudowano groblę czołową. Opracowana została
nowa instrukcja gospodarowania wodą. Przeprowadzony remont przyczynił się do zwiększenia rezerwy powodziowej zbiornika.
Ponadto w 2011 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
w ramach przyznanych dotacji oraz wkładu własnego powiatu dokonał
odbudowy 3 mostów uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku
a mianowicie;
- w ciągu drogi powiatowej nr 1029 w m. Karczewice (góra mostu),
- w ciągu drogi powiatowej nr 1023 w m. Osiny (góra mostu),
- w m. Łęg na drodze powiatowej 1002 S.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych PZD wyremontował (lub odbudował) 126 przepustów w ramach przyznanej dotacji i 12
przepustów z środków własnych powiatu.
Ze względu na specyficzną sytuację hydrologiczną na obszarze
powiatu (występowanie intensywnych opadów deszczu powodujących w krótkim okresie czasu wezbranie rzek i innych cieków wodnych),
zachodzi konieczność ciągłego monitorowania sytuacji powodziowej.
System ostrzegania powodziowego na terenie powiatu częstochowskiego stanowią, oprócz komunikatów IMiGW, posterunki wodowskazowe rozmieszczone:
• Rzeka Warta – Słowik (przede wszystkim dla m. Częstochowy i gminy
Mstów
• Rzeka Pilica – w m. Wąsosz (w fazie certyfikacji).
Dodatkowo wykorzystywane są posterunki umieszczone poza
granicami powiatu, ale mające istotne znaczenie dla oceny zagrożenia
powodziowego powiatu tj. posterunek w m. Poraj – Zapora (powiat
myszkowski) oraz posterunek w m. Bobry (powiat radomszczański).
Posterunek wodowskazowy w Poraju nie zapewnia pełnej informacji o stanie poziomu wody w rzece Warcie wpływającej do gminy
Poczesna, bowiem nie uwzględnia znacznych przepływów wody z dopływów (szczególnie rzeki Kamieniczki), które znacznie przyczyniają się
do powstania powodzi na tym terenie. Dlatego po doświadczeniach
zdobytych w trakcie powodzi w 2010 r., powzięto decyzję o stworzeniu
nowoczesnego systemu pełnego monitoringu hydro–meteorologicznego oraz wczesnego ostrzegania. W związku z powyższym w 2011
roku wybudowano stację hydro-meterologiczną na rzece Warta w miejscowości Kolonia – Poczesna. Docelowo planuje się budowę jeszcze
trzech takich wzajemnie połączonych stacji. W 2012 roku w budżecie
starostwa zostały zapewnione środki finansowe na budowę stacji na
terenie gminy Mstów.
Roman Gębuś
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
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CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dobre przygotowanie
- lepszy start

W

Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ,,Dobre przygotowanie - lepszy
start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany w okresie od 02.08.2010 r. do 27.07.2012 r.
podzielony jest na dwa etapy. I etap to nabór uczestników i realizacja
projektu - od września 2010 do czerwca 2011 r. II etap to nowy nabór
uczestników i realizacja projektu od września 2011 do czerwca 2012 r.
Część zajęć II etapu została zakończona w kwietniu 2012 r. i dlatego w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół w Złotym Potoku odbyło
się uroczyste wręczenie uczestnikom projektu zaświadczeń o ukończeniu zajęć w projekcie. Na uroczystości przybyli uczestnicy projektu,
osoby prowadzące zajęcia i zaproszeni goście. Zaświadczenia wręczali:
dyrektor złotopotockiej szkoły Zuzanna Winnicka-Kowalik oraz koordynator projektu Mirosław Pietrzak.
Grupa uczestników projektu miała możliwość poszerzenia swoich
umiejętności zawodowych biorąc udział w zajęciach przygotowujących
do egzaminu zawodowego z technologii żywności (50 godz. zajęć)

i z architektury krajobrazu (50 godz. zajęć). Ponadto zorganizowano 4
wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy. Młodzież nawiązała kontakty
z osobami zarządzającymi firmami co może w przyszłości zaowocować
podjęciem pracy w poszczególnych zakładach.
Projekt obejmował również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności kluczowe biorąc
udział w zajęciach pozalekcyjnych:
• z matematyki - 54 godziny,
• j. angielskiego - 48 godzin
• j. niemieckiego - 48 godzin
• j. polskiego - 48 godzin
• geografii - 50 godzin.
Wszyscy uczestnicy projektu poza rozwijaniem osobistych zainteresowań zainwestowali w swoją przyszłość, umacniając swoje szanse
zawodowe na rynku pracy.
Do czerwca 2012 r. będą jeszcze kontynuowane zajęcia:
1. dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, informatyki i zajęcia
z doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej,
2. pozalekcyjne rozwój kompetencji kluczowych z j. angielskiego,
3. z doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej.

Zaświadczenia wręczali dyrektor złotopotockiej szkoły Zuzanna Winnicka-Kowalik oraz koordynator projektu Mirosław Pietrzak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
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Tropiciele Jury

12

maja br. na terenie gminy Olsztyn odbył się kolejny,
już 26 Wiosenny Złaz Zuchowy. W tegorocznym złazie
wzięło udział około 220 osób z 14 jednostek organizacyjnych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (11 Gromada Zuchowa „Leśne Bractwo”, 15 GZ „Radosne Ogniki”, 21 GZ „Bractwo Leśnych Krasnali”, 33 GZ „Tęczowi Włóczykije”, 38 GZ „Słoneczne Promyki”,
36 GZ „Pluszowe Niedźwiadki”, 46 GZ „Leśne Ludki”, 40 GZ „Czerwone
Promyczki”, PGZ „Dzielne Zuchy”, PGZ „Radosne Misie”, PGZ „Pomarańczowe Wilczki”, PGZ „Tropiciele Tęczy”, PGZ „Wesołe Wiewiórki”, GZ
„Leśne Skrzaty”, PGZ „Sióstr Zmartwychwstanek”. Podczas trwania rajdu
zuchy realizowały zadania wynikające z założeń sprawności. Uczestnicy
mogli zdobyć wprowadzoną po raz pierwszy nową sprawność zuchową
„Tropiciel Jury”.
Po spotkaniu gromad zuchowych w kościele parafialnym w Biskupicach i wysłuchaniu informacji oraz ciekawostek związanych z tą
okolicą, zebrano się w kręgu, aby oficjalnie rozpocząć złaz, pobrać karty
patrolowe i wyruszyć na szlak.
Zuchy poruszały się początkowo zielonym, a następnie żółtym
szlakiem biegnącym przez Sokole Góry, aż do Suchego Zalewu. Na trasie
czekało na nich dziesięć zadań związanych tematycznie z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Część zadań zuchy musiały rozwiązać samodzielnie, a inne na podstawie informacji uzyskanych od starszych harcerek
oczekujących na punktach kontrolnych. Zuchy w ramach pierwszego
zadania musiały wykonać ilustrację do usłyszanej w kościele legendy,

Na jednym z punktów kontrolnych

następnie przygotować mapę swojej wędrówki – zaznaczyć na niej
wszystkie napotkane ciekawostki. W kolejnych zadaniach należało między innymi: ułożyć rozsypane puzzle zamku olsztyńskiego z czasów króla Kazimierza Wielkiego, zatańczyć taniec dworski i opowiedzieć o zasadach dobrego zachowania. Dzieci zmierzyły się również z trudnymi
pytaniami dotyczącymi rezerwatu Sokole Góry, odgadnąć i podpisać
nazwy 6 zamków znajdujących się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Każda gromada stworzyła również tekst piosenki do nowej sprawności,
musiała się zmierzyć z tajnymi wiadomościami. Zuchy podczas swojej
wędrówki musiały wytropić dwie rośliny i dwa zwierzątka, musiały się
im dobrze przyjrzeć, aby zaprezentować je w swoim Dzienniku Przyrodniczym.
Po realizacji wszystkich zadań zuchy na mecie (w tzw. Suchym
Zalewie w Olsztynie) wspólnie piekły kiełbaski na ognisku. Z powodu
nasilającego się deszczu wręczenie dyplomów i upominków ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie przeniesiono do
olsztyńskiej hali sportowej. Gromady otrzymały gry planszowe oraz
sprzęt sportowy. Nie zabrakło także okolicznościowych plakietek dla
każdego uczestnika. Wszyscy razem zaśpiewali hymn zuchowy oraz pożegnali się podając sobie ręce „iskierką przyjaźni”.

Dla zuchów brak stołu to nie problem

Na podstawie relacji namiestnika
zuchowego phm. Eweliny Michoń.
TK

Póżegnanie

Posiłek przy ognisku

Wiosenny Złaz ZuchOwy
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Europejski Rok
Aktywności Osób Starszych
i Solidarności
Międzypokoleniowej
Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2012
został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi
opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa
mają szansę wnieść osoby starsze.

O

głoszenie roku osób starszych zbiegło się w Polsce z dyskusją dotyczącą podnoszenia wieku emerytalnego. Również
rządy pozostałych państw europejskich, zwłaszcza w dobie
kryzysu ekonomicznego, szukają sposobów mających na celu włączenie
osób starszych do aktywnego życia społecznego.
Bardzo często społeczeństwa, zwłaszcza młode pokolenie, które
w znaczny sposób dotknięte jest bezrobociem, obawia się pokolenia
osób starszych. Dla osób aktywnych zawodowo starzejące się społeczeństwo jawi się jako dodatkowe obciążenie.
A osoby starsze mają cenne umiejętności i bogate doświadczenia,
z których może korzystać młodsze pokolenie.
Dlatego tak ważne jest informowanie obywateli, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz zachęcanie władz wszystkich szczebli i innych
zainteresowanych podmiotów do tego, by zapewniały osobom starszym sprzyjające warunki do prowadzenia aktywnego trybu życia.

• Udział w życiu społecznym – przejście na emeryturę nie oznacza, że
dana osoba niczego już nie może zaoferować społeczeństwu. Wkład
starszych ludzi w życie ich społeczności, wyrażający się np. poprzez
opiekowanie się innymi (z reguły rodzicami, małżonkami lub wnukami) czy pracę w charakterze wolontariuszy często nie zyskuje należytego uznania. Europejski Rok ma sprawić, że wkład starszych osób
w życie społeczne będzie bardziej doceniany. Ma też przyczynić się
do stworzenia im bardziej sprzyjających warunków do dłuższej aktywności.
• Samodzielne życie – z wiekiem pogarsza się stan zdrowia każdego
z nas, ale istnieje wiele sposobów, by sobie z tym radzić. Czasem potrzebne są tylko niewielkie zmiany, aby życie osób o słabszym zdrowiu
lub niepełnosprawnych stało się o wiele łatwiejsze. Aktywne starzenie
się oznacza również usprawnianie funkcjonowania osób starszych,
tak by mogły one pozostać niezależne tak długo, jak to możliwe.

Aktywność osób starszych będzie wspierana poprzez działania w trzech dziedzinach:
• Zatrudnienie – wraz z wydłużaniem się średniej długości życia w Europie podnoszony jest również wiek emerytalny. Wielu Europejczyków obawia się jednak, że w bardziej zaawansowanym wieku nie
będzie w stanie zachować obecnego miejsca pracy ani znaleźć nowego przed nabyciem praw do godnej emerytury. Musimy zapewnić
osobom starszym więcej możliwości na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie aktywnie
uczestniczy w projektach mających na celu w szczególności zwiększenie aktywności i świadomości obywateli wspólnoty lokalnej poprzez
kształtowanie wiedzy i umiejętności u osób starszych (50+) w sferze
działań obywatelskich i umożliwienie im realizowania się zarówno poprzez pracę zawodową, aktywność społeczną, jak i wolontariat.
KK
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O puchar komendanta
Marszobieg

policji
27

kwietnia br. odbył się w Częstochowie VI Marszobieg
Prewencji Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach pod patronatem Starosty Częstochowskiego. Trasa marszobiegu liczyła 9700 m i prowadziła szlakiem
turystycznym Częstochowa Mirów z Przeprośnej Górki, malowniczą doliną rzeki Warty do tarasu widokowego przy ul. Złotej w Częstochowie.
Uczestnikami marszobiegu byli policjanci garnizonu śląskiego,
strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażnicy miejscy, uczniowie
Gimnazjum w Piasku oraz reprezentacje zespołowe Samodzielnego
Pododziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie, Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach i Rudy Śląskiej, Komendy Powiatowej Policji
w Pszczynie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Najszybciej - w czasie 39 min. 39 sek. - trasę marszobiegu pokonał starszy sekcyjny Maciej Dawidziuk z CS PSP wyprzedzając swojego
kolegę kadeta Marcina Filipczaka oraz najlepszego wśród policjantów
st. sierż. Dawida Stworę z Bielska-Białej. Zespołowo najlepsza okazała się
drużyna CS PSP w Częstochowie. Specjalne wyróżnienie (za najliczniejszy udział) otrzymała drużyna z Rudy Śląskiej oraz najstarszy uczestnik
– 74-letni mieszkaniec Olsztyna - Mieczysław Tomalski.
Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek z logo marszobiegu oraz mógł skosztować grochówki serwowanej prosto z kuchni
polowej.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy, które w imieniu
komendanta wojewódzkiego wręczył zastępca dowódcy SPPP w Częstochowie nadkom. Mariusz Strzelecki oraz przedstawiciel częstochowskiego starostwa - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu Piotr Juszczyk.
Celem marszobiegu było podniesienie sprawności fizycznej, promowanie poprzez wysiłek fizyczny zdrowia i aktywnego wypoczynku
oraz integracja środowiska służb mundurowych poprzez udział w rywalizacji sportowej.

Uczestnicy marszobiegu na mecie

Wręczenie nagród najlepszym

TK
Trzech najlepszych zawodników
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Zainteresowania sportowe

Pasja Bartka
B. Wybrański z pucharem za I m w Białymstoku

Bartosz Wybrański – uczeń czwartej klasy technikum w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu - jest dumny ze swojej wiedzy o polskim sporcie na przestrzeni ostatniego stulecia. Żaden z jego rozmówców
nie odczuje, że ma do czynienia z „mistrzem”. Ten skromny, wręcz niepozorny młody
człowiek odnalazł pasję w zdobywaniu wiedzy na temat sportowców, dyscyplin sportowych, konkursów i olimpiad. Jak wspomina jego mama, od dziecka uwagę Bartka
przykuwały transmisje z wydarzeń sportowych, godzinami mógł siedzieć przed telewizorem. Pierwsze sukcesy odnosił w Szkole Podstawowej nr 2 , a następnie w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu.

Od

roku 2004 uczestniczy regularnie w Konkursie Wiedzy „Na Olimpijskim szlaku” organizowanym w IV LO
im. H. Sienkiewicza w Częstochowie przez Regionalną
Radę PKOl przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
Oto sukcesy Bartka w Konkursie Wiedzy „Na Olimpijskim szlaku”
w porządku chronologicznym:
rok 2004 – II miejsce w kategorii szkół podstawowych
rok 2005 – IV miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
rok 2006 – III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
rok 2007 – I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
rok 2008 – II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
rok 2009, 2010, 2011 – I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Na początku Bartek sportową wiedzę czerpał głównie z telewizji
i czasopism. Później rodzice widząc jego zainteresowanie, kupili pierwszy komputer i umożliwili synowi korzystanie z Internetu. Bartek od lat
prowadzi zeszyty z zapiskami - całe strony nazwisk sportowców z dyscyplinami, jakie uprawiają, nazwami miast, w których się urodzili i datami
urodzenia. Mnóstwo szczegółów w ilości wręcz niemożliwej do zapamiętania, ale kiedy na ostatnim konkursie finałowym w Warszawie (31
marca 2012 r.) padło pytanie o życiorys sportowca, Bartek już po dacie
urodzenia zorientował się, że chodzi o Janusza Kusocińskiego, co pozwoliło mu zdobyć maksymalną ilość punktów.
26 listopada 2011 r. w Rybniku odbyły się eliminacje strefowe
Konkursu Wiedzy Olimpijskiej „OD ATEN DO LONDYNU”, gdzie Bartek
nie miał sobie równych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Półfinał
tego konkursu miał miejsce 17 grudnia 2011 r. w Białymstoku i ponownie zakończył się zwycięstwem Bartka. Jako jedyny reprezentował powiat częstochowski i województwo śląskie. Następnie na zaproszenie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i Stowarzyszenia „Super
Kibic” w Dzierżoniowie uczestniczył w finale krajowym, który odbył się
31 marca 2012 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Bartosz zajął
IV miejsce, z taką samą ilością - punktów (31), jak zdobywca trzeciego
miejsca Łukasz Pawłowski z województwa podlaskiego.
Podczas tych konkursów wyrazy uznania za „wiedzę o historii i teraźniejszości polskiego ruchu olimpijskiego, sukcesach polskich sportowców” złożyli mu m.in.: Stanisław Sienkiewicz – prezes Stowarzyszenia
„Super Kibic”, Adam Krzesiński - sekretarz generalny Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, Kajetan Hądzelek – historyk sportu i działacz sportowy
oraz Henryk Urbaś – dziennikarz radiowy.

Z prezesem Sienkiewiczem Bartek spotkał się po raz pierwszy
w roku 2006 w Warszawie, gdzie zajął VIII miejsce w finale Mistrzostw
Polski Kibiców Sportowych 2006 w kategorii młodzików.
Podczas wspomnianych konkursów udało się Bartkowi poznać
osobiście kilku polskich sportowców (głównie uczestników igrzysk
olimpijskich) zapraszanych przez organizatorów w charakterze gości
honorowych. Byli to m.in.: Zygmunt Smalcerz, Marian Sypniewski, Dariusz Goździak, Piotr Markiewicz, Damian Dacewicz, Małgorzata Rydz,
Zygmunt Anczok, Andrzej Stelmach, Stanisław Gościniak, Jakub Jelonek,
Andrzej Szewiński, którzy złożyli swe autografy we wręczanych Bartkowi
nagrodach książkowych.
W przyszłości Bartek zamierza startować w kategorii OPEN, wzorem swojego „idola” - Adama Sokołowskiego - niezwyciężonego kibica,
który na swoje trofea przeznaczył już cały pokój. Jest on 14- krotnym
Mistrzem Polski Kibiców Sportowych.
Ogromny wpływ na sukcesy Bartka mieli przede wszystkim jego
rodzice – Małgorzata i Zbigniew Wybrańscy oraz nauczyciele: Piotr Gęsikowski, Damian Burza, Dariusz Saternus, Aneta Chrzuszcz i Małgorzata
Migalska.					

Mistrzostwa kibiców 2006 r.

B. Wybrański z pucharem za IV m
w finale konkursu 2012 r.

Na podstawie informacji:
dyrektor szkoły Małgorzaty Migalskiej
i nauczycielki Anety Chrzuszcz
TK
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Tak wiele dla tak wielu
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rędzinach
Joanna Kmiecik – prezes
Piotr Dymicki – wiceprezes
Roman Wawrzak – sekretarz

S

Turnus rehabilitacyjny

Hipoterapia Pegaz Mirów

Warsztaty terapi zajęciwej

towarzyszenie działa formalnie od 22 listopada 2007 roku. Za
swoje główne cele przyjęło pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób.
Członkowie stowarzyszenia zajmują się edukacją oświatową,
ekologiczną, turystyczno-sportową rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz animacją środowiska lokalnego. Poprzez swoją
działalności chcą zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałać patologiom społecznym w środowisku lokalnym. Zależy im na byciu w głównym nurcie życia społecznego
i rozwoju społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie ma bardzo bogatą ofertę działalności i realizuje
ją poprzez propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych
w zakresie leczenia schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności.
Organizują spotkania z lekarzami różnych specjalności i popularyzują nowe formy terapii,
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Współpracują z osobami
i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,
a także organizują doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną
dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. Do wyróżniającej zaliczyć trzeba działalność integrującą
członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
Należy przyznać, że sprawność władz stowarzyszenia w zdobywaniu środków na działalność jest godna wyróżnienia .Umiejętność pisania aplikacji o pomoc finansową i organizowanie wsparcia pozafinansowego to dla nich przysłowiowa „bułka z masłem”. Gotowi są także na
prowadzenie na zlecenie organów samorządowej form nowatorskich
i eksperymentalnych służących niepełnosprawnym.
Bardzo dobrze układa się współpraca stowarzyszenia z samorządem. Władze gminy Rędziny wspierają organizację służąc jej wszelką
pomocą możliwą w ramach obowiązującego prawa.
Stowarzyszenie Dar Serca realizowało zadania statutowe poprzez
współpracę z lokalnym samorządem w zakresie partnerstwa i działań na
rzecz dobra społeczności gminy Rędziny. W szczególności wyrażało się
to poprzez pomoc finansową samorządu w organizowaniu wycieczek
krajoznawczych i turystycznych, organizacji imprez okolicznościowych
oraz akcji charytatywnych w instytucjach podległych Urzędowi Gminy
Rędziny, dofinansowania okolicznościowych paczek żywnościowych
dla podopiecznych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Dar Serca” podpisało umowę z przychodnią rehabilitacyjną na prowadzenie rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz
masażu dla swoich podopiecznych. Kompleksową rehabilitację dzieci
z wykorzystaniem wszystkich możliwych obecnie metod było objętych
16 pacjentów. Łącznie zrealizowano 140 godzin rehabilitacji domowej
oraz ambulatoryjnej. Przyjęto model pracy, w którym rodzice aktywnie
uczestniczą w programie rehabilitacji swoich dzieci. Metody ćwiczeń
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Jesteśmy cząstką przyrody-warsztaty teatralne (3)
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Warsztaty teatralne

i cały program był indywidualnie przygotowywany dla każdego dziecka
i był uzależniony od jego stanu klinicznego.
W zależności od potrzeb i możliwości rehabilitacja była prowadzona 1 lub 2 razy w tygodniu.
Kontynuowało projekt aktywizacji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez integracyjnych i wycieczek
turystycznych, takich jak spotkanie rekreacyjne połączone z kuligiem
w Piasku pod Częstochową, wycieczka krajoznawcza do Wrocławia czy
organizacja i częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ośrodku rehabilitacyjnym Caritas
Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.
Bardzo dobrze układa się współpraca z miejscowym biznesem, co
przełożyło się na z udział w konkursie na projekty, zorganizowane przez
Fundację Cemex „Budujemy Przyszłość”, w wyniku którego Stowarzyszenie otrzymało grant na realizację zadania „Jesteśmy małą cząstka
przyrody”. Zorganizowano Dni Otwarte Stowarzyszenia, którego główną
atrakcją był koncert Andrzeja Rybińskiego. Stowarzyszenie przystąpiło
jako beneficjent do projektu „Nasza Dolina Warty” , realizowanego przez
TKKF Pegaz w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach integracyjnych z elementami hipoterapii.

Członkowie organizacji mogą liczyć na pomoc i doradztwo w kontaktach z PFRON oraz innymi instytucjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym.
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach podnoszących sprawność zarządzania
organizacjami pozarządowymi:
* „Aktywni i nowocześni” - cykl szkoleń dla działaczy NGO organizowany przez Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”,
* ”Lider na rynku Ekonomi Społecznej” - warsztaty wyjazdowe organizowane przez Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
Stowarzyszenie przeprowadziło na terenie gminy Rędziny akcję
charytatywną pod hasłem „Zajączek” polegającą na zbiórce żywności
i datków pieniężnych, przeznaczonych na paczki świąteczne dla podopiecznych. Zbiórka żywności odbywała się podstawie zezwolenia,
wydanego przez Wójta Gminy Rędziny. W wyniku akcji zebrano 1000
złotych oraz żywność.
Organizacja przychylna jest wolontariuszom. Propaguje wolontariat wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy
Rędziny.
KO

PKP

Pomogą niepełnosprawnym w podróży

PKP

Oddział Dworce Kolejowe uruchomiły procedurę
pomocy w poruszaniu się osób niepełnosprawnym i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
po terenie dworców kolejowych: Częstochowa, Katowice, Bydgoszcz,
Gdańsk, Gdynia, Malbork, Elbląg, Katowice, Bielsko – Biała, Kraków Główny, Kielce, Poznań Główny, Warszawa Wileńska, Warszawa Centralna,
Warszawa Śródmieście, Białystok, Lublin, Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska,
Radom Wrocław.
Usługa obejmuje obszar całego dworca kolejowego, tj. budynek dworca, przejścia podziemne i nadziemne oraz perony. Pomoc
w poruszaniu po obiekcie zapewniają pracownicy ochrony dworca.
W celu zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi należy zadzwonić pod całodobowy numer telefoniczny: 22-474-13-13, lub

wysłać informację drogą elektroniczną na adres e-mail: cbdk@
pkp.pl. Czas realizacji wykonania usługi wynosi 10-15 minut.
W sprawie zgłoszenia prośby o pomoc w poruszaniu się po terenie dworców Częstochowa i Katowice można również dzwonić pod numery telefonów Przewoźników kolejowych: Przewozy Regionalne: 782 554 454
w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00,
PKP Intercity: 12/393 32 81 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00,
Koleje Śląskie: 727 030 303 w dni robocze w godzinach
od 8.00 – 15.00.
Prośbę o pomoc przy przemieszczaniu się w obrębie stacji należy
zgłaszać przewoźnikom najpóźniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu.
GF
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SPORT
BLACHOWNIA

XV Memoriał Szachowy

M. Maniszewska wręcza puchar K. Toma

GF

Organizatorzy turnieju z laureatami

60

szachistów z całej Polski (m.in. z Lublina, Opola, Bytomia, Sosnowca, Wielunia oraz oczywiście z gmin powiatu częstochowskiego), a także zawodnik z Niemiec
uczestniczyli w XV Memoriale Szachowy im. Henryka Kawelczyka , który
6 maja odbył się w Blachowni. Jak co roku jego organizatorem było Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji im. H .Kawelczyka, zaś głównym
fundatorem nagród – Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Uroczyste otwarcie Memoriału nastąpiło kilka minut po godzinie
10-tej. W inauguracji uczestniczyli zawodnicy, zainteresowani zmaganiami szachistów mieszkańcy Blachowni oraz zaproszeni goście. Zarząd
Powiatu reprezentowała Marzena Maniszewska, dla której działalność
Stowarzyszenia Promocji Sportu i Rekreacji jest znana ,,od podszewki”,
bowiem jako wnuczka Henryka Kawelczyka jest jego współzałożycielem.
Gości powitał prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kawelczyk. Z regulaminem rozgrywek zaznajomił uczestników sędzia klasy międzynarodowej FIDE Michał Wejsig..Turniej prowadzony był systemem „szwajcarskim” – 9 rund po 15 minut na zawodnika.
Zwycięzcą Memoriału został Rafał Tymarkiewicz który zwyciężył
w 8 rundach i tylko w jednej rozgrywce zremisował. Drugie miejsce ze
stratą pół punktu do zwycięzcy zajął Mariusz Kowalczyk, a trzecie Rafał
Kowalczyk. Wśród pań triumfowała arcymistrzyni Katarzyna Toma. Nagrody otrzymali także najmłodsi uczestnicy Memoriału oraz najstarszy
uczestnik.
- Duża liczba zawodników, w tym liczna obecność młodzieży,
utwierdza w przekonaniu, że organizowanie takich imprez jest słuszne,
potrzebne i oczekiwane – ocenił prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kawelczyk.
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SPORT
Władze stowarzyszenia i jednocześnie członkowie rodziny H. Kawelczyka

POLSKO-NIEMIECKA FUNDACJE WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Turniej street soccera

P

ięcioosobowa drużyna (czterech chłopców i jedna dziewczyna w wieku 12-15 lat) z Domu Dziecka w Chorzenicach
uczestniczyła w rozgrywanym w Lipsku w dniach 27.04. 1.05. br. turnieju Trim. W rozgrywkach brało udział 7 drużyn: 3 z Ukrainy,
2 z Niemiec i 2 z Polski. Warto przy tym zaznaczyć że drużyna z Chorzenic jako jedyna reprezentowała Dom Dziecka, w pozostałych przypadkach były to reprezentacje szkolne bądź niemalże profesjonalne zespoły.
- W dniu przyjazdu zorganizowano powitalnego grilla, więc zawodnicy mieli okazje przyjrzeć się swoim turniejowym partnerom opowiada opiekun grupy Przemysław Kowalski. - Drugiego dnia dzieci
uczestniczyły w wycieczce do zoo oraz zwiedzały miasto, które zrobiło na nich duże wrażenie. Po powrocie zorganizowany był „niemiecki
wieczór”, na którym dzieci poznawały kulturę oraz historię Niemiec. Na
koniec wieczoru urządzono dyskotekę. Trzeciego dnia oglądaliśmy jeden z ligowych meczów Niemieckiej Ligi Kobiecej, a dzieci uczestniczyły w prezentacji zespołów jako ich eskorta. Obie polskie drużyny razem
przygotowały kolację stanowiącą część wieczoru polskiego. Została ona
przyjęta wręcz entuzjastycznie.
W dniu turnieju wszystkie zespoły udały się do Soccer World, gdzie
w olbrzymim zadaszonym kompleksie, na ośmiu boiskach do street soccera (futbolu ulicznego), odbywały się rozgrywki. 12-minutowe mecze
„każdy z każdym” odbywały się bez udziału sędziów - chodziło o fair
play. Równolegle z meczami odbywały się konkurencje na celność strzałów oraz na jak najmocniejszy strzał.

Drużyna z Chorzenic

Po około 4 godzinach wszystkie mecze zostały zakończone i rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na ogłoszenie wyników. Po kilkunastu minutach wszystko było jasne - drużyna z Chorzenic zajęła 4 miejsce.
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