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Szanowni Czytelnicy
Rok 2011 przeszedł już do historii,
a my z nadzieją powitaliśmy rok 2012.
Niech okaże się on dla nas wszystkich
rokiem szczęśliwym, pełnym sukcesów,
w którym spełnią się nasze oczekiwania
i marzenia.
Pomimo trudności i ogólnie znanych
problemów miniony rok okazał się dla
powiatu częstochowskiego pomyślny. Był
czasem realizacji znaczących inwestycji.
Oddaliśmy do użytku dwie wielkie inwestycje drogowe: tzw. „pętlę myszkowską” i „pętlę kłobucką”. Te dwa ciągi drogowe o łącznej długości 46,75 km
(w powiecie częstochowskim 22,1 km) kosztowały ponad 56 mln zł (z czego
16,1 mln zł to wartość inwestycji w granicach powiatu częstochowskiego).
W 2011 r. wybudowano także wiele innych odcinków dróg o podstawowym
znaczeniu dla układu komunikacyjnego powiatu i regionu. Dodatkowo, za
środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przebudowano
30 km dróg, które ucierpiały w wyniku powodzi, jaka nawiedziła nasz powiat w maju i czerwcu 2010 roku. Dzięki tym środkom odbudowano także
most w Łęgu gm. Kruszyna, a ponadto za środki Ministerstwa Infrastruktury
dokończono odbudowę mostów w Karczewicach (gm. Kłomnice) i w Osinach (gm. Kamienica Polska).
Łącznie w roku 2011 na terenie naszego powiatu wybudowano
i zmodernizowano 69,5 km dróg o wartości ponad 50 mln zł. Było to możliwe dzięki dużej operatywności radnych i Zarządu Powiatu w pozyskaniu
i zaangażowaniu środków finansowych Unii Europejskiej, środków budżetowych państwa, środków budżetowych gmin i powiatu w ramach zawartych w 2007 r. porozumień o wspólnej realizacji inwestycji drogowych.
Dzięki systematycznie prowadzonym remontom dróg, budowie chodników
oraz odtwarzaniu przydrożnych rowów znaczącej poprawie ulega jakość
naszych dróg, poprawia się ich estetyka i bezpieczeństwo komunikacyjne.
Sukcesem uwieńczone zostały starania władz powiatu dotyczące
przebudowy jazu i zapory czołowej na zbiorniku wodnym w Blachowni.
Rozpoczęta i zakończona w czwartym kwartale minionego roku inwestycja
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o wartości prawie 5 milionów zł (4 mln 901 tys. zł), na długie lata zażegnała niebezpieczeństwo powodzi na terenach położonych wzdłuż rzeki Stradomki oraz w dużej części miasta Częstochowy.
W minionym roku powiat częstochowski z powodzeniem realizował
swoje ustawowe zadania w dziedzinie oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, ochrony środowiska, geodezji i gospodarki gruntami, budownictwa
i nadzoru budowlanego, komunikacji, kultury, sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa publicznego. Potwierdziła to kapituła plebiscytu „Euro-Gmina
Euro-Partner 2009/2010” województwa śląskiego, która uznała, że powiat
częstochowski spełnia wymagania najlepszych powiatów Unii Europejskiej,
a Starostwu Powiatowemu w Częstochowie przyznała tytuł „Najbardziej
Przyjaznego Urzędu”.
Cieszy nas i napawa dumą fakt, że z roku na rok nasz powiat rozwija
się, poprawia się jakość życia jego mieszkańców, wzrasta bezpieczeństwo…
Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu i przedsiębiorczości ludzi pracujących
w różnego typu urzędach, instytucjach, organizacjach pozarządowych,
prowadzących własne firmy… Właśnie takich ludzi każdego roku powiat
częstochowski nagradza najwyższym powiatowym wyróżnieniem: Statuetką Starosty „ Za zasługi dla powiatu”. Także w tym roku, podczas uroczystej
gali w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie (18 lutego), Statuetkami
zostanie uhonorowanych kolejnych 7 laureatów - zwycięzców w kategoriach: oświata, kultura, zdrowie i pomoc społeczna, przedsiębiorczość, samorządność, sport i rekreacja oraz inne szczególne osiągnięcia. Mam nadzieję, że podobnie jak w latach minionych, wręczenie Statuetek odbędzie
się przy pełnej widowni, w obecności wielu znakomitych gości oraz że nominowani i nagrodzeni Statuetką zyskają Państwa aprobatę, uznanie i szacunek.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy w ostatnich
latach i w roku minionym przyczynili się do rozwoju i promocji naszego
powiatu. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
tegorocznej edycji naszego konkursu i zgłosili kandydatów do Statuetek
Starosty. Sylwetki osób nominowanych do tej nagrody znajdą Państwo wewnątrz tego numeru „Częstochowskich Wieści Powiatowych”.
Andrzej Kwapisz
Starosta Częstochowski
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NOMINOWANI
do Statuetki Starosty Częstochowskiego
„Za zasługi dla powiatu” - 2011
KATEGORIA OŚWIATA

Marian Krzyczmanik Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy, gm. Starcza

Z

wiązany z działalnością oświatową od 30 lat. Ekspert w dziedzinie animacji sportowo rekreacyjnej. W trakcie wielu
lat pracy dał się poznać jako świetny pedagog cieszący się wielkim szacunkiem uczniów. Uzyskiwał czołowe lokaty z drużynami koszykarskimi dziewcząt i chłopców w lidze wojewódzkiej i powiatowej. Zaszczepił w dzieciach
i młodzieży ducha sportowej walki i zdrowej rywalizacji. Z ogromnym zaangażowaniem wspierał rozwój talentów sportowych swoich wychowanków. Jego wysokie umiejętności organizacyjne i predyspozycje osobowościowe zdecydowały o powierzeniu mu w 2002 roku funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy, którą sprawuje do chwili obecnej. Marian
Krzyczmanik zarządza szkołą w sposób nowatorski stwarzając w placówce możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów.
Nauczyciele w tej placówce mają zapewnione pełne wsparcie merytoryczne w realizacji procesu dydaktycznego oraz doskonalenia zawodowego. Szkoła realizuje nowatorskie projekty finansowane z Funduszy Europejskich, co ma swoje odzwierciedlenie w sukcesach
uczniów w konkursach i współzawodnictwie w regionie. Szkoła wzbogaciła się o pracownię językową, internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej, pracownię muzyczną i dobrze wyposażone klasy dla uczniów I etapu edukacyjnego, dzięki czemu placówkę zakwalifikowano do kolejnego projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I –III”. Marian Krzyczmanik nie ogranicza swojej
działalności wychowawczej i edukacyjnej tylko do pracy na rzecz społeczności uczniowskiej. Jest również od wielu lat wielce oddanym animatorem
i działaczem GKS Czarni Starcza. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień sportowych.

Drużyna piłkarska SP w ramach projektu
Szkoła Marzeń

Kosmiczny Mecz - nauczyciele - uczniowie,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wiosenny turniej koszykówki pod patronatem
Starosty Częstochowskiego

KATEGORIA KULTURA

KŁOMNICE

Jan Wewiór Twórca Ruchomej Szopki Olsztyńskie, gm. Olsztyn

Lekarz pomoże także w nocy

Od

1 stycznia br. w filii Pogotowia Ratunkowego w Kłomnicach udzielana jest nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna. Mieszkańcy północnej części naszego powiatu nie muszą już nocą lub w dni świąteczne szukać pomocy lekarskiej
w Częstochowie czy Dąbrowie Zielonej.
Potrzebę przywrócenia (po wieloletniej przerwie) ambulatorium
w kłomnickim pogotowiu mieszkańcy zgłosili w kwietniu ub.r. podczas zebrania wiejskiego. Rada Sołecka w Kłomnicach złożyła w tej
sprawie wniosek do dyrektora Pogotowia Ratunkowego i Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Niestety, wniosek został rozpatrzony negatywnie, a jako powód odmowy podano zapisy umowy
podpisanej w ramach kontraktu z NFZ.
W tej sytuacji do sprawy włączył się Zarząd Powiatu w Częstochowie, który zgłoszoną inicjatywę uznał za zasadną i dobrze służącą
interesowi mieszkańców północnej części powiatu częstochowskiego.
Dlatego też kolejny wniosek w sprawie udzielania nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej w Kłomnicach złożył w Radzie Społecznej,

u dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz u dyrektora
NFZ w Katowicach. Władze powiatu zwróciły w swym piśmie uwagę
na fakt, iż centralne położenie kłomnickiej filii umożliwi zabezpieczenie
medycznych potrzeb mieszkańców nie tylko gminy Kłomnice, ale także
gmin: Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Mstów, Mykanów i Rędziny.
26 września 2011 r. Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wyraził wstępną zgodę na uruchomienie ambulatorium w Kłomnicach z początkiem 2012 roku. Ostatecznie zgoda zapadła
w grudniu ubiegłego roku po złożeniu przez SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie stosownego wniosku i po spełnieniu wymogów lokalowych, sprzętowych i kadrowych. Tym sposobem inicjatywa
mieszkańców i półroczna batalia Zarządu Powiatu w Częstochowie
o przywrócenie świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kłomnicach przyniosła oczekiwane rezultaty.

A

rtysta i twórca unikalnej, jedynej tego typu na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i jednej z nielicznych w Polsce
- Olsztyńskiej Szopki „Betlejemowo pod strzechą”. Ruchomą szopkę olsztyńską Jan Wewiór rzeźbił przez 20 lat,
a dzieło się ciągle rozbudowuje i kolejne rzeźby pojawiają się w kolekcji. Dziś jest ich około 350. Zdecydowana
ich większość jest ruchoma. Pracują tańczą i obracają się dookoła siebie. Nad całością góruje makieta zamku olsztyńskiego.
Szopka funkcjonuje w licznych uznanych katalogach turystycznych, mapach i przewodnikach. Na temat twórczej pracy artysty ukazało się wiele artykułów i informacji w mediach. Rzeźbiarz jest także twórcą „Olsztyńskiego Anioła Stróża”, siedmiometrowej figury, która w 2007 roku została umieszczona przy wjeździe do Olsztyna na „Pańskiej Górze”. Wykonane przez mistrza
Małe Anioły są unikatową pamiątką z pobytu w Olsztynie. Jan Wewiór to także społecznik i animator. Jest jednym z założycieli
Jurajskiego Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej. Na zaproszenie Gazety Wyborczej prowadził warsztaty sztuki ludowej na Targach Bożonarodzeniowych „Gwiazdkowa Aleja”. Artysta posiada wiele wyróżnień, m.in.: Certyfikat Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, Nagrodę „Mistrz Mowy
Polskiej” oraz Wyróżnienie Prezydenta Częstochowy dla „Szopki Olsztyńskiej”.

Członek Zarządu Powiatu
Jan Miarzyński
Szopka Olsztyńska

„Aniołki”, figurki z liczącej obecnie 350 rzeźb kolekcji

Figura „Olsztyńskiego Anioła Stróża”
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Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne, gm. Lelów

Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”, gm. Przyrów

L

elowskie Towarzystwo Historyczno - Kulturalne zostało założone 12 grudnia 2002 r. z inicjatywy mieszkańców Lelowa. Od początku swojego istnienia towarzystwo jest rozpoznawalne nie tylko na arenie swojej macierzystej gminy,
ale również całego powiatu. Organizuje cykliczne spotkania z mieszkańcami na tematy związane z historią regionu, uroczystości okolicznościowe tj. rocznica Konstytucji 3 Maja, 3.09 – spalenie kościoła i Lelowa przez wojska niemieckie,
30.09.1863 – bitwa pod Mełchowem, 11.11 – Święto Niepodległości), upamiętnia miejsca pamięci narodowej (wykonanie
czterech płyt upamiętniających rodzinę Zwierkowskich oraz Kazimierza Wąsowskiego - żołnierza AK). Ponadto Towarzystwo
zajmuje się organizacją konferencji popularnonaukowych na temat dziedzictwa ziemi lelowskiej, warsztatów dydaktycznych
dla młodzieży, poszukiwaniem zaginionego sztandaru Częstochowskiego 7 pułku artylerii lekkiej, w którym brało udział ponad 80 eksplorerów z całego kraju. Ma także na swoim koncie liczne publikacje popularnonaukowe (Powiat lelowski 1392-1792, Adam Chmielowski
(św. Brat Albert), Postacie z historii ziemi lelowskiej, Żydzi lelowscy obecność i ślady, Bitwa pod Mełchowem 1863r.). Towarzystwo promuje także
turystykę. Udało mu się stworzyć szlak rowerowy o długości 25 km, a ponadto co roku organizuje spływ pontonowy rzeką Białką. Członkowie towarzystwa czynnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie gminy. Dzięki wnioskowi złożonemu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„ciulim lelowski” został wpisany na listę produktów tradycyjnych w kategorii „gotowe dania i potrawy”.

Wycieczka rowerowa

Uczestnicy rekonstrukcji bitwy pod Mełchowem

M

łodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa jest jedną z najstarszych orkiestr dętych
w województwie śląskim – w tym roku mijają 102 lata jej działalności. W 1998 roku
kapelmistrzem orkiestry został Krzysztof Witczak. Od tego momentu datuje się dynamiczny rozwój orkiestry i zdominowanie zespołu przez młodzież szkolną. Powstały: Dziecięca
Orkiestra Dęta, Szkółka Gry na Instrumentach Dętych i Perkusyjnych oraz trzy grupy Mażoretek,
które prezentują układy choreograficzne do wykonywanej przez orkiestrę muzyki. Ostatnie dziesięciolecie to systematyczna, ciężka praca, ciągły rozwój, ale też pasmo nieprzerwanych sukcesów.
Do najważniejszych możemy zaliczyć: I miejsce na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych
OSP w Krynicy Górskiej w 2007 r., I miejsce i Grand Prix na IV Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr Dętych
oraz nagrodę Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2009 r. Wielokrotnie orkiestra uświetniała zawody sportowe rangi krajowej, a także międzynarodowej takie jak: Liga Światowa Siatkarzy,
Grand Prix Europy na żużlu, wyścig Tour de Pologne oraz Międzynarodowe Regaty Żeglarskie w Szczecinie w 2007 r. Kilkakrotnie grała w Warszawie
podczas Koncertów Finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w studio TVP, a także z okazji Jubileuszu 15-lecia WOŚP biorąc udział w koncercie galowym w Teatrze Buffo. Reprezentowała powiat częstochowski na międzynarodowych festiwalach we Friedrichshafen (Niemcy), Folklor
Balkan Folk Fest (Bułgaria) i Mosciano Festival (Włochy). Wieloletnie osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mykanowie zostały uwieńczone zdobyciem tytułu „Mistrza Polski Orkiestr Dętych OSP” na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP
w Krynicy Górskiej w 2011 r.

Powitanie w Warszawie reprezentacji Polski siatkarzy
po zdobyciu Mistrzostwa Europy we wrześniu 2009

Z

espół powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przyrowie w październiku 1998 roku. Pomysłodawcą utworzenia i opiekunem śpiewaczo-tanecznej grupy był Dariusz Grabowski - dyrektor GOK.
Pierwszym choreografem była Małgorzata Mossakowska, ówczesna tancerka zespołu „Śląsk”. Dziś
funkcję tę pełni Piotr Morawski, a akompaniatorem zespołu jest Grzegorz Ciejpa. Zamysł utworzenia zespołu
zrodził się z chęci rozbudzenia i propagowania wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tradycjami oraz sztuką
ludową. Zespół skupił w swoich szeregach dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Przyrów i od początku
swego istnienia funkcjonował w trzech grupach wiekowych prowadzonych przez profesjonalnych choreografów. Zgromadził znaczny dorobek materialny w postaci kompletnych strojów ludowych z regionów: Częstochowy, Krakowa, Lublina, Śląska, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, a także kurpiowszczyzny. Zespół promuje
region częstochowski i swoją gminę podczas wielu koncertów - także poza granicami kraju. GOK w Przyrowie jest od wielu lat wraz z Zespołem współorganizatorem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Z daleka i bliska”. Impreza ta jest przyczynkiem do nawiązania wielu kontaktów z zespołami zagranicznymi odwiedzającymi Polskę. „Przyrowskie Nutki” współpracują z Zespołem Pieśni
i Tańca ”PIERWIOSNEK” z Ukrainy działającym w Rejonie Śniatyńskim. Artyści w swoim dorobku zgromadzili sporo nagród i wyróżnień. Są to między innymi: II nagroda w kategorii zespołów dziecięcych na VI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym, II nagroda w kategorii zespołów dziecięcych
i młodzieżowych w I Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Powiatu Częstochowskiego „Złota Lilia 2002”, wyróżnienie
na XVI Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewogranie” w Piekarach Śląskich. Zespół uczestniczył w XI „Dożynkowym Graniu” w ramach Dni
Europejskiej Kultury Ludowej oraz w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Pod Zwicinem” w miejscowości Lazne Belohrad w Czechach,
gdzie uzyskał najwyższe notowania.

Inscenizacja bitwy pod Mełchowem

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie, gm. Mykanów

Przemarsz ulicami Mykanowa
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Folklor Balkan Folk Fest (Bułgaria)

Podczas występów w Śniatyniu (Ukraina)

Festiwal Folklorystyczny Orlawa – Czechy 2008

Zwiedzanie miasta podczas Festiwalu
Folklorystycznego Orlawa

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, gm. Poczesna

Z

espół powstał w 1998 roku z inicjatywy Zarządu OSP we Wrzosowej. Swoją nazwę przyjął z chęci
podkreślenia więzi z rodzinną miejscowością, jak również z faktu, iż większość członków zespołu
pochodziło z Wrzosowej i okolic. Obecnie zespół liczy 120 osób, w większości mieszkańców gminy Poczesna. W swoim bogatym repertuarze posiada wszystkie polskie tańce narodowe oraz tańce i pieśni regionów: częstochowskiego, krakowskiego lubelskiego, łowickiego, rzeszowskiego i śląskiego. Swój program
artystyczny zespół prezentuje podczas licznych występów krajowych i zagranicznych, na których zdobywa
prestiżowe nagrody. Najważniejsze osiągnięcia to: III miejsce w kategorii zespoły taneczne na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”, I miejsce (w kategorii gimnazja)
i III miejsce (szkoły ponadgimnazjalne) na VII Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu
Częstochowskiego. Wrzosowianie trzykrotnie byli gościem honorowym na uroczystościach w Grecji, Serbii i Macedonii, gdzie pełnili funkcję ambasadora kultury polskiej. Zespół działa w czterech kategoriach wiekowych, a dodatkowo w 2011 roku powstała 5-osobowa kapela. Kadrę zespołu
stanowią: Justyna Wilk – choreograf, Katarzyna Kaźmierczak – instruktor tańca, Dorota Wiśniewska-Klekot - instruktor śpiewu oraz Anna Jaśkiewicz
– instruktor muzyczny i szef kapeli. Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawuje dyr. Centrum Kultury Anita Imiołek.

XIX Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny
„Dziecko w folklorze”, Baranów Sandomierski, park zamkowy

Koncert finałowy XIV Międzynarodowych
Spotkań Folklorystycznych „Z daleka i bliska”

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Z daleka i bliska”
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Włodzimierz Skalik, Prezes Aeroklubu Polskiego

KATEGORIA SPORT I TURYSTYKA

Henryk Srokosz, Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, gm. Janów

W

latach 1991-2001 kierował schroniskiem sezonowym istniejącym przy Szkole Podstawowej w Siedlcu, a od
roku 2001 prowadzi obiekt całoroczny, który liczy 55 miejsc. Jako kierownik systematycznie podnosi jego standard, m.in. poprzez przeprowadzenie remontu stołówki, kuchni i łazienek, jak również udostępnienie internetu gościom. Od 2008 r. w schronisku mieści się Gminny Punkt Informacji Turystycznej, w którym znaleźć można filmy, slajdy
oraz inne materiały promujące gminę Janów, powiat częstochowski i Jurę Krakowsko-Częstochowską. Schronisko posiada
własną stronę internetową, a dodatkowo w 2012 punkt informacji turystycznej (it) w Siedlcu zostanie doposażony w audio
przewodniki oraz zostanie włączony w sieć cyfrową śląskie travel i Polska travel. SSM w Siedlcu w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych trzy razy otrzymywało Honorowe Wyróżnienie, a w 2011 roku zdobyło
Ogólnopolski Tytuł Złotego Schroniska. W rankingu przeprowadzonym w 2011 r. przez Śląska Organizację Turystyczną punkt it w Siedlcu zdobył
pierwsze miejsce w województwie śląskim. Henryk Srokosz jest autorem oraz budowniczym ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, która liczy dziesięć
przystanków tematycznych i prowadzi po ciekawych przyrodniczo miejscach w Siedlcu. Odpowiada za organizację imprez turystycznych dla dzieci
i młodzieży, do których należy zaliczyć: Jurajskie Marsze na Orientację, Zloty Szkolnych Kół Turystycznych oraz SK PTSM. W 2007 r. za całokształt pracy
w dziedzinie turystyki na rzecz gminy, powiatu i Jury otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

Od

1975 r. związany z Aeroklubem Częstochowskim, gdzie odbył kurs pilota. Jako zawodnik zdobył w mistrzostwach świata i Europy indywidualnie 10 medali (w tym 4 złote) oraz drużynowo 11 złotych medali. W roku 1996 został prezesem Aeroklubu Częstochowskiego i funkcję
tę sprawuje do chwili obecnej.
Pod jego „rządami” zawodnicy ACz zdobyli kilkadziesiąt medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata
w sportach samolotowych, szybownictwie i modelarstwie lotniczym. ACz jest corocznie organizatorem imprez
sportowych najwyższej rangi. Do największych możemy zaliczyć: Mistrzostwa Świata Modeli Makiet Samolotów
w 2010 r. i Mistrzostwa Europy Modeli Samolotów Latających na Uwięzi w 2011 r.
W latach 2002-2006 podjął skuteczne działania w celu zachowania lotniczego charakteru byłego lotniska wojskowego Rudniki. Dzięki temu
zapewniona została możliwość działania ACz oraz funkcjonowanie lotniska z korzyścią dla rozwoju regionu częstochowskiego. Jego zaangażowanie
w pracę z młodzieżą przyczyniło się do uruchomienia w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie kształcenia zawodowego w specjalnościach technik mechanik i technik awionik. ACz również jest organizatorem szkolenia lotniczego młodzieży, której udostępnia 4 modelarnie
lotnicze oraz lotnisko. W 2011 r. W. Skalik, uczestnicząc w pracach komisji sejmowej, przyczynił się do nowelizacji prawa lotniczego w kierunku
odblokowania rozwoju lotnisk użytku publicznego oraz stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego i sportowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Aeroklub Częstochowski
9 zlot sk PTSM Głucholazy

Przed wyruszeniem na trasę bystrzanowickiej majówki
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SK PTSM w Siedlcu, rozdanie nagród

Konferencja Międzynarodowej Federacji
Lotnictwa Sportowego

Mistrzostwa Europy Modeli Samolotów Latających na Uwięzi

KATEGORIA SAMORZĄDNOŚĆ

Marian Klekot, Radny gminy Kruszyna, sołtys wsi Jacków

Ireneusz Bartkowiak, Pełnomocnik gminy Janów ds. promocji i turystyki

„O

jciec” agroturystyki w regionie. Od 1999 roku pełnomocnik gminy Janów ds. turystki i promocji. Aktywnie
uczestniczy w rozwoju lokalnej turystyki, promując region północnej Jury w powiecie częstochowskim. Inicjator i współorganizator ogólnopolskich imprez w gminie Janów takich jak: Jurajskie Lato Filmowe, Święto
Pstrąga, Festiwal Jazzu Tradycyjnego, Pustynny Piknik, Maraton Kolarski, Jurajska Jesień Poetycka, Dożynki oraz rajdy piesze
po gminie. Doświadczenie i zaangażowanie Ireneusza Bartkowiaka przyczyniło się do założenia Częstochowskiej Organizacji
Turystycznej oraz stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, w którym został współtwórcą strategii rozwoju turystycznego. Autor licznych wydawnictw turystycznych i współautor 11 map regionu północnej Jury oraz przewodników po terenie
gminy Janów i okolicy. Od 12 lat prowadzi informację turystyczną. Pomysłodawca i realizator kilku projektów turystycznych,
w tym: „Turystyczna Dolina Wiercicy”, „Złota Kraina Pstrąga”, Ścieżka pieszo-rowerowa „Ku źródłom” oraz 7 ścieżek dydaktycznych. Możemy go również spotkać na zebraniach Janowskiego Klubu Literackiego, którego jest współzałożycielem i czynnym uczestnikiem. Jego
dokonania w dziedzinie turystyki i promocji zostały uhonorowane dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego „Za zasługi dla rozwoju turystyki”
w 2009 r.

Inscenizacja pobytu Krasińskich
w złotopotockim dworku

Promocja gminy Janów na Jurajskim Lecie Filmowym
w Złotym Potoku

Promocja gminy Janów na targach turystycznych

W

latach 2006 – 2010 był radnym i przewodniczącym Rady Gminy w Kruszynie. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie zdobył mandat radnego. Od 1994 roku przez pięć kolejnych kadencji pełnił funkcję
sołtysa wsi Jacków. Od młodzieńczych lat blisko związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jackowie, a w latach 1976 - 2010 komendant gminny tej służby. Marian Klekot jest człowiekiem, który z ogromnym poświęceniem angażuje
się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Przypomnieć należy choćby jego działania podczas powodzi, która nawiedziła
Łęg i Kijów oraz pomoc, jaką zorganizował dla mieszkańców Bogusławic po przejściu trąby powietrznej w 2008 roku. Pełniąc mandat radnego, dał się poznać jako samorządowiec myślący globalnie o swojej gminie i powiecie, ale działający
lokalnie - by mieszkańcom Jackowa żyło się lepiej. To z jego inicjatywy podjęto budowę szkoły podstawowej w Jackowie
- był wówczas szefem społecznego komitetu budowy tej placówki. Doprowadził również do wybudowania w Borownie (do
tej parafii należą mieszkańcy Jackowa) kaplicy przeznaczonej na wszelakie uroczystości religijne. Niewątpliwym sukcesem M. Klekota było uruchomienie w Jackowie przystanku kolejowego, który ułatwił okolicznym mieszkańcom komunikację z najbliższymi ośrodkami miejskimi. „Pan Marian to
niezmordowany społecznik i działacz samorządowy” - tak kandydata do Statuetki określiła Jadwiga Zawadzka, wójt Kruszyny.

Gminne zawody strażackie

Uroczystość oddania do użytku nowego budynku
Urzędu Gminy w 2006 r.

Przyjęcie z okazji oddania do użytku nowego budynku
Urzędu Gminy
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Tomasz Kucharski, Wójt gminy Olsztyn

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

T

omasz Kucharski cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców gminy Olsztyn, którzy już po raz drugi powierzyli mu
stanowisko wójta. Działalność Tomasza Kucharskiego zaowocowała w ostatnich latach dynamicznym rozwojem
gminy na wielu płaszczyznach. Wspomnieć należy, iż to dzięki jego staraniom został wyremontowany budynek
po ośrodku zdrowia i uruchomiono w nim Komisariat Policji oraz rejonową stację Jurajskiej Grupy GOPR. Dzięki środkom
pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały przeprowadzone
termomodernizacje budynków szkół w Olsztynie, Zrębicach i Kusiętach oraz Gminnego Przedszkola w Olsztynie. To z jego
inicjatywy uruchomiono w Zrębicach, Biskupicach, Kusiętach i Turowie oddziały przedszkolne. Z myślą o najmłodszych wójt
doprowadził do wybudowania we wspomnianych miejscowościach placów zabaw. W ostatnich latach nastąpił także znaczący rozwój bazy sportowej: oddano do użytku nową halę sportową w Olsztynie, kompleks boisk „Moje Boisko Orlik 2012” oraz sale gimnastyczne
przy Zespołach Szkół w Zrębicach i Kusiętach. Na wsparcie ze strony wójta mogą liczyć również Ochotnicze Staże Pożarne z terenu gminy. Na ich
potrzeby zakupiono nowe samochody pożarnicze i przeprowadzono remont budynków strażnic w Turowie, Biskupicach i Olsztynie. Rozwój gospodarczy gminy to dla wójta Kucharskiego priorytet, w który wpisują się takie działania jak utworzenie spółki z o.o. pn. Przedsiębiorstwo Komunalne
„Olsztyńska geotermia” i coroczne konferencje Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego. Ogromną wagę T. Kucharski przywiązuje do działań promujących gminę nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Prezentowane przedsięwzięcia inwestycyjne i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności
mogły zostać zrealizowane dzięki dobrej współpracy wójta z Radą Gminy Olsztyn.
Tomasz Kucharski to ambitny, kompetentny i bardzo pracowity człowiek. Posiada wszelkie cechy dobrego samorządowca.

III Ogólnopolski Festiwal Chartów w Olsztynie 10.09.2011

Otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 - 7.11.2010

Wręczenie nagród Jurajski Produkt Roku 17.12.2010

Andrzej Wiński, Przedsiębiorca, właściciel firmy „ADMAR”, gm. Janów

F

irma „ADMAR” działa od 1983 roku w branży mięsnej i handlowej. W 2006 roku oddany został do użytku nowoczesny
zakład przetwórstwa mięsnego, dostosowany do wymogów Unii Europejskiej, w którym bezpośrednio przy produkcji pracuje 47 osób. Firma posiada również własną sieć handlową, którą stanowi obecnie 35 sklepów. Produkty
firmy „ADMAR” znane są nie tylko w Polsce. Trafiają również do Włoch i Szwecji, gdzie cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Mięsa i wędliny firmy Andrzeja Wińskiego doceniane są na licznych konkursach i pokazach kulinarnych. Na Ogólnopolskim Konkursie Wyrobów Wędliniarskich odbywającym się w Sosnowcu wyrób firmy „ADMAR” „Udziec z indyka w galarecie”
zdobył I miejsce i najwyższy laur – „Złotą Jaskółkę”. Produkty firmy „ADMAR” prezentowane są również na licznych pokazach
kulinarnych oraz na Festiwalu Kulinarnym „Śląskie Smaki”. Andrzej Wiński jest sponsorem wielu imprez sportowych i kulturalnych, między innymi organizowanego w Siedlcu (gm. Janów) „Maratonu Pustynnego” - jedynej tego rodzaju imprezy w kraju. Sponsoruje również
Ogólnopolskie Zawody „Nordic Walking” - dyscypliny zdobywającej coraz więcej sympatyków. Wspiera finansowo „Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy”, „Jurajskie Lato Filmowe”, „Święto Pstrąga”, „Jurajską Jesień Poetycką” oraz Dożynki Gminne i Powiatowe. Ponadto A. Wiński jest jednym
z inicjatorów organizowanej w gminie Janów akcji zbiórki żywności „Mam serce i pomagam Świętemu Mikołajowi”, której celem jest niesienie
pomocy najuboższym. W 2011 roku Andrzej Wiński został nagrodzony przez Marszałka Województwa Śląskiego jako Europartner statuetką „Lider
Produkcji Mięsno - Wędliniarskiej”.

Andrzej Wiński jako ekspert oceniający konkurs nalewkowy
na Śląskich Smakach w Złotym Potoku

Andrzej Wiński obok stoiska swojej firmy
na Dożynkach Powiatowych w Piasku

Andrzej Wiński przy stoisku swojej firmy na Święcie Pstrąga
w Złotym Potoku

KATEGORIA ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA

Jerzy Socha, Wójt gminy Konopiska

K

andydat do statuetki Starosty Częstochowskiego to doświadczony samorządowiec z 10-letnim stażem na stanowisku
wójta gminy Konopiska. Ogromne zaangażowanie Jerzego Sochy w działania na rzecz gminy spowodowały, że Konopiska przeżywają obecnie dynamiczny rozwój w różnych dziedzinach. Na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Konopiska jest
w czołówce gmin regionu śląskiego, jeśli chodzi o inwestycje ekologiczne. Największą obecnie inwestycją w tej dziedzinie jest budowa kanalizacji sanitarnej, której wartość oszacowano na 56 mln złotych. Przedsięwzięcie to jest realizowane przy współudziale
funduszy unijnych i z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki środkom,
które wójt uzyskał ze wspomnianego funduszu, zostały wykonane termomodernizacje wszystkich szkół w gminie, co znacznie poprawiło parametry grzewcze i estetykę tych obiektów. Przeprowadzone w centrum Konopisk prace rewitalizacyjne polegające na
położeniu kostki brukowej, zamontowaniu stylowych ławeczek i lamp oraz uruchomieniu fontanny, zdecydowanie poprawiły wizerunek tej miejscowości. Należy podkreślić, iż starania Jerzego Sochy o pozyskanie funduszy na inwestycje gminne zaowocowały wieloma ważnymi inwestycjami. Powstały m.in. kompleks sportowo-rekreacyjny „Pająk” wraz ze stadionem, dwa boiska w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012, gminna
hala sportowa z zapleczem socjalnym wybudowana przy Zespole Szkół w Konopiskach. Z inicjatywy wójta gmina Konopiska zawarła porozumienia
o współpracy z gminą Hanstein – Rusteberg w Niemczech, z gminą Handlova ze Słowacji oraz gminą Dżurif na Ukrainie w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie oświaty, samorządności i współpracy między jednostkami straży pożarnej. Osiągnięcia Jerzego Sochy zostały docenione na arenie
ogólnopolskiej przez program 1 Telewizji Polskiej, która nadała mu tytuł „Wójta roku 2008”.

Otwarcie Orlika w Aleksandrii
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Śląska Spartakiada Związku Młodzieży Wiejskiej

Wręczenie wyróżnienia Wójt Roku 2008

Barbara Bladziak, Prezes Koła Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu

B

arbara Bladziak to wieloletni pracownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, obecnie na emeryturze. Od 1995 roku
pełni funkcję prezesa Koła Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Koniecpolu. W 2011 roku została wybrana
zastępcą przewodniczącej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych, która działa przy staroście częstochowskim.
Pracuje społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych z Koniecpola i okolic.
Dzięki jej staraniom organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla członków Koła oraz osób korzystających z Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Cyklicznie organizuje spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, a także pielgrzymki i zbiórki funduszy na rzecz
niepełnosprawnych.
Warto wspomnieć, że Barbara Bladziak przez 11 lat z pasją i poświęceniem pracowała z osobami niepełnosprawnymi jako instruktor terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Koniecpolu. Dzięki szczególnej wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych potrafi zjednywać
sobie ludzi i wspaniale wykorzystywać to w swoje pracy społecznej.

Świętowanie urodzin

Wycieczka z podopiecznymi

Odpoczynek podczas spaceru
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Sławomir Rachwalik, Lekarz internista, właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska
Sławomir Rachwalik w Soborzycach oraz Filii NZOZ w Dąbrowie Zielonej, gm Dąbrowa Zielona

A

bsolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1995 roku pracuje jako lekarz internista w Ośrodku Zdrowia w Soborzycach. Specjalista w zakresie medycyny rodzinnej oraz medycyny pracy. Od lat podejmuje szereg działań
na rzecz mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona. Dzięki staraniom doktora Sławomira Rachwalika w 2000 roku
powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Sławomir Rachwalik w Soborzycach, a w 2004 roku
filia NZOZ-u w Dąbrowie Zielonej. Obie placówki wyremontował i wyposażył w nowoczesne urządzenia medyczne, niezbędne w dzisiejszym lecznictwie. Zakupił m.in. sprzęt do wykonywania badania EKG, aparat do USG oraz urządzenia do badań
laboratoryjnych. Obecnie, dzięki inicjatywie doktora Sławomira Rachwalika, funkcjonują 3 poradnie specjalistyczne: dermatologiczna, reumatologiczna oraz ginekologiczna, z których korzystają mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona, a także mieszkańcy
sąsiednich gmin: Kłomnic, Koniecpola, Przyrowa. Przychodnia zapewnia również opiekę medyczną szkołom znajdującym się na terenie gminy.
Pacjenci chwalą sobie wysoką jakość świadczeń zdrowotnych świadczonych przez ten NZOZ.
Doktor Rachwalik dał się poznać jako znakomity lekarz oraz inicjator akcji promujących zdrowy styl życia, takich jak: badania mammograficzne, badania profilaktyczne i przesiewowe w zakresie schorzeń narządu wzroku, słuchu, chorób układu oddechowego, krążenia, chorób gruczołu
piersiowego, jak również układu kostno–stawowego. Swym działaniem od 16 lat udowadnia, że służba zdrowia może funkcjonować w imię zasady
– najważniejsze jest dobro pacjenta.

Badanie kontrolne pacjenta

Badanie USG

Wykonywanie badania USG

Wojciech Główczyński, Dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach, gm. Kłomnice

A

bsolwent Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Organizacja Pomocy Społecznej w Akademii Polonijnej w Częstochowie.
Od 1995 roku związany z Domem Dziecka w Chorzenicach. Na początku pracował jako wychowawca, od 1998
roku pełni funkcję dyrektora placówki. Jako szef zmienia, przekształca i systematycznie podnosi jej standard, poprawiając warunki bytowe wychowanków. Pozyskuje dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnych remontów, m.in. ze
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w 2003 - 2004 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2005 roku ze Starostwa Bodeńskiego w Niemczech, w 2006 roku od Telewizji Polskiej z akcji „Reklama Dzieciom 2005”, w 2006 roku z Urzędu
Gminy w Kłomnicach, w 2004 roku z Firmy Wkręt – Met, a w latach 2004 - 2010 z Fundacji ekologicznej „Silesia”. Dzięki jego staraniom od 2003 roku Dom Dziecka w Chorzenicach funkcjonuje w systemie „rodzinkowym”. Głównym założeniem takiej organizacji pracy było stworzenie warunków lokalowych, pozwalających, aby rodzeństwa przebywające w placówce mogły mieszkać razem. W kwietniu
2009 roku decyzją Wojewody Śląskiego Dom Dziecka został wpisany do rejestru całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Placówka pod kierownictwem Wojciecha Główczyńskiego kładzie duży nacisk na pracę mającą na celu powrót wychowanków do domu rodzinnego lub
umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Mimo wielu obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora Wojciech Główczyński sprawdza
się również jako organizator wielu wycieczek dla podopiecznych, m.in. w 2009 roku do Zakopanego i Chorzowa, w 2008 roku w Beskid Żywiecki i do Katowic, w 2006 roku do Warszawy oraz Krakowa. Z inicjatywy dyrektora w placówce organizowane są cykliczne zajęcia plastyczne, sportowe, imprezy z okazji świąt czy Dnia Dziecka. Ogromną zasługą Wojciecha Główczyńskiego jest wieloletnia już współpraca z powiatem bodeńskim
w Niemczech, dzięki której dzieci co roku wyjeżdżają na wakacje nad Jezioro Bodeńskie. Od 2007 roku dzięki współpracy z Polsko-Niemieckim Kołem
Przyjaciół Dom Dziecka otrzymuje środki finansowe na organizację zajęć nauki języka niemieckiego. Ufundowano także stypendia dla wychowanków
w wysokości 600 euro.

Dyplom i nagrodę z rąk dyrektora W. Główczyńskiego
odbiera Agnieszka Szafarowicz

Dzień Dziecka w Pałacu Prezydenckim, 2006 r.

Spotkanie z przedstawicielami powiatu bodeńskiego
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St. bryg. Zbigniew Hibner, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Od

2007 roku pełni funkcję komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Absolwent
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Od początku swojej służby związany z częstochowską komendą.
Zbigniew Hibner jako komendant miejski nadzoruje i koordynuje realizację zadań Komendy w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Jest w tym zakresie inicjatorem
wielu przedsięwzięć i rozwiązań prawnych i technicznych. Dzięki jego staraniom zostało oddane do użytku (mające siedzibę
w budynku Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie) Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w skład którego wchodzą: Sekcja
Wezwań Alarmowych, Sekcja Koordynacji Medycznej oraz Miejskie Stanowisko Kierowania PSP. Z inicjatywy komendanta Hibnera została również przeprowadzona kompleksowa modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania.
Komendant Hibner bardzo dobrze i sprawnie współpracuje również z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i powiatu. Nawiązał
także współpracę z władzami powiatu śniatyńskiego na Ukrainie mającą na celu wymianę doświadczeń z zakresu funkcjonowania służb pożarniczych. Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie został odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę. Interesuje się turystyką, motoryzacją i sportem.

Komendant Hibner podczas otwarcia powiatowych
zawodów OSP w 2009 r.

Wojewoda Z. Łukaszczyk wręcza Z. Hibnerowi Medal
za Ofiarność i Odwagę

Z. Hibner odbiera nominację na st. brygadiera
od nadbrygadiera Janusza Skulicha

Mirosław Ślęzak, właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka” w Garnku, gm. Kłomnice

M

irosław Ślęzak jest propagatorem i organizatorem agroturystyki wiejskiej. Z Jego inicjatywy odbywają się co roku
trzydniowe festyny rodzinne, które rozpoczynają sezon spływów kajakowych rzeką Wartą. Pan Mirosław Ślęzak jest
także organizatorem i sponsorem licznych rajdów rowerowych i konnych. Za współpracę przy organizacji spływów
kajakowych w latach 2008 i 2009 został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Był uczestnikiem podpisania przez
miasto Częstochowę, gminę Mstów i Kłomnice porozumienia w sprawie promocji i zagospodarowania rzeki Warty pod względem turystycznym. Jego gospodarstwo na targach turystycznych i agroturystycznych w Kielcach, Sosnowcu i Łodzi promuje
gminę i powiat częstochowski. W trakcie jednej z takich imprez otrzymał wyróżnienie za liczne produkty turystyczne, co zostało
odnotowane przez Telewizję Rolniczą. Dzięki Jego kontaktom Urząd Marszałkowski w Łodzi wydał w 2010 roku przewodnik kajakowy po Warcie, w którym znalazło się wiele ciekawych miejsc związanych z powiatem częstochowskim. Przy „Niezapominajce” zorganizował mini
ZOO, jest rolnikiem i hodowcą owiec polskiej rasy „Wrzosówka”. Jest producentem serów z owczego i koziego mleka. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizował w parafii wniebowzięcia NMP we Mstowie żywą szopkę, gdzie głównymi aktorami były jego owce, kozy, osły, kury zielononóżki oraz
kucyk. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zgłosił jego gospodarstwo do ogólnopolskiej sieci „Zagroda edukacyjna”. Podczas XII Dożynek
Powiatowych w 2011 roku wraz z żoną Elżbietą otrzymał specjalne wyróżnienie starosty Częstochowskiego w konkursie „Estetycznie zagospodarowana agrozagroda”. W tym samym roku otrzymał statuetkę „Lider Razem na Wyżyny” w kategorii gospodarka.

Promowanie gospodarstwa agroturystycznego

Stoisko na targach

Udzielanie wywiadu dla TV
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Wojciech Kucharski, Pedagog, Prezes Stowarzyszenia „Braterska Dłoń” w Blachowni, gm. Blachownia

N

iezwykle aktywny społecznik, który od wielu lat zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi, niesłyszącymi i wykluczonymi społecznie. Przez cztery kadencje członek zarządu Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w Warszawie, a od
2007 roku Prezes Stowarzyszenia ‘Braterska Dłoń” w Blachowni. Wojciech Kucharski to człowiek, któremu leży na sercu
dobro innych ludzi. W trosce o najuboższych zorganizował punkt pomocy rzeczowej i zaopatrzenia w produkty spożywcze. Trzy
razy w roku organizuje i nadzoruje, przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie zbiórkę artykułów żywnościowych na
terenie Miasta i Gminy Blachownia. W ramach zbiórek żywności wspomaga również miejscowy dom dziecka. Staraniem Pana
Wojciecha udało się uruchomić i wyposażyć salę gimnastyczno-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych. W roku 2008 był
inicjatorem prowadzonego w szkołach i placówkach oświatowych programu pilotażowego „Ciepły posiłek dla każdego dziecka”, a w latach 2008 – 2009 jako koordynator Programu Europejskiego „PEAD” aktywizował na terenie Blachowni osoby zagrożone bezrobociem
i nałogami. W roku 2010 Wojciech Kucharski był kandydatem do Rady Miejskiej w Blachowni. Ponadto, jako doświadczony pedagog, posiadający
przygotowanie psychologiczne i prawne udziela pomocy z zakresu wychowania i wzajemnych relacji w rodzinie. Przeprowadza także liczne prelekcje i pogadanki z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. W trakcie swojej działalności społecznej zawsze walczył o szacunek
należny osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, odrzuconym przez społeczeństwo i osamotnionym. Dał się również poznać jako doskonały organizator i animator działalności twórczej osób niepełnosprawnych.

Podczas zbiórki żywności

Wojciech Kucharski podczas zajęć artystycznych

Wojciech Kucharski z podopiecznymi
na turnusie rehabilitacyjnym

BLACHOWNIA

Budowa nowego jazu zakończona
Na ponad trzy tygodnie przed planowanym terminem, tj. w końcu listopada 2011 roku,
została ukończona budowa i dokonano odbioru nowego jazu piętrzącego wodę na zbiorniku wodnym
w Blachowni. Przez jaz popłynęła woda ze zbiornika do rzeki Stradomka, co umożliwiło wykonawcy
demontaż ścianki szczelnej i tzw. ”bajpasa”, którym przez czas budowy utrzymywano
ciągłość przepływu w rzece Stradomce.

B

udowa nowego jazu musiała się odbywać przy obniżonym
poziomie wody w zbiorniku (około 0,5 m), co wymagało odpowiednich zabezpieczeń i sprawnej organizacji robót. Po
otwarciu nowego jazu można było kontynuować prace przy moście
oraz skarpie zapory, porządkować teren, wyposażać jaz w urządzenia
pomiarowe i monitorujące. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia
przywrócony został ruch kołowy na ul. Sienkiewicza w Blachowni przez
nowy most.
Dzięki tej inwestycji rozwiązanych zostało część narosłych przez
lata problemów (zły stan jazu, zwężenie na moście w ciągu ul. Sienkiewicza, znaczne spłycenie zbiornika przez zalegające namuły o nieustalonym składzie), jakie wraz z uchyleniem decyzji komunalizacyjnej
wojewody częstochowskiego zostały przerzucone na starostę częstochowskiego jako zarządcę własności Skarbu Państwa.
Po trwających wiele lat procedurach administracyjnych i ostatecznym stwierdzeniu nieważności decyzji komunalizacyjnej wojewody
częstochowskiego, starosta rozpoczął starania o pozyskanie środków
na wykonanie dokumentacji technicznej. Taka dotacja (na sporządzenie
dokumentacji technicznej budowli zintegrowanej jazu z mostem), została przyznana decyzją Ministra Finansów w lutym 2010 r. w kwocie 151
tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu projektanta, dokumentacja

została wykonana i uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2011
roku z „Programu dla Odry-2006” decyzją Ministra Finansów przyznana
została dotacja w kwocie 3 295 000 zł na realizację przebudowy jazu,
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udało się natomiast uzyskać dotację
w kwocie 263 905,32 zł z. W wyniku przeprowadzonego w czerwcu
trzeciego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca,
którym została firma „DROG – BUD”( Sp. zo. o. ) Lubojenka.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się na początku sierpnia 2011 roku,
po podpisaniu umowy z wykonawcą w dniu 12 lipca 2011 r. Przekazanie
placu budowy wykonawcy nastąpiło już 14 lipca. Termin zakończenia
inwestycji przewidziany na 15 grudnia 2011 roku, pozostawiał bardzo
mało czasu na realizację zadania, co budziło obawy, czy uda się inwestycję zrealizować. Od 4 sierpnia 2011 r. zmieniona została organizacja
ruchu w Blachowni. Zamknięto ruch dla pojazdów na ul. Sienkiewicza
przez most. Na czas budowy wykonana została natomiast prowizoryczna kładka dla pieszych przez Stradomkę.
Wykonane zostały nowe obiekty - jaz piętrzący wody Stradomki
i most w ciągu ul. Sienkiewicza (zostało zlikwidowane w ten sposób
zwężenie tej ulicy), powstał nowy ciąg pieszo rowerowy, umocniono skarpę odwodną zapory czołowej i wybudowano wygodne nowe

zejścia po skarpie do lustra wody. Przy okazji została częściowo zmodernizowana infrastruktura techniczna przekraczająca rzekę Stradomkę
przy moście i wsparta na nowych podporach.
Dzięki sprawnej organizacji budowy i sprzyjającym warunkom pogodowym budowa przebiegała bez zakłóceń, inwestycja została ukończona i przekazana do użytkowania zgodnie z planem.
Marian Stępień
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
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PĘTLA MYSZKOWSKA

STAROSTWO POWIATOWE

Nowy węzeł drogowy
oddany do użytku

Goprowcy u wicestarosty

P

omyślnie dla samorządowców subregionu północnego rozpoczął się rok 2012 – w poniedziałek 2 stycznia oficjalnie oddano do użytku 25-kilometrowy odcinek dróg (koszt budowy
to 42 936 579 zł), które połączyły Częstochowę z gminami powiatu częstochowskiego i myszkowskiego. Przebudowane połączenie wzmocniło istniejący układ komunikacyjny i usprawniło sieć dróg oraz udrożniło
korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu, województwa i kraju.
W Częstochowie wykonana została przebudowa drogi od granicy
z powiatem częstochowskim do skrzyżowania z ul. Faradaya.
Powiat częstochowski przebudował odcinki dróg DP 1012S od
granicy z m. Częstochowa do Biskupic, DP 1065S Biskupice – Olsztyn,
DP 1043S Olsztyn - Kusięta, DP 1043S Kusięta - Brzyszów oraz DP 1040S
Brzyszów – granica powiatu.
W powiecie myszkowskim przebudowano DP 1012S Choroń- Poraj od skrzyżowania DW 791 w gminie Poraj
W uroczystym otwarciu dróg i symbolicznym przecięciu wstęgi,
które miało miejsce na drodze powiatowej w Olsztynie, uczestniczyli
posłowie ziemi częstochowskiej: Halina Rozpondek, Jadwiga Wiśniewska, Szymon Giżyński i Artur Bramora. Samorządowców reprezentowali
marszałkowie województwa śląskiego: Adam Matusiewicz i Mariusz
Kleszczewski, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, starosta myszkowski
Wojciech Picheta oraz wójtowie Olsztyna, Mstowa i Poraja. Powiat częstochowski reprezentowany był przez wicestarostę Janusza Krakowiana, członków Zarządu Powiatu: Marzenę Maniszewską, Henryka Kasiurę
i Jana Miarzyńskiego, radną Urszulę Całusińską oraz dyrektorkę Powiatowego Zarządu Dróg Bożenę Zalewską i jej zastępcę Romana Pakułę.
Bardzo cenną wartością dodaną projektu – co podkreślił w swoim wystąpieniu wicestarosta Krakowian - była stanowiąca ewenement
w skali kraju ścisła współpraca samorządów wszystkich szczebli naszego
województwa.
Wiele pochwał skierowano także pod adresem wykonawców: firm
Drogbud i Dromed.
KO

Bardzo interesujący przebieg miała wizyta
w częstochowskim starostwie przedstawicieli
Jurajskiej Grupy GOPR-u. Delegacja
w składzie: Piotr Van der Coghen – twórca
i pierwszy naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR,
Tomasz Sieniawski – prezes Zarządu i Adam
van der Coghen – członek Zarządu – naczelz wicestarostą częstochowskim
Januszem Krakowianem.

G

Przedstawiciele władz powiatu podczas okolicznościowego nabożeństwa

HUTKI

Z wizytą u czworaczków

Z

życzeniami i prezentami (pampersy i kosmetyki dla niemowląt), tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele władz powiatu częstochowskiego udali się do
Hutek, do domu państwa Soni i Damiana Marchefków – rodziców
czworaczków, które przyszły na świat 28 września 2011.
Urodzone w bytomskiej klinice Dominika, Julka, Lena i Szymon
są pierwszymi czworaczkami mieszkającymi w powiecie częstochowskim. Dzieci są zdrowe i śliczne – w ciągu niespełna trzech miesięcy
potroiły swoją wagę urodzeniową. Mimo to wicestarosta Janusz Krakowian nie odważył się wziąć któregoś z maluszków na ręce. Tłumaczył,
że przez trzydzieści lat, jakie minęły od czasów, gdy był młodym tatą
zapomniał, jak należy obchodzić się z takimi małymi szkrabami. Sporą
wiedzę na temat pielęgnacji niemowląt zaprezentował radny powiatowy Jacek Badora (tata dwójki małych dzieci), ale on także poprzestał

nik Jurajskiej Grupy GOPR spotkała się

Przecięcie symbolicznej wstęgi

na teorii. Natomiast żadnych obaw przed bliskim kontaktem z maluszkami nie miała członkini Zarządu Powiatu Marzena Maniszewska (pielegniarka z wykształcenia), która przez całą wizytę trzymała w objęciach
malutkiego Szymona. Chłopczykowi najwyraźniej bardzo odpowiadało
jej zainteresowanie, a zwłaszcza butelka, z której go poiła.
Choć zajmowanie się czwórką niemowląt wymaga ogromnego
wysiłku, ich rodzice doskonale dają sobie radę z rodzicielskimi obowiązkami. Wspierani przez babcie, ciocie, dziadków i chrzestnych cieszą się,
że dzieci rosną i rozwijają się prawidłowo. A że poczwórne szczęście
sporo kosztuje? No cóż, z tym także muszą sobie radzić. Cieszą się z pomocy władz gminy Konopiska i z darów przekazywanych przez sponsorów. Mają nadzieję, że życzliwość ludzi będzie towarzyszyła ich czworaczkom przez długie lata.
GF

oście zapoznali starostę ze specyfiką działań GOPR-u na
obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Teren działania
Grupy Jurajskiej to obszar Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej
(2.500 km²), ciągnący się od Wysoczyzny Bełchatowskiej przez Sokole
Góry na północy, po Dolinki Krakowskie i Pogórze Wielickie na południu.
Jest to teren wymarzony zarówno do działań sportowych, jak i rekreacyjnych, m.in. do turystyki pieszej, rowerowej, konnej, narciarskiej, motorowej. Skąd na wyżynie jurajskiej - ratownictwo górskie? Odpowiedź jest
niezwykle prosta - bo właśnie tu, jak podkreślają ratownicy, ludzie uprawiają masowo sporty górskie: wspinaczkę, speleologię, narciarstwo, kolarstwo górskie. A sporty te mogą być przyczyną wielu nieszczęśliwych
wypadków.
Grupa Jurajska GOPR powstała w 1998 r. ze struktur Jurajskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które pierwszą akcję ratunkową odnotowało 14 lipca 1993 r. Grupa działa w 6 sekcjach operacyjnych,
które tworzy 100 ratowników. Na tę liczbę składa się 66 Ratowników
GOPR i 25 Ratowników Kandydatów oraz kadra: 8 instruktorów ratownictwa oraz starszych ratowników GOPR, 6 ratowników etatowych,
którzy dyżurują oraz koordynują działania ratownicze i szkoleniowe.
Władze Grupy Jurajskiej korzystają z wiedzy i doświadczenia specjalistów zrzeszonych w Komisjach Problemowych: m.in. Szkolenia, Profilaktyki, Lekarskiej, Psów Ratowniczych, Sportowej, Sprzętu i Ekwipunku,
Ratownictwa Podwodnego, Samochodowo-Technicznej oraz Łączności
i Informatyki.
W swoich planach na rok 2012 jurajscy goprowcy zakładają szeroko zakrojone działania informacyjne, spotkania z młodymi turystami
i organizacjami zajmującymi się turystyką.. Liczą także na wsparcie samorządów lokalnych.

Ratownicy u wicestarosty

ZAPAMIĘTAJ !!!
TELEFON ALARMOWY W GÓRACH I NA JURZE

601 100 300
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CZĘSTOCHOWA

BOGUMIŁEK

Powstało Stowarzyszenie
Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego

Wigilijne spotkanie

W

ubiegłym roku zostało oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego działające
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Stowarzyszenie liczące obecnie 25 członków powstało jako odpowiedź na działalność Polsko-Niemieckiego Koła Przyjaciół istniejącego nad Jeziorem Bodeńskim.
Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego jest rozwijanie polsko-niemieckich kontaktów pomiędzy obywatelami obydwóch krajów, organizowanie wycieczek krajoznawczych nad Jezioro
Bodeńskie oraz szerzenie wiedzy na temat powiatu bodeńskiego.
- Na początku naszej działalności zorganizowaliśmy konkurs na
najlepszy projekt logo stowarzyszenia - informuje prezes SPPB Wioleta Pełka. - Nagrody dla autorów najlepszych pomysłów ufundowało

16 grudnia w Specjalnym

Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Planujemy także zorganizować
dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich konkurs wiedzy na temat powiatu bodeńskiego, a jesienią tego roku wycieczkę nad Jezioro
Bodeńskie, podczas której uczestnicy będą mogli nie tylko zwiedzić
najpiękniejsze zabytki i zakątki tego regionu, lecz również nawiązać
osobiste kontakty z obywatelami niemieckimi. Wszystkich chętnych do
zaangażowania się w działalność naszego Stowarzyszenia serdecznie
zapraszamy do grona naszych członków.
Informacje na temat Stowarzyszenia można uzyskać pod numerem 693146045 lub bezpośrednio podczas spotkań, które odbywają
się w pierwszy czwartek każdego miesiąca, o godz. 16:00 w Pubie
Oslo, ul. Korczaka w Częstochowie.
GF

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne.
Uroczystość jak zwykle zgromadziła
liczne grono przyjaciół Ośrodka, jego
pracowników oraz wychowanków
i ich rodziców.

KONIECPOL

Kolejne sukcesy

W

konkursie wiedzy „Na olimpijskim szlaku” zorganizowanym przez Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej uczeń ZSP
w Koniecpolu Bartosz Wybrański zajął I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Półfinały odbyły się 12 grudnia 2011r. w Białymstoku.
Finał konkursu odbędzie się w Warszawie.
Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu: Martyna Samek, Krzysztof Suliga i Damian Ziółkowski zostali finalistami „Projektu Korba”. W dniu 17 grudnia 2011r. w Katowicach odbyła
się gala pod nazwą Śląskie Forum Liderów Młodzieżowych.
Celem Projektu było rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród
młodych ludzi.. Udział w projekcie to wieloetapowe przedsięwzięcie
Fundacji Rozwoju Społecznego „Demos”. Na kilkudniowych warsztatach

w Borzęcinie (czerwiec) i Odporyszewie (sierpień) uczniowie z Koniecpola zdobywali umiejętności liderskie takie jak: kreatywność, zarządzanie czasem, ludźmi, budowanie zespołu oraz aktywizowanie lokalnej
społeczności. Poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych
trenerów, konsultacje z ekspertami, a także możliwość realizacji własnego projektu młodzi ludzie nie tylko mogli szlifować umiejętności liderskie, ale także w przyszłości mają szansę realizować ambitne społeczne
projekty na rzecz swojego środowiska.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu krakowskiego Stowarzyszenia „U Siemachy” oraz został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza.
GF

LELÓW

Wigilia w DPS-ie

W

dniu 24 grudnia 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna.
Na wieczerzę przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele
władz państwowych i kościelnych, w sposób szczególny zaprzyjaźnieni
z Domem.
Spotkanie rozpoczął występ zespołu „Rodzina”, w wykonaniu którego wszyscy zebrani mogli obejrzeć „Jasełka”, które stały się już tradycją
placówki. Jak co roku mieszkańcy Domu niezwykle starannie i z wielkim
zaangażowaniem przygotowali nowy repertuar. Po części artystycznej
i powitaniu gości przez dyrektor DPS Alicję Grzegorczyk wszyscy złożyli
sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i w rodzinnej atmosferze zasiedli
do stołu, aby spożyć kolację wigilijną złożoną z dwunastu dań. Atmosfera tych szczególnych świąt i przeżyć z nimi związanych uwydatniona
została wspólnym śpiewaniem kolęd, w trakcie którego niejednemu łza
w oku się zakręciła.
GF
Jasełka w wykonaniu zespołu Rodzina

C

zęść artystyczną spotkania zainaugurowały dzieci z „Małego
Teatrzyku”, które zaprezentowały się w inscenizacji dwóch
zimowych piosenek. Natomiast aktorzy teatrzyku „Iskierka”
wystąpili w przedstawieniu jasełkowym. Później dzieci złożyły gościom
świąteczne życzenia i obdarowały ich własnoręcznie wykonanymi kolorowymi bombeczkami, kartkami ze świątecznymi życzeniami oraz
pamiątkowymi dyplomami dziękując za dotychczasową życzliwość
i pomoc.
Wszyscy goście przekazali dzieciom, ich rodzicom oraz pracownikom Ośrodka świąteczne życzenia oraz upominki. Prezenty pod choinkę (dwie nowe bramki z siatkami do piłki nożnej, piłki oraz paczki ze
słodyczami i grami dydaktycznymi) w imieniu starosty częstochowskiego, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Częstochowie przekazali
dzieciom z Bogumiłka Marzena Maniszewska i Jan Miarzyński. TAURON
Wytwarzanie S.A. z Katowic oraz Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski
Południowej” z Jaworzna zakupiła sprzęt Biofeedback do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zabawki i słodycze. Ilona Felicjańska przekazała dzieciom wiele prezentów, ale największą niespodzianką, którą
przygotowała dla dzieci wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Fundacji
„Szansa Dzieciom” był występ wspaniałego iluzjonisty Maćka Kozłowskiego – półfinalisty programu „Mam Talent”. Dzieci były zachwycone
występem pana Maćka, a i starsi z dużym zainteresowaniem obserwowali to, co działo się podczas występu iluzjonisty. Państwo Eliza i Marcin
Dziedziccy zaopatrzyli dzieci z Bogumiłka w bardzo potrzebne środki
higieny osobistej oraz środki czystości dla Ośrodka. Wszyscy zaproszeni
goście przekazali dzieciom słodycze, owoce, przybory szkolne, maskotki.
Zgodnie z tradycją ks. Henryk Młynarczyk odmówił modlitwę, po
czym podzielono się opłatkiem, złożono świąteczne życzenia i wspólnie
zjedzono wigilijną kolację.
GF
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KONIECPOL

FELIETON

Edukacja proekologiczna

Kogo broni polski system prawny?
(tekst napisany 23 grudnia ubiegłego roku)

że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.

Może wobec prawa pisanego tak, ale niestety,
już nie wobec wymiaru sprawiedliwości.

W

iększość zła ma swoje źródło w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości. Zaczyna się od tego, że sprawy
w sądach trwają wiele lat. Już wielokrotnie Rzeczpospolita Polska płaciła odszkodowania swoim obywatelem za brak osądzenia
sprawy w tzw. rozsądnym terminie. Zdarzało się, że takie odszkodowania przyznawano także skazanym przez sądy prawomocnym wyrokiem
przestępcom, co w sposób szczególny budzi zrozumiałą irytację i oburzenie obywateli. Powszechne naigrywanie się z prawa, wykorzystywanie zawartych w nim sprzeczności (celowych?), a także, co się niestety
często zdarza, lepsze traktowanie przez sądy przestępców od poszkodowanych, to oburzenie dodatkowo pogłębia. Czasem - wydaje się proste
sprawy - przeciągane są w nieskończoność. Znam przypadek, gdy groźny przestępca zostaŁ złapany podczas napadu rabunkowego. Złapany
przez obywatela „potraktowanego” przez bandytów gazem łzawiącym,
a mimo to zatrzymany i przekazany policji, która przewiozła go aresztu.
Trudno o bardziej przekonywujące dowody, jak złapanie przestępcy na
gorącym uczynku, a jednak sprawa w sądzie toczy się już 14 miesięcy.
Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że obrona wykorzystuje fakt ewentualnego nierozpoznania przestępcy, bo uważa, że skoro poszkodowany był oślepiony gazem, to może nie rozpoznać zatrzymanego. Pewnie
i tak by mogło być, gdyby nie to, że zatrzymania dokonano w trakcie
napadu. No, chyba że policja go podmieniła w celi. Dziś człowiek, który
przeciwstawił się bandytom, jest ciągany po sądach, bez żadnej pomocy prawnej, a tenże bandyta - a jakże – w pełni korzysta z przysługujących mu praw obywatelskich i ma obrońcę. Możliwe nawet, że obrońcę
z urzędu - za nasze - podatników, a więc i poszkodowanego, pieniądze.
poszkodowany jednak takiego prawa, a więc prawa do bezpłatnej pomocy prawnej, nie ma. Poszkodowany musi sobie prawnika wynająć.
W dodatku bandzior występuje jako Jan N., a nazwisko poszkodowanego (a często i jego adres) jest znane wszystkim - także kolegom rzeczonego bandyty.
Niedawno prasa donosiła o skandalu w domu opieki dla ludzi
starszych i bezdomnych w jednej z gmin naszego powiatu. Prowadzący ten zakład ma już wyrok skazujący go na 1,5 roku w zawieszeniu
oraz zakaz prowadzenia tego typu działalności (21 03 2005) i … ma
to wszystko gdzieś (razem z tym wyrokiem wydanym zresztą w imieniu Rzeczypospolitej) i działalność nadal prowadzi. Twierdzi jeszcze, że
jest szykanowany. Nie dość tego, że prawo złe, że system nie działa
jak powinien i jest nieskuteczny, to jeszcze nie ma żadnej egzekucji
wydawanych wyroków. Po ulicach chodzą skazani prawomocnymi wyrokami przestępcy oczekujący na wolne cele, bo te zapełnione są przez

tzw. „kolarzy” czyli rowerzystów złapanych po piwku. To jedyny efekt
tzw. sądów 24 godzinnych. Szczytem zaś wszystkiego jest wyrok Sądu
Najwyższego w sprawie pomyłki, jaką popełnił sąd. Okazuje się, że sądy
mogą się mylić bezkarnie. Nie ma mowy o żadnym odszkodowaniu dla
firmy, mimo że błąd sędziny postawił ją na granicy bankructwa. Jedyna
kara, to udzielenie nagany pani sędzi, co oczywiście nie ma najmniejszego wpływu na wyrównanie strat poniesionych przez firmę na skutek
oczywistej pomyłki sądu.

Od wielu lat nasze (?) państwo nie może sobie poradzić z kibolami. Policjanci boją się interweniować w obawie przed restrykcjami ze
strony prawa (?), sprawy w sądach ciągną się latami. Na drogach pełno
pijanych kierowców, którym już dawno odebrano prawo jazdy (niestety,
trafiają się także wśród nich i ci w togach, ale oni prawa jazdy nie tracą,
bo chroni ich immunitet).

Przykłady na lichość naszego systemu wymiaru sprawiedliwości
można mnożyć w nieskończoność. Skoro wszyscy wiedzą, że jest źle, to
dlaczego dalej to trwa, a zapaść systemu jeszcze się pogłębia? Wiele jest
powodów takiego stanu rzeczy. Kiepskie prawo to tylko jeden z nich.
Innym, w moim przekonaniu nie mniej ważnym, jest fakt małego doświadczenia sędziów. W Stanach Zjednoczonych funkcja sędziego jest
ukoronowaniem kariery prawniczej. Prawnik, który zostaje sędzią, ma za
sobą lata pracy, a co za tym idzie - ogromne doświadczenie i nieposzlakowaną opinię. U nas wystarczy ukończyć aplikację. Właściwie żadnego
doświadczenia. Nie było też czasu na poznanie charakteru człowieka.
A ludzie przecież bywają różni. Wielu z nich to po prostu przerasta. Jeśli
to się nie zmieni, trudno myśleć o poprawie obecnego stanu.
P.S. Dopisano 15 stycznia.

Jeśli do tego dodać fakt, że jeden z wysokich rangą prokuratorów
(a zarazem oficer) manifestacyjnie do siebie strzela, po czym cała prokuratura zamiast walczyć z przestępczością walczy między sobą, obraz całości się dopełnia. To, że Panu Prezydentowi jest przykro, a Panu Prokuratorowi Generalnemu jest przykro, że prezydentowi jest przykro, wcale
nie podnosi mnie na duchu.

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski

W

grudniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu już po raz kolejny został laureatem konkursu „Na
najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego”
i otrzymał II nagrodę w kategorii - Szkoły Ponadgimnazjalne.
Organizatorem Konkursu była Fundacja Ekologiczna „Silesia”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie sprawozdania opisowego z działalności placówki oświatowo-wychowawczej w czasie trwania konkursu
(od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011r.). Podstawowe kryteria, według
których oceniane był prace to:
• rozpowszechnianie i wdrażanie do segregowania odpadów poprzez różnego typu działania oraz akcje
• działania na rzecz kształtowania krajobrazu i wzrostu różnorodności biologicznej np. poprzez udział w akcji „Posadź swoje drzewko”
• działania związane z promowaniem racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody (woda, gleba, flora, fauna, surowce energetyczne)
• organizowanie wystaw, debat, konferencji lub seminariów, które podnoszą wiedzę i świadomość ekologiczną oraz promują zmianę stylu życia
• organizowanie obchodów Dnia Ziemi
• organizowanie konkursów (plastycznych, literackich, wiedzy ekologiczno-przyrodniczej itp.) szkolnych, międzyszkolnych i w środowisku
promujących idee zrównoważonego rozwoju

Uroczystość w Katowicach

W naszej konstytucji jest zapis, który mówi,

• udział młodzieży w różnego typu konkursach zewnętrznych
• współpraca z różnymi instytucjami, rodzicami, organizacjami pozarządowymi oraz z mediami
16 grudnia w sali kinowej Stalexportu SA w Katowicach odbyło się
uroczyste wręczenie nagród. Koniecpolska szkoła otrzymała cenne i ciekawe nagrody książkowe.
Opiekunami konkursu byli nauczyciele biologii: Małgorzata Janiszewska i Robert Pośpiech.
GF

RADA POWIATU

Plany na 2012 rok

Na

ostatniej w 2011 roku sesji Rada Powiatu zatwierdziła plany pracy przedłożone przez stałe komisje Rady. W tematyce posiedzeń zaplanowanych na 2012 rok znalazły się
punkty poświęcone zagadnieniom związanym z przedmiotem działania
i kompetencjami komisji:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
3. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
4. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
5. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
6. Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu
7. Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego
Posiedzenia komisji odbywać się będą raz w miesiącu (poza miesiącami wakacyjnymi). Tematyka posiedzeń uwzględnia sprawy związane
z funkcjonowaniem powiatu, obejmuje zagadnienia i problemy występujące w bieżącej działalności, w tym sprawy obligatoryjne, jak procedura związana z przyjęciem i wykonaniem budżetu powiatu.
W celu bliższego zapoznania się z działalnością i problematyką własnych jednostek oraz instytucji współpracujących z powiatem, w planach
pracy uwzględniono posiedzenia wyjazdowe do: Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, Liceum Ogólnokształcącego
w Kamienicy Polskiej, Zespołu Szkół w Złotym Potoku, Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni,
Domu Dziecka w Chorzenicach, Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej

w Częstochowie. W ramach posiedzenia wyjazdowego zaplanowano też
przejazd po drogach powiatowych celem zaznajomienia się z pilnymi potrzebami drogowymi oraz realizacją robót.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej omówiony zostanie temat dotyczący sporu
powiatu częstochowskiego z dzierżawcą szpitala w Blachowni. Natomiast
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowała rozważenie informacji
na temat stanu infrastruktury przeciwpowodziowej.
Niezależnie od tematyki zapisanej w planach pracy przedmiotem
każdego posiedzenia komisji jest ustosunkowanie się do wpływającej korespondencji, rozpatrywanie skarg i wniosków, opiniowanie projektów
uchwał Rady Powiatu.
Radni zatwierdzili również plan pracy Rady Powiatu na rok 2012. W tematyce ośmiu zaplanowanych sesji zapisano sprawy dotyczące przyjęcia
i wykonania budżetu (absolutorium), sprawy wynikające z bieżących potrzeb, w stosunku do których będą podejmowane uchwały oraz sprawozdania powiatowych inspekcji i służb z działalności w 2011 roku: Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiej Komendy Policji, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Urzędu Pracy.
Plany pracy Rady i komisji umieszczone są na stronie BIP Starostwa
Powiatowego.
IC
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KŁOMNICE

ZŁOTY POTOK

Bożonarodzeniowe
anioły i pierniki

„Kolędujmy z całym światem”

18 grudnia ubiegłego roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach uroczyście podsumowano
VI edycję powiatowego konkursu
bożonarodzeniowego
„Anioły z masy solnej i pierniki”.

Na

konkurs wpłynęło blisko 380 prac czyli tytułowych
aniołów z masy solnej i pierników w postaci szopek,
żłóbków i tradycyjnych ciasteczek. Jury w składzie:
Małgorzata Chebel (plastyk), Renata Krawiec (instruktor GOK w Kłomnicach) oraz Leszek Janik (dyrektor GOK) postanowiło przyznać nagrody
w poszczególnych kategoriach:
Przedszkola:
I miejsce - Klaudia Chrząstek (Kłomnice);
II miejsce - ex aequo Filip i Kacper Witczak, Iga Małek (Witkowice)
oraz „Wesołe misie” z przedszkola w Rzerzęczycach;
III miejsce - ex aequo Antonina Hak (Piasek gm.Janów)
oraz Tomasz i Staś Stępniak (Rzerzęczyce).
Klasy 0 – III szkół podstawowych:
I miejsce - ex aequo Mateusz Wróbel (Chorzenice),
Paweł Kowalik (Rzerzęczyce) i Daria Skorupa (Zawada);
II miejsce - ex aequo Zuzia Latosińska (Konary)
i Bartek Bekus (Rzerzęczyce);
III miejsce - ex aequo Oliwia Palacz (Rędziny), Julia Gajosek (Jaskrów)
i Mateusz Świącik – Rzeki Wielkie).
Klasy IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce - ex aequo Dawid Baran (Zawada), Kasia Chrząstek
i Grzegorz Baran (Konary);
II miejsce - ex aequo Gabriela Dobrzańska (Konary),
Paulina Pluta (Skrzydlów);

Twórcy najlepszych Aniołów w kategorii 0 - III szkół podstawowych

III miejsce - ex aequo Aleksander Firecki i Aleksandra Wójcik (Garnek),
Monika Kukuryk (Poczesna), Emilia Kugiel (Kłomnice)
i Wiktor Jakubczak (Janów);

U

Gimnazja:
I miejsce – Anna Krakówka (Rzerzęczyce);
II miejsce – ex aequo Magdalena Pierz i Karolina Malczewska(Rędziny)
oraz Marta Jura i Mateusz Kaniowski (Rędziny);
III miejsce - ex aequo Julia Radełczyk, Piotr Śledzik i Karina Szczepanek
(Piasek gm. Janów) oraz Marta Ciesielska (Rzerzęczyce);
W tej kategorii przyznano nagrodę honorową
dla Kariny Mierczak z Rędzin.

czniowie reprezentujący 17 gimnazjów wzięli udział
w III Powiatowym Międzygimnazjalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Językach Obcych „Kolędujmy z całym
światem”, który 18 stycznia br. odbył się w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Jury w składzie:
• Urszula Ostrowska z Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie (przewodnicząca jury)
• Anna Tarczyńska - dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
• Dariusz Karmański z Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie
• Mariola Matysek – dyrektor GOK w Olsztynie
zakwalifikowało do drugiego etapu czterech wokalistów, dwa zespoły
wokalno-instrumentalne oraz jeden duet.

Oceniając wypieki z piernika komisja konkursowa przyznała
grand prix Patrycji Skorupie z Zawady.
Pozostałe wyniki „piernikowego” konkursu”:
I miejsce - ex aequo dla Kamila Boryś (Witkowice)
dla Dominika Urbaniec i Martyny Deski ze Mstowa;
II miejsce - ex aequo Kasia Chrząstek i Łukasz Baran (Konary),
Staś Stępniak i Jakub Złotorowicz (Rzerzęczyce), Kacper Łągiewka
(Skrzydlów), Klaudia Płuszka (Witkowice)
i Dominika Floryszczyk (Mstów);
III miejsce - ex aequo Mikołaj Misiewicz (Konary), Michał Gonera (Kłomnice), Luiza Musiał, Daniel Musiał (Zawada)
i Aleksandra Zarychta (Witkowice).

Ostateczne wyniki konkursu:
Kategoria „Wokalista/ka”:
I miejsce: Oliwia Wypych z Gimnazjum
im. Świętej Jadwigi Królowej w Miedźnie
II miejsce: Agnieszka Kosińska z Gimnazjum
im. K. Karlińskiego w Olsztynie
III miejsce: Karolina Nowak z Domu Kultury w Małogoszczu
Kategoria „Zespół/Duet”:
I miejsce: Zespół wokalno- instrumentalny z Gimnazjum nr 3
im. Armii Krajowej w Częstochowie
II miejsce: Zespół wokalno- instrumentalny z Gimnazjum w Lelowie
III miejsce: Duet z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu

Grand prix dla Patrycji Skorupa (Zawada).

Wszyscy wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, które w imieniu organizatorów – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przekazali: Jan Miarzyński – członek Zarządu Powiatu, Stanisław Matuszczak – radny gminy Kłomnice, Monika Posak – Pachulska z GOPS - u oraz
Renata Krawiec z GOK - u . Należy podkreślić, iż za środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży tych wyrobów zostaną przygotowane paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy.

PJ

Autorzy najlepszych prac piernikowych
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Uczestnicy konkursu

Wyróżnienie Dyrektora otrzymała Monika Bajor z Zespółu Szkół
im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Laureatom pierwszych
miejsc Starostwo Powiatowe ufundowało DVD. Zdobywczyni II miejsca
w kategorii „Wokalista/ka” otrzymała nagrodę książkową ufundowaną
przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie. Drugą nagrodę
w kategorii „Zespół/Duet” - odtwarzacz CD - ufundował sklep Lewiatan
z Janowa. Trzecią nagrodę w kategorii „Wokalista” oraz „Zespół/Duet”
- odtwarzacze CD - ufundował wójt gminy Janów Sławomir Krzyształowski. Nagrodę specjalną - semestralny kurs języka angielskiego w Centrum Języków Obcych „Metro” oraz słowniki angielsko-polskie dla zdobywców pierwszego miejsca ufundowała Anna Rozpondek.
GF

ZŁOTY POTOK

VIII Towarzyskie Zawody Wędkarskie

Aż

124 wędkarzy (z terenu okręgu częstochowskiego oraz
innych okręgów wędkarskich) przybyło 8 stycznia br.
nad rzekę Kocinkę, by wziąć udział w VIII Towarzyskich
Zawodach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Mykanów. Były to zawody spinningowo-muchowe, wybitnie towarzyskie, gdzie mile były widziane osoby towarzyszące.
Mimo padającego deszczu wędkarze łowili od godz. 9.00 do 14.00.
Później przeprowadzono ważenie ryb i ustalono klasyfikację zawodników. Trzydziestu pięciu zawodników, którzy zgłosili się do wagi, złapało
łącznie 51 pstrągów tęczowych oraz potokowych. Zwyciężył Tomasz
Rał z Koła Kamienica Polska. Drugie miejsce zajął Robert Wojtysek z Koła
Mykanów, zaś trzecie - Janusz Zawada z Koła Kamienica Polska. Laureaci
otrzymali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego, a ci, którym udało
się złowić choćby jedną rybę, zostali nagrodzeni upominkami. Wśród
wszystkich uczestników rozlosowano trzy fotele turystyczne.
Jak zwykle organizatorzy imprezy zadbali także o żołądki swych
gości. Rano uraczyli ich gorącym żurkiem, chlebem ze swojskim smalcem, kawą i herbatą, zaś w południe - pyszną golonką i bigosem.
GF

Zawody pstrąg - Kocinka 2012
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Wizyta lekarzy
z Ukrainy

Unijne pieniądze na szkolnictwo zawodowe

W dniach 5 – 9 grudnia ub. r. w powiecie

W

częstochowskim przebywało trzech lekarzy ze
szpitala rejonowego w Śniatyniu: Aleksander
Zinkowski – lekarz kardiolog, Jarosław Zinkowski – urolog i Włodzimierz Myroniak - lekarz
anestezjolog.

P

rzez dwa dni medycy z Ukrainy zapoznawali się z funkcjonowaniem Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej, przy ul. Bony i przy ul. Mickiewicza, a także zwiedzili
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce. Największe wrażenie
na naszych gościach zrobił nowoczesny blok operacyjny szpitala miejskiego, oddział kardiologii WSS oraz Częstochowskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata przy ul. Mickiewicza,
które jest prowadzone przez Polską Grupę Medyczną.
Lekarze z Ukrainy mieli okazję poznać zasady działania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu (wizyta w Miejskiej Przychodni

w Koniecpolu), a także zapoznać się z podejmowanymi przez powiat
częstochowski działaniami w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców.
Przed powrotem do Śniatynia goście zwiedzili klasztor jasnogórski oraz ruiny zamku w Olsztynie.
Powiat częstochowski od 2001 roku współpracuje z rejonem
śniatyńskim, a jednym z elementów tego partnerstwa jest współpraca
medyczna obu powiatów.
GF

Turniej o puchar starosty

Świąteczne szachy

dniu 21 grudnia 2011 r. powiat częstochowski podpisał umowę partnerstwa-udziału w projekcie pod nazwą
„Mam zawód – mam pracę w regionie”. Czas trwania projektu został określony harmonogramem do 31 sierpnia 2013 roku.
W powiecie częstochowskim program skierowany jest do uczniów
klas II, III i IV Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku oraz Technikum Logistyki w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Projekt zakłada podniesienie
atrakcyjności nauczania w szkolnictwie zawodowym. Zadanie to ma
być zrealizowane poprzez stworzenie dla uczniów ww. szkół możliwości skorzystania z indywidualnych godzin doradztwa zawodowego oraz
dodatkowych zajęć dydaktycznych zarówno rozszerzających, jak i uzupełniających wiedzę. Będzie również możliwość ukończenia różnego rodzaju kursów certyfikowanych np. obsługi komputera, operatora urządzeń
załadunkowych, języka angielskiego (z naciskiem na słownictwo typowo
techniczne). Atrakcją dla uczniów będzie również możliwość ukończenia
kursu prawa jazdy, odbycie profesjonalnych praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych w renomowanych firmach logistycznych i projektowych.
Wszystkie te propozycje będą dostępne bezpłatnie. Od uczniów wymaga
się tylko zaangażowania i obecności na zajęciach, które odbywać się będą
poza godzinami typowo lekcyjnymi.
W ramach projektu dostępne będą również fundusze na doposażenie pracowni technicznych – pracowni logistycznej i pracowni architektury krajobrazu w ww. szkołach (po 59 100 zł). Natomiast 30 000 złotych
zostanie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
Należy dodać, że w projekcie weźmie udział łącznie 107 osób.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Po raz piąty 18 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Częstochowie, odbył się Świąteczny Integracyjny Turniej Szachów Szybkich
o Puchar Starosty Częstochowskiego.

W

przedświątecznej atmosferze rywalizowało 54 zawodników z Częstochowy, Tarnowskich Gór, Lublińca,
Myszkowa, Poraja, Strzałkowa, Wisły, Włodowic, Aleksandrii, Blachowni, Hutek, Konopisk.
Zawody przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim, tempo
gry P-15 (15 minut dla zawodnika na rozegranie partii).Zacięta walka
toczyła się przez cały turniej, a o końcowych wynikach zadecydowała
ostatnia IX runda. Zwyciężył niespodziewanie zawodnik rozstawiony z
numerem szóstym, pokonując wyżej notowanych zawodników, w tym
byłego wicemistrza Polski Jacka Flisa. Końcowa klasyfikacja:
1.
2.
3.
4.

Aleksander Kliber IKSz „Tęcza”
Jacek Flis UKS „Hetman”
Tomasz Rogóż
Robert Grabara

Tarnowskie Góry
Częstochowa
Częstochowa
Włodowice

7,5 pkt
7,0 pkt
6,5 pkt
6,5 pkt

40,00
38,50

5. Marek Zychowski LKS „Sparta”
6. Ryszard Kozieł
7. Józef Noga IKSz „Tęcza”
8. Paweł Gidziela
9. Janusz Kołodziej
10. Damian Brożyna IKSz „Tęcza”

Lubliniec
Częstochowa
Tarnowskie Góry
Częstochowa
Częstochowa
Tarnowskie Góry

6,5 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt

Zbigniew Wawrzyniak - koordynator projektu

CHORZENICE

35,50
43,00
41,50
37,50
36,50
36,00

Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez starostę częstochowskiego, a pozostali zawodnicy nagrody rzeczowe. Najmłodszy
uczestnik - 6,5-letni Kamil Krauze - zdobył 2,5 punktu i otrzymał zestaw
bombek choinkowych.
Organizatorem turnieju był LKS „Gol-Start” Częstochowa i Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
TK

Projekt TriM

5

-osobowa drużyna z Domu Dziecka w Chorzenicach zastała
zakwalifikowana do udziału w mistrzostwach TriM, organizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
(PNWM) w Polsce, Niemczech i na Ukrainie
Zasadniczym elementem projektu TriM jest piłka nożna, a dokładniej rzecz biorąc - futbol uliczny. Jednak przygotowania do TriM mają
się odbywać nie tylko na boisku, ale również w bibliotece i Internecie,
na warsztatach i seminariach, w kuchni i na koncercie. Młodzież ma się
wzajemnie poznać i uczyć od siebie. Podczas spotkań będą poruszane
tematy takie jak: rodzina, przyjaciele, szkoła i wykształcenie, moda czy
kultura. Tak więc przez pół dnia zawodnicy będą rozgrywać mecze,
a przez pozostałe pół realizować wspólny program.

- Mecze będą rozgrywane na małym boisku (ok. 10 x 15 metrów)
przez czteroosobowe zespoły (nie licząc rezerwowych) z udziałem co
najmniej jednej dziewczyny – informuje pracownik Domu Dziecka
w Chorzenicach Przemysław Kowalski, który w dniach 13 - 16.stycznia
br. uczestniczył w spotkaniu przygotowawczym zorganizowanym w
Blossin w Niemczech. - Każdy grać będzie z każdym przez 2x10 minut.
Nie będzie sędziów, co ma dodatkowo zmotywować zawodników do
przestrzegać reguł fair play.
Drużyna z Chorzenic składająca się z czterech chłopców i jednej
dziewczynki w wieku 12 – 15 lat mecze rozgrywać będzie w Lipsku
w dniach 28 kwietnia – 1 maja br. Większość kosztów związanych z wyjazdem pokrywa strona niemiecka.
GF

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
Biała Wielka 208A
42 – 235 Lelów
tel./fax. 034 355-00-04 / 034 355-83-15
http://www.bogumilek.neostrada
Sekretariat: bogumilek@poczta.fm
Dyrektor: lenaniespielak@o2.pl

Szanowni Państwo
Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w latach poprzednich mają Państwo możliwość zdecydowania
o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Bardzo Państwa zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.
Zwracam się także z apelem do Państwa o poinformowanie swoich znajomych,
przyjaciół, pracodawców o tej kampanii dla dzieci z Bogumiłka.
Przekazane przez Państwa środki będą wykorzystane na potrzeby 61 niepełnosprawnych intelektualnie
i fizycznie wychowanków naszego Ośrodka, między innymi na: na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu
rehabilitacyjnego, odzieży, obuwia, środków higienicznych, lekarstw, przyborów szkolnych, podręczników,
a także na pokrycie kosztów organizacji turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i wycieczek.
Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.
Lena Nieśpielak
Dyrektor SOSW im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
wraz z wychowankami i pracownikami

Jak wypełnić PIT w 2012 roku:
• W rubryce H:
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się:
Numer KRS 0000031762
następnie wpisuje się

obliczony 1% swojego podatku,
• W rubryce I:
„Informacje uzupełniające” wpisuje się:
098900000137
(to nasze indywidualne konto w Stowarzyszeniu)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
Biała Wielka 208 A, 42 – 235 Lelów (Powiat Częstochowski)
tel. 034/355-00-04, e-mail: bogumilek@poczta.fm

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie
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