Nr

54

styczeń / luty 2013
ISSN 1689-5533

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

Statuetki starosty
częstochowskiego
„Za zasługi dla powiatu” 2012

W BIEŻĄCYM NUMERZE:
2 Słowo Starosty
3-11 Nominowani do statuetki
Starosty Częstochowskiego „Za
zasługi dla powiatu” 2012
12 Rocznica Powstania Styczniowego
w Częstochowie
13 Masa upadłościowa
14-15 Nowe projekty
15 101 urodziny mieszkanki Heleny
Morawskiej w DPS w Turowie

16 Nowe scalenia gruntów
17 Uczniowskie sukcesy
17 Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego
18-19 Alfabet inwestycyjny
19 Odważmy się być dobrzy
21 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
21 Olsztyn i Poczesna znowu wyróżnione
22 „Zielona linia”
22 Konkurs wiedzy o powiecie bodeńskim

23 IX Zawody o Puchar Wójta gminy
Mykanów „ PSTRĄG KOCINKI 2013 „
24 Spotkanie opłatkowe
25 Wspólne kolędowanie
25 kącik dziecięcy
25 Święty Mikołaj z motocyklistami
26-27 Podsumowanie sportowe PZ LZS

2

Częstochowskie Wieści Powiatowe - Nr 54 styczeń - luty 2013

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy!
Na progu Nowego Roku pragnę Państwa
bardzo serdecznie pozdrowić i zaprosić do udziału
w dorocznej uroczystości wręczenia Statuetek Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”, która odbędzie
się 23 lutego 2013r. Tego właśnie dnia o godzinie 17.
00 w gmachu Filharmonii Częstochowskiej podczas
uroczystej Gali będę miał honor i przyjemność wręczyć
Statuetki 7 kolejnym laureatom w kategoriach:
- oświata
- kultura
- sport i rekreacja
- samorządność
- przedsiębiorczość
- zdrowie i opieka społeczna
- inne szczególne osiągnięcia
Mam głęboką nadzieję, że tak jak w poprzednich
latach, nastąpi to przy pełnej widowni oraz w obecności
wszystkich zaproszonych gości.
Organizatorzy uroczystej Gali dołożą wszelkiej
staranności, aby została ona dobrze przygotowana
i miała interesującą oprawę artystyczną oraz przyniosła jej
uczestnikom miłe i niezapomniane przeżycia, a laureatom
konkursu dostarczyła wiele satysfakcji z powodu
otrzymania tego najwyższego powiatowego wyróżnienia.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 25
kandydatów, z czego Kapituła do dalszego etapu
nominowała 17 kandydatów. Sylwetki i opisy ich zasług
znajdziecie Państwo na następnych stronach naszego
miesięcznika.
Spośród nominowanych zostaną wyłonieni przyszli
laureaci, których poznacie Państwo podczas uroczystej
Gali.
Jak każdego roku wszyscy zgłoszeni do nagrody
kandydaci zasługują na wyróżnienie i szacunek, a nawet
podziw dla swoich pomysłów, zaangażowania oraz
osiągnięć. Jednak sztywne zasady regulaminu pozwalają
na uhonorowanie tylko jednego zwycięzcy w każdej
z ww. kategorii. Jestem głęboko przekonany, że Statuetkę
otrzymają najlepsi z najlepszych i że uzyskają oni Państwa
przychylność i akceptację.
Korzystając z okazji już teraz pragnę złożyć gratulacje
wszystkim nominowanym oraz przyszłym laureatom.
Pragnę też podziękować wszystkim kandydatom
nominowanym do nagrody za pracę na rzecz naszego
powiatu, której ukoronowaniem jest udział w konkursie.
Dziękuję także osobom i organizacjom, które zgłosiły
kandydatów oraz Kapitule Konkursu za wykonana pracę.
Do zobaczenia na uroczystej Gali.
Andrzej Kwapisz
Starosta Częstochowski

NOMINOWANI
do Statuetki Starosty Częstochowskiego
„Za zasługi dla powiatu” -2012
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KATEGORIA OŚWIATA
Zuzanna Winnicka – Kowalik Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
We wrześniu 2009 roku Starosta
Częstochowski powierzył Pani Zuzannie
Winnickiej – Kowalik stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im Wł. Szafera w Złotym
Potoku.
Pod kierownictwem Pani Dyrektor
szkoła znacząco poszerzyła swoją ofertę
dydaktyczną
i
kulturalno-sportową.
Powstały nowe koła zainteresowań oraz Uczniowski Klub
Sportowy „Orle Gniazdo”.
Zuzanna Winnicka – Kowalik dba również o poprawę
bazy szkoły stwarzając coraz lepsze warunki do nauki i pracy
oraz poszukuje nowych kierunków kształcenia i wzmacnia
już istniejące. Na jej wniosek w szkole wprowadzono nowe
zawody, tj.: florysta, sprzedawca, technik obsługi turystyki,
technik informatyk.

Konferencja międzynarodowa

Starania Pani dyrektor przyczyniły się również do
powstania kompleksu boisk „Orlik – 2012”. Dzięki jej
zaangażowaniu zorganizowano od podstaw dwie pracownie
z tablicami interaktywnymi, zmodernizowano pracownię
żywienia i gospodarstwa domowego, unowocześniono
pracownię architektury krajobrazu i przeprowadzono wiele
innych istotnych dla szkoły modernizacji. Zuzanna Winnicka
– Kowalik dała się poznać jako osoba kreatywna, dzięki
której szkoła uczestniczyła bądź nadal jest uczestnikiem kilku
programów finansowanych przez Unię Europejskiej, takich
jak: „Dobry uczeń – dobry pracownik”, „Dobre przygotowanie
– lepszy start”, „Mam zawód – mam pracę w regionie. Szkoła
kierowana przez Zuzannę Winnicką – Kowalik należy do
Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych.

Z wizytą w Sejmie na konferencji Ogólnopolskiego
Towarzystwa Szkół Twórczych TGP.

Międzynarodowy Program Leonardo da Vinci –
wizyta w szkole Tureckiej.

KATEGORIA KULTURA
Zespół Śpiewaczy „Kościelanki” z Kościelca, gmina Rędziny
Z e s p ó ł
„Kościelanki” działa
od 30 lat, obecnie
pod
patronatem
G m i n n e g o
Ośrodka
Kultury
w
Rędzinach.
Liczy
9
osób.
W swym repertuarze posiada starodawne pieśni, piosenki
i przyśpiewki ludowe, które przekazywane są z pokolenia na
pokolenie. Kultywując folklor, zespół godnie reprezentuje
powiat częstochowski w wielu konkursach na szczeblu

Zespół godnie reprezentuje powiat na wielu
imprezach regionalnych

wojewódzkim i ogólnokrajowym, odnosząc znaczące
sukcesy, m.in. w 2012 r. III nagroda na XIX Festiwalu „Złoty
Kłos”, II nagroda na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie „WICI”,
I nagroda na XI Festiwalu Jurajskim, udział w Ogólnopolskich
Dożynkach na Jasnej Górze, I miejsce i dyplom Starosty
Częstochowskiego za wieniec dożynkowy. W 2012 r. zespól
obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji została
nagrana płyta zespołu i przygotowany nowy repertuar. Dzięki
determinacji w propagowaniu kultury wsi przez Zespół
Kościelanki współczesny odbiorca może sobie wyobrazić
klimat minionych czasów, a dzieci mają możliwość poznania
zwyczajów i kultury swoich przodków.

Dożynki Powiatowe, Konpiska 2012

Międzynarodowy Przeglad Zespołów Regionalnych „Złoty
Kłos”
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Jolanta Madej artysta plastyk, pedagog
Należy do Związku Polskich Artystów
Plastyków. Propagatorka walorów regionu
w wymiarze artystycznym. Tematem jej
twórczości w zakresie malarstwa, rysunku
i projektowania jest po prostu piękno.
Od lat wierna pejzażom Jury KrakowskoCzęstochowskiej, przedstawianych jako
wyraz osobistych emocji i subiektywnych
doznań wynikających z codziennej obserwacji natury.
Realistyczne prace pełne harmonii i spokoju ukazują okoliczne
zamki, skały, dwory, pola, kapliczki przydrożne, kompozycje
kwiatowe.
Współorganizatorka imprez środowiskowych: 700 lecie Złotego Potoku, 300-lecie Janowa. Wykonała projekt
odbudowy studni w Janowie, który zapoczątkował podobne
rekonstrukcje na terenie gminy. Wielokrotnie prezentowała

Praca nad kolejnym obrazem

swoje prace na wystawach krajowych
Kształtuje aktywną twórczość swoich uczniów poprzez
ich udział w licznych konkursach, akcjach, przeglądach,
plenerach. Współtworzyła projekty „Poznaj, pokochaj, chroń”,
„Ocalić od zapomnienia” dotyczące historii i współczesności
naszej okolicy.
W 2007 roku artystka dostała I Nagrodę Prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej w Ogólnopolskim Konkursie na
Turystyczną Pamiątkę z Regionu. Jej twórczość została
doceniona również przez Częstochowska Organizację
Turystyczną, która przyznała jej certyfikaty za projekty
pamiątek z regionu: Pudełeczka z Legendą – 2005, Miniatury
na Kamieniach – 2007, Jurajskie Symbole – 2011.
Biografia Jolanty Madej znalazła się w księdze „Złote Myśli
Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca – Twórcy Wizerunku
Polski”(2004).

„Pałac Raczyńskich”

W otoczeniu swoich ostatnich dzieł

Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”, gm. Przyrów
Zespół powstał przy
Gminnym Ośrodku Kultury
w Przyrowie w październiku
1998 roku. Pomysłodawcą
utworzenia i opiekunem
śpiewaczo-tanecznej grupy
był
Dariusz
Grabowski
-dyrektor GOK. Zespół skupił
w swoich szeregach dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy
Przyrów. Od początku swego istnienia funkcjonował w trzech
grupach wiekowych prowadzonych przez profesjonalnych
choreografów. Zespół promuje region częstochowski i gminę
podczas wielu koncertów w kraju i za granicą. „Przyrowskie
Nutki” współpracują z Zespołem Pieśni i Tańca ”PIERWIOSNEK”
z Ukrainy, działającym w Rejonie Śniatyńskim ( samorządowym
partnerem Powiatu Częstochowskiego). „Przyrowskie Nutki”

X Jurajski Festiwal Folklorystyczny, Kłobuck –
Częstochowa, 2010

w swoim dorobku zgromadziły 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”,
udział w XV Jubileuszowych Spotkaniach Folklorystycznych
„Z daleka i bliska” w lipcu 2012 r.
W roku 2004 zespół został zaproszony na Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny „Pod Zwicinem” do miejscowości
Lazne Belohrad w Czechach, gdzie od tamtejszych mediów
i organizatorów uzyskał najwyższe notowania. Kierownikiem
zespołu jest Dariusz Grabowski, opiekunem i szefem
kostiumerii Barbara Wierciochowicz, choreografem grupy
starszej Piotr Morawski, natomiast grupy młodszej Justyna
Wilk.

Festiwal Folklorystyczny Orlawa – Czechy 2008

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
„Z daleka i bliska”
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Zbigniew Łapaj pedagog
Zbigniew Łapaj jest nauczycielem
w szkole podstawowej i gimnazjum
w Starczy oraz animatorem działalności
kulturalnej na terenie gminy.
Pracę z dziećmi i młodzieżą
rozpoczął w 1990 roku. Prowadzone
przez niego z pasją, ogromnym
zaangażowaniem i profesjonalizmem
zajęcia edukacyjne z muzyki rozwijają dzieci i młodzież oraz
aktywizują rodziców. Jako nauczyciel rzetelnie i twórczo
realizuje zadania i obowiązki wynikające z podstawowych
funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
Rozwija zainteresowania uczniów, stosuje indywidualizację
procesu nauczania poprzez uwrażliwianie na muzykę
oraz rozwijanie talentów muzycznych i wokalnych. Dzięki

Zajęcia edukacyjne z muzyki rozwijają dzieci i młodzież
oraz aktywizują rodziców

jego staraniom uczniowie z wiejskiej gminy mogą zetknąć
się z koncertami prezentowanymi przez Filharmonię
Częstochowską w ramach projektu „Szkoła na Parnasie”.
Jego ogromne zaangażowanie w pracę z uczniami sprzyja
promocji obu szkół w środowisku lokalnym, w powiecie
i województwie, a w ostatnim roku szkolnym także w kraju
w ramach konkursu piosenki Agnieszki Osieckiej.
Dzięki inwencji Zbigniewa Łapaja, jego kreatywności
i dobrym relacjom z tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w 2005 roku powstał, działający do dziś i cieszący się dużym
zainteresowaniem dzieci i rodziców, zespół folklorystyczny”
Starczanie”, który od początku istnienia zdobywa liczne
nagrody i zaznacza obecność gminy Starcza na kulturalnej
mapie powiatu.

Nauka gry na instrumentach

Zaangażowanie w pracę z uczniami sprzyja promocji
szkół w regionie

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, gm. Poczesna
Zespół 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. Są to
mieszkańcy gminy Poczesna, ale nie brakuje przedstawicieli
sąsiednich miejscowości. W swoim bogatym repertuarze
zespół posiada wszystkie tańce narodowe oraz tańce i pieśni
regionów: częstochowskiego, krakowskiego lubelskiego,
łowickiego, rzeszowskiego i śląskiego. Wrzosowianie swój
program artystyczny prezentują na licznych występach

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

krajowych, jak i zagranicznych. Do najważniejszych
możemy zaliczyć: udział w XIX Ogólnopolskim Festiwalu
Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”
(III miejsce w kategorii zespoły taneczne), I miejsce
(w kategorii gimnazja) i III miejsce (szkoły ponadgimnazjalne)
na VII Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów
Powiatu Częstochowskiego. W roku 2012 Wrzosowianie
reprezentowali gminę i powiat w rejonie solecznickim na
Litwie podczas realizacji projektu „Tanecznym krokiem do
przyjaźni”. Zespół działa w czterech kategoriach wiekowych,
a dodatkowo w 2011 roku powstała 5-osobowa kapela.
Kadrę zespołu stanowią: Justyna Wilk – choreograf, Katarzyna
Kaźmierczak – młodszy choreograf, Dorota WiśniewskaKlekot - instruktor śpiewu oraz Anna Jaśkiewicz – instruktor
muzyczny. Opiekę merytoryczną nad zespołem sprawuje
dyrektor Centrum Kultury Anita Imiołek.

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

Spotkanie zespołów folklorystycznych w Krynicy
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KATEGORIA SPORT I TURYSTYKA
Henryk Srokosz Kierownik w Siedlcu, gm. Janów
Henryk Srokosz pracuje na stanowisku
kierownika
Szkolnego
Schroniska
Młodzieżowego w Siedlcu od roku 1991.
Od 2008 r. w schronisku mieści się Gminny
Punkt Informacji Turystycznej, w którym
znaleźć można filmy, slajdy oraz inne
materiały promujące gminę Janów i powiat
częstochowski. Schronisko posiada własną
stronę internetową. W 2012 roku Punkt Informacji Turystycznej
w Siedlcu został doposażony w audio przewodniki. 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 2011r.
przez Śląska Organizację Turystyczną punkt w Siedlcu zdobył
pierwsze miejsce w województwie śląskim jako najlepszy

9 zlot sk PTSM Głucholazy

Przed wyruszeniem na trasę bystrzanowickiej majówki

Wiesław Matyga, pedagog
Wiesław Matyga – nauczyciel
z ponad 30-letnim stażem oraz
trener lekkiej atletyki i piłki siatkowej.
W pracy wykazuje się wyjątkowym
zaangażowaniem i kreatywnością.
Efekty jego działalności znajdują
potwierdzenie
w
sukcesach
odnoszonych przez uczniów Szkoły
Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie. Wielokrotnie
zdobywali oni tytuły mistrzów i wicemistrzów powiatu
częstochowskiego: w piłce siatkowej i siatkówce plażowej
(w latach 2002-2012), tenisie stołowym (2007, 2010), biegach
przełajowych (2007), czwórboju lekkoatletycznym (2008),
szachach (2009).
Od 2008 r. dziewczęta trenowane przez Wiesława Matygę
odnoszą sukcesy również na szczeblu wojewódzkim. W 2008

I miejsce w Wielkim Turnieju Minisiatkówki o Puchar
Kinder+ Sport

punkt informacji turystycznej. Henryk Srokosz jest autorem
i 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 oraz
Zloty Szkolnych Kół Turystycznych. W 2007 r. za całokształt
pracy w dziedzinie turystyki na rzecz gminy, powiatu i Jury
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.
Jako kierownik systematycznie podnosi standard schroniska.
26 października 2012 r. ponownie otwarto obiekt po
kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła
i montażem instalacji solarnej. Projekt został zrealizowany
dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.

SK PTSM w Siedlcu, rozdanie nagród

r. zdobyły mistrzostwo Śląska w trójkach i wicemistrzostwo
w dwójkach siatkarskich. W 2010 r. jako najlepsza trójka
siatkarska z województwa śląskiego na Mistrzostwach Polski
wywalczyły VII miejsce. W 2011 i 2012 r. w minisiatkówce
dziewcząt zajmowały I miejsce w województwie oraz V i XV
miejsce w Polsce, a w kategorii dwójek chłopców i czwórek
dziewcząt uplasowały się w województwie na IV miejscu.
Dzięki tym sukcesom, mała szkoła z Borowna stała się
znanym ośrodkiem szkolenia w minisiatkówce. Pomimo
skromnej bazy sportowej okazała się lepszą od znacznie
większych, zasobniejszych szkół województwa śląskiego.
Oprócz zajęć w szkole od 2006 r. pełni funkcję sekretarz
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, a od 2010 r.
jest wiceprezesem i skarbnikiem Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie, organizując
zawody i rozgrywki w powiecie częstochowskim.

Sztafetowe biegi przełajowe SZS.

Podsumowanie sportowe roku 2012 PZ LZS
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KATEGORIA SAMORZĄDNOŚĆ
Andrzej Kubat Radny Powiatu Częstochowskiego
Andrzej Kubat jest absolwentem
Wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach. Były dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy
ul. PCK w Częstochowie. Od 1981 roku pracuje
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Starczy.
17 października 1992 roku została
uchwalona tzw. Mała Konstytucja. Według niej
samorząd terytorialny stał się podstawową formą organizacji lokalnego życia
publicznego. Od tego momentu Andrzej Kubat aktywnie uczestniczył w życiu
społeczności lokalnej, która powierzyła mu mandat radnego gminy. Radnym
był przez dwie kadencje. Gdy w 1998 r. powołano do życia powiaty A. Kubat
został radnym powiatu częstochowskiego. W tym okresie nieprzerwanie pełni
funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady powiatu. Jego
działalność społeczna jest bardzo rozległa. Działa w szeregach Ochotniczej
Straży Pożarnej, jest także członkiem gminnego klubu „Czarni” Starcza, gdzie
pełni funkcję wiceprezesa i współpracuje z lokalnym Kołem Gospodyń
Wiejskich. Andrzej Kubat jest fundatorem stypendium dla najzdolniejszych
uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy. Jego działania w radzie
powiatu doprowadziły do realizacji szeregu inwestycji nie tylko w Starczy, ale
także w gminach ościennych: Poczesnej i Kamienicy Polskiej.
Doktor Kubat od lat angażuję się również we współpracę zagraniczną
powiatu częstochowskiego. Każdego roku z jego inicjatywy grupa lekarzy
z zaprzyjaźnionego rejonu śniatyńskiego na Ukrainie odbywa staż zawodowy
w częstochowskich szpitalach.

Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn
Tomasz 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 staraniom wójta wyremontowano
budynek, w którym uruchomiono 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.
W ostatnich latach nastąpił także znaczący rozwój bazy
sportowej poprzez oddanie do użytku nowej hali sportowej

III Ogólnopolski Festiwal Chartów w Olsztynie

Przerwa w obradach Rady Powiatu

Praca w Gminnym Ośrodku Zdrowia

w Olsztynie, kompleksu boisk „Orlik” oraz sal gimnastycznych
przy Zespołach Szkół w Zrębicach i Kusiętach. Na wsparcie
ze strony wójta mogą liczyć również Ochotnicze Straże
Pożarne z terenu gminy. Właśnie na ich potrzeby zakupiono
nowe samochody pożarnicze i przeprowadzono remonty
budynków strażnic w Turowie, Biskupicach i Olsztynie.
Rozwój gospodarczy gminy to dla Tomasza Kucharskiego
priorytet, w który wpisują się takie działania jak utworzenie
spółki
Przedsiębiorstwa
Komunalnego
„Olsztyńska
geotermia” i coroczne konferencje Ogólnopolskiego Forum
Gospodarczego. Prezentowane przedsięwzięcia inwestycyjne
i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mogły zostać
zrealizowane dzięki dobrej współpracy wójta z Radą Gminy.
Tomasz Kucharski to ambitny, kompetentny i bardzo
pracowity człowiek, który posiada wszelkie cechy dobrego
samorządowca.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Wręczenie nagród „Jurajski Produkt Roku”
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Krzysztof Ujma Wójt gminy Poczesna
W samorządzie Gminy Poczesna
pracuje od 1994 roku. Od 2006 jest jej
gospodarzem. W swoich działaniach
ogromną wagę przywiązuje do edukacji
młodego pokolenia. W 2012 r. w Poczesnej
oddano zespół edukacyjno-sportowy,
za który Gmina otrzymała nagrodę
„Jurajski Produkt Roku 2012”. Z inicjatywy
wójta powstała Sportowa Liga Podstawówek i Gimnazjów.
Dzięki jego staraniom, rok temu w Poczesnej odbyły się Dni
Olimpijczyka.
Ważna w działaniach jest także kultura. Systematycznie
doposażone są w zespoły artystyczne działające na terenie
Gminy, które aktywnie uczestniczą w wydarzeniach
i
uroczystościach
niejednokrotnie
na
szczeblu
międzynarodowym.
Dla Krzysztofa Ujmy priorytetem jest bezpieczeństwo

Gminne Dni Sportu organizowane na sali sportowej
w Poczesnej

mieszkańców. Dba o chodniki, drogi. Stara się aby zapewnić
jak największe bezpieczeństwo przy pokonywaniu trasy DK1,
która daje Gminie również wiele korzyści. Wójt zdaje sobie
sprawę, że bezpieczeństwo to także dobrze wyposażone
jednostki OSP i wyszkoleni strażacy.
Krzysztof Ujma inwestuje w ekologię. Od 2007 roku
organizowany jest system selektywnej zbiórki odpadów, rok
później wprowadzono na terenie gminy Poczesna Program
Ograniczenia Niskiej Emisji, który skutkował wymianą
tradycyjnych kotłów na ekologiczne. W 2013 roku Poczesna
niezwykle intensywnie będzie pracować nad projektem
o nazwie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny
Warty na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj.
To priorytet po powodzi z 2010 roku. O tym, że wójt potrafi
umiejętnie wykorzystać fundusze unijne świadczy fakt
o sklasyfikowaniu Gminy na wysokiej 17 pozycji w rankingu
„Rzeczpospolitej” dotyczącym wykorzystania środków
unijnych przez samorządy.

Dni Olimpijczyka, zorganizowane w Poczesnej

Praca w Urzędzie Gminy

KATEGORIA Przedsiębiorczość
Elżbieta Chmielarz , Prezes Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska”
Elżbieta Chmielarz – od 1989 roku pracuje jako
Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Dąbrowie Zielonej.
Dzięki jej energii i poświęceniu Spółdzielnia
powróciła do dobrej kondycji finansowej
i produkcyjnej. Gruntownie wyremontowano
i zmodernizowano placówki handlowe Spółdzielni
w tym piekarnie, które zdobyły renomę dzięki
tradycyjnym wypiekom opartym na dobrych i sprawdzonych recepturach.
Elżbieta Chmielarz była inicjatorką przystąpienia do projektu „Razem na
wyżyny z produktem lokalnym”. Udostępnia zakład piekarniczy dla wycieczek
i przeprowadzania lekcji dla uczniów miejscowej szkoły. Dzieci nie tylko oglądają
piekarnię, ale mają okazję poznać technologię wypieku chleba i specyfikę pracy
piekarza. Spółdzielnia efektywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy
– Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, zatrudniając na czas stażu osoby
bezrobotne i przyucza do zawodu sprzedawcy lub piekarza. Z inicjatywy p.
Prezes wyremontowano na cele handlowe nieużytkowane pomieszczenia
w budynkach GS-u. Spółdzielnia wspiera także imprezy lokalne takie jak:
dożynki gminne, festyny kulturalne, stoły wielkanocne, regionalne przeglądy
orkiestr dętych itp. Sponsoruje akcje o zasięgu ogólnopolskim, do których
należą: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” czy „Cała Polska Biega”. Elżbieta
Chmielarz dzięki swojemu zaangażowaniu, spokojnemu i skutecznemu
zarządzaniu oraz mobilizowaniu załogi potrafiła stworzyć firmę, nadając jej
rangę i nowy kształt, dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.

„Razem na wyżyny z produktem lokalnym”

Wyremontowane pomieszczenia G.S. zaadoptowano na
działalność handlową
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Marian Jamrozik, Usługi Strzecharskie COM-DACH Import-Export
W roku 1988 Pan Marian Jamrozik
wyjechał do Anglii, gdzie ukończył kurs
nauki krycia dachów trzciną wodną.
Kurs okazał się świetnią inwestycją. Po
jego ukończeniu praktykował między
innymi w Niemczech i Holandii.
W 1996 roku zdał egzamin na
mistrza dekarstwa i rozpoczął własną
działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo Pana Jamrozika
było jednym z pierwszych w kraju, które specjalizowało
się w kryciu dachów trzciną. Produktem pracy jego firmy
są dachy ekologiczne, co ma duże znaczenie dla naszego
środowiska. Firma COM – DACH wykorzystuje naturalne
zasoby trzciny na terenie gminy. Ponadto firma prowadzi
skup trzciny dając bezrobotnym mieszkańcom gminy

Dachy z trzciny znalazły uznanie przy kryciu dużych
powierzchni

źródło dochodu. Przedsiębiorca umiejętnie sięga po unijne
środki pomocowe. Korzystał ze środków programu SAPARD
oraz PROW. Na początku działalności prace wykonywał
głównie za granicą, w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech,
Szwecji, Danii i Ukrainie. Obecnie, również w Polsce jest
coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. Firma
Pana Mariana Jamrozika za swą działalność otrzymała
gratulacje i puchar od Marszałka Województwa Śląskiego.
W roku 2010 w X jubileuszowej edycji konkursu „Sposób na
Sukces”, którego celem było upowszechnienie i promocja
przykładów wielofunkcyjnego rozwoju wsi i pozarolniczych
źródeł dochodów, firma „COM-DACH” otrzymała I nagrodę
wśród firm indywidualnych, reprezentując jednocześnie
województwo śląskie jak i powiat częstochowski.

Podczas pracy przy kryciu dachu

Przykładowy dom pokryty trzciną

KOST – BET Krzysztof Matyja, Paweł Matyja Sp. J., gm. Konopiska
Firma KOST-BET powstała w 1998
roku. Siedziba firmy mieści się
w miejscowości Aleksandria, w gminie
Konopiska. W ofercie firmy znajdują się
produkty wysokiej klasy – w tym: kostki
dekoracyjne, płyty tarasowe, kostki
przemysłowe, elementy uzupełniające,
elementy łupane, galanteria betonowa
oraz ogrodzenia, które spełniają najwyższe normy polskie
oraz europejskie. W roku 2003 zakład produkcyjny został
objęty Systemem Zarządzania i Kontroli jakości ISO 9001.
Firma KOST-BET w ramach swojej oferty proponuje także
odbiorcom profesjonalne wykonanie projektów nawierzchni
z kostki brukowej, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb oraz gustu klienta. W 2008 roku firma KOST-BET

Zakład produkcyjny został objęty Systemem Zarządzania
i Kontroli jakości ISO 9001

uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce linię produkcyjną
niemieckiej firmy MASA, światowego lidera produkcji maszyn
do wyrobu kostki brukowej i galanterii budowlanej. Nowa
linia produkcyjna wzbogaciła ofertę firmy o ulepszoną
kostkę brukową o niespotykanych dotąd właściwościach
wytrzymałościowych. Linię obsługuje wykwalifikowana,
przeszkolona w Niemczech pod kątem najnowocześniejszych
urządzeń i technologii w tej branży kadra pracowników.
Aktualna wydajność zakładu wynosi ponad 17 tysięcy m2 na
dobę, co powoduje, że KOST-BET jest zaliczany do czołowych
polskich producentów kostki brukowej. Firma stale się rozwija,
a jej nadrzędnym celem jest najwyższa jakość wyrobów.

W 2008 roku firma uruchomiła
najnowocześniejszą w Polsce linię
produkcyjną niemieckiej firmy MASA

KOST-BET jest zaliczany do czołowych polskich
producentów kostki brukowej
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KATEGORIA ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA
Dariusz Nowicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Absolwent Akademii Medycznej we
Wrocławiu. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. został
powołany na stanowisko Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Częstochowie.
W czasie swej wieloletniej pracy
Dariusz Nowicki dał się poznać jako
inicjator wielu przedsięwzięć dotyczących
wdrażania programów unijnych o tematyce przestrzegania prawa z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również systemu bezpieczeństwa żywności.
W roku 2005 został uhonorowany odznaczeniem Ministra Zdrowia „ Za
zasługi dla ochrony zdrowia”.
Podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu
Częstochowskiego doprowadziły do znacznego ograniczenia zachorowań
na choroby zakaźne oraz poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych
obiektów. Dr Nowicki podejmuje szereg działań na rzecz promocji zdrowia,
a w szczególności nadzoruje i wspiera wszelkie inicjatywy związane ze
szczepieniami ochronnymi. Z końcem 2012 roku w kierowanej przez Dariusza
Nowickiego Powiatowej Stacji utworzono Międzynarodowy Punkt Szczepień
z certyfikatem przyznanym przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni.
Doktor Nowicki działa również społecznie jako aktywny członek Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W 2012 r. utworzono certyfikowany Międzynarodowy Punkt
Szczepień

Nadzorowanie działalności urzędu

Anna Pogorzelska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach
W marcu 2004 roku Anna Pogorzelska
została powołana na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.
W tym samym roku Pani doktor za swoją
pracę zawodową z dziedziny ginekologii
i położnictwa została nagrodzona tytułem
„Lekarz przyjacielem kobiety” nadanym przez
czytelniczki miesięcznika „Twój Styl”.
Przez lata pełniąc funkcję Dyrektora - menagera, sukcesywnie realizuje
plan rozwoju placówki podnosząc jej standard oraz poziom świadczonych
usług medycznych. Była inicjatorką powstania w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Konopiskach Poradni Rehabilitacyjnej. Już w pierwszym roku działalności
przyjęto 1114 pacjentów.
W roku 2005 Anna Pogorzelska rozpoczęła starania o fundusze unijne
udostępnione dla placówek ochrony zdrowia, w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu pt:
„Wyposażenie w sprzęt medyczny i komputerowy SP ZOZ GOZ w Konopiskach”
zakupiono sprzęt komputerowy i medyczny dla Gminnego Ośrodka
Zdrowia. Drugim dużym przedsięwzięciem realizowanym z inicjatywy Anny
Pogorzelskiej była modernizacja i doposażenie gabinetu fizjoterapii, co
przyczyniło się do wzrostu kwoty kontraktu z NFZ prawie o 100% . Dzięki tej
inwestycji mieszkańcy gminy i powiatu częstochowskiego od 2009 roku mogą
korzystać z usług nowocześnie wyposażonego gabinetu fizjoterapii.
W roku 2010 przeprowadzono modernizację gabinetów Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, a 2012 roku rozpoczęto proces wdrażania informatyzacji
w gabinetach lekarskich, przygotowując Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

do prowadzenia dokumentacji w formie
elektronicznej.
Anna Pogorzelska w swojej pracy
zawodowej
kieruje
się
głębokim
zaangażowaniem i poświęceniem, stając się
inspiracją i wzorem dla otoczenia.

Badania kontrolne

A. Pogorzelska została nagrodzona tytułem „Lekarz
przyjacielem kobiety” miesięcznika „Twój Styl”.
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KATEGORIA INNE SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
Lokalna Grupa Działa Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl
Stowarzyszenie „Partnerstwo
Północnej
Jury”(PPJ)
jest
stowarzyszeniem
działającym
jako Lokalna Grupa Działania.
Powstało 25 września 2005 roku
i obejmuje swoim działaniem 9
gmin zamieszkałych przez 72 tys.
mieszkańców. Powołane w celu
realizacji programu LEADER, którego celem jest szeroko
rozumiany, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
kierowany oddolnie przez lokalne społeczności. Działania
Partnerstwa Północnej Jury są oparte o budżet ponad 10
milionów złotych, wpisany w Lokalną Strategię Rozwoju,
w ramach której zostało zrealizowanych kilkadziesiąt
projektów m.in. Święto Pstrąga w Złotym Potoku, Zakup
strojów dla KGW Mstów i Zarębice, powstała ścieżka
geologiczna w Olsztynie, place zabaw (Kusięta), Punkt
Informacji Turystycznej w Olsztynie, zagospodarowano stawy

Zakup strojów dla KGW Mstów

(Turów). Powstały place zabaw, świetlice, siłownie zewnętrzne,
ścianki wspinaczkowe, boiska sportowe (Mokrzesz) i wiele
obiektów użyteczności publicznej. Z pomocy PPJ skorzystali
rolnicy na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
przedsiębiorcy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
gminy na odnowę wsi, a także osoby fizyczne i organizacje
pozarządowe na Małe Projekty. W ramach swojej działalności
stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, m. in.: „Jurajscy
Liderzy”, „Patent na przyszłość. Lokalne Centrum Edukacji”,
„Wiedza na wagę życia! Nie bój się udzielić pierwszej
pomocy” Projekt współpracy „EKOLC Ekologia – kogo
obchodzą losy cywilizacji?”, został zrealizowany wspólnie z 3
innymi stowarzyszeniami i objął 27 gmin. Stowarzyszenie
„Partnerstwo Północnej Jury” realizuje działania, które
wpływają na rozwój powiatu częstochowskiego. Budują
pozytywny obraz przemian zachodzących w tym regionie,
promują go jako obszar o wspaniałej kulturze, ogromnym
potencjale ludzkim i doskonałych walorach turystycznych.

Logo projektu EKOLC

Geologiczna ścieżka dydaktyczna „Od Gór Towarnych do
Zielonej Góry”

Jerzy Peszke, pedagog
Jerzy Peszke jest wykładowcą
akademickim
i
pracownikiem
naukowym, przez wiele lat
związanym z Akademią im. Jana
Długosza w Częstochowie. Posiada
stopień doktora nauk chemicznych.
Ma na swym koncie szereg osiągnięć
naukowych w dziedzinie chemii
i nanotechnologii oraz patentów i innowacji przemysłowych.
Od kilku lat zajmuje się nanomateriałami wykazującymi
działania antyseptyczne, w szczególności srebrem. Ich
efektem jest opracowanie preparatów na bazie srebra, które
umożliwiają wytworzenie warstwy biobójczej na różnych
powierzchniach. Jest autorem i współautorem ponad 20
publikacji z dziedziny nanotechnologii i nanomateriałów
w polskich i zagranicznych periodykach naukowych, a także

Rajd rowerowy.

współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
Dr Jerzy Peszke przybliża świat tajemnic chemii nie
tylko studentom, ale również uczniom Gimnazjum im.
Bohaterów Września oraz słuchaczom Liceum dla Dorosłych
funkcjonujących w jego rodzinnej miejscowości – Kruszynie.
Angażuje się w działalność społeczną. Jest wieloletnim
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny – organizacji
społecznej, której głównym celem jest propagowanie lokalnej
historii i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest jednym
z założycieli Fundacji „Szerokie Horyzonty”, która od kilku lat
z powodzeniem zajmuje się propagowaniem aktywnych
form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Osiągnięcia dr
Jerzego Peszke i osób z nim współpracujących były szeroko
komentowane w mediach, co przyczyniło się do kształtowania
pozytywnego wizerunku regionu i jego promocji.

Opracowywanie materiałów na bazie srebra

Uroczystości państwowe
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CzęstochowA

Rocznica Powstania Styczniowego
22 stycznia, w 150 rocznicę Powstania Styczniowego,
na grobach częstochowskich powstańców zapłonęły znicze.
Tegoroczne uroczystości związane z rocznicą Powstania
Styczniowego rozpoczęły się na cmentarzu św. Rocha.
Odmówiono modlitwie za ojczyznę. Pamięć bohaterów
uczczono Apelem Pamięci i salwą honorową, złożono
kwiaty i zapalono znicze na grobach częstochowskich
powstańców.
W
uroczystości
uczestniczyli
częstochowscy
parlamentarzyści, władze województwa, miasta, powiatów
a także duchowieństwo, służby mundurowe, uczniowie
i mieszkańcy Częstochowy. Powiat częstochowski
reprezentowali: starosta Andrzej Kwapisz i Roman Gębuś
Roman naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego.
- Oddajemy dziś hołd powstańcom spoczywającym na
naszych cmentarzach, ale również wszystkim anonimowym
bohaterom, których mogiły rozsiane są po naszej ziemi. Nie
wiemy, jakie role pełnili w powstańczej armii, ale wiemy, że
poświęcali swoje życie w imię konkretnych idei – wolności
i niepodległości. To ich poświęcenie pozwala nam dziś stać
tutaj i cieszyć się tą wolnością – mówił prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk.
Delegacje złożyły również kwiaty na mogiłach
pozostałych częstochowskich powstańców, znajdujących
się na cmentarzu Kule i cmentarzu ewangelickoaugsburskim.
W związku z tegorocznymi obchodami, w Ratuszu
Miejskim odbyła się konferencja naukowa „Powstanie

Styczniowe w regionie częstochowskim i województwie
kaliskim 1863 – 1864”. Podczas spotkania otwarto wystawę
poświęconą Powstaniu Styczniowemu oraz dyskutowano
o jego znaczeniu dla historii Częstochowy i Polski.
Powstanie Styczniowe na Ziemi Częstochowskiej miało
istotne znaczenie dla całego kraju. Jedną z największych
w skali Polski bitew powstańczych była walka pułkownika
Taczanowskiego pod Kruszyną.
W czasie trwania powstania walki zbrojne toczyły
się w okolicach Częstochowy, natomiast zadaniem
powstańców w samym mieście było zabezpieczenie
dostaw broni i żywności, a szpital miejski im. Najświętszej
Maryi Panny stał się powstańczym lazaretem leczącym
rannych patriotów. Podczęstochowskie Herby zasłynęły
zorganizowaniem największego na ziemiach polskich
kanału przerzutowego broni dla powstańców. Tu
zaangażowany w zakup broni był m.in. słynny pisarz
Józef Ignacy Kraszewski, a jego brat Krzysztof osobiście
nadzorował jej przerzut przez granicę.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne
represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja
klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie
kontrybucje i aktywna rusyfikacja.
W sumie za udział w powstaniu styczniowym władze
carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, a na zesłanie - co
najmniej 38 tys. osób.
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Masa upadłościowa
W
2004
roku
opublikowałem
artykuł
pt. „Bomba
z opóźnionym zapłonem”.
Rzecz
dotyczyła
bezrobocia
i
szarej
strefy w gospodarce.
Minęła niemal dekada
i niewiele w tej materii
się zmieniło. Prawdę
powiedziawszy zmieniły się tylko rządy, problem
w dalszym ciągu pozostał nierozwiązany i bomba tyka
nadal. Na tzw. walkę z bezrobociem wydaje się coraz
więcej pieniędzy, a mimo to bezrobocie stale rośnie. Jako
dowód na to posłużę się przykładem. Powiatowy Urząd
Pracy w Częstochowie w roku 2010 dysponował na różne
formy aktywizacji zawodowej i wsparcia bezrobotnych
kwotą 54 286 600,00 złotych. W tym roku w Częstochowie
i Powiecie Częstochowskim zarejestrowanych było
20734 bezrobotnych. W roku następnym ilość pieniędzy
którymi dysponował PUP znacząco spadła. W 2011 roku
tyła to kwota „tylko” 20 935 052,00 złote. Spadek więc
był drastyczny o ponad 61%. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych wzrosła zaś w tym czasie do 22 022 osób
a więc o niewiele ponad 6%. Kolejny rok a więc 2012
przyniósł spory wzrost kwoty, którą PUP otrzymał do
dyspozycji. Była to już kwota 30 470 773,00 złotych.
Tymczasem jednak liczba zarejestrowanych bezrobotnych
dalej wzrosła i osiągnęła poziom 24 545 osób. Czarno
na białym widać więc, że kwota, którą dysponują urzędy
pracy nijak nie przekłada się na spadek bezrobocia. Ale
też nie może być inaczej. To przecież nie urzędy tworzą
miejsca pracy tylko pracodawcy. Do tego by miejsca pracy
powstawały bardziej od szkoleń potrzebne są inwestycje.
Te zaś związane są zarówno z zasobami jakimi pracodawcy
dysponują i koniunkturą gospodarczą i to nie tylko w Polsce
ale i Europie i świecie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że im większe inwestycje i bardziej zaawansowane
technologie tym miejsca pracy są droższe. Przy tworzeniu
wielkich przedsięwzięć powstaje jednorazowo dużo
miejsc pracy. Są one jednak dość kosztowne. Większe
są też kłopoty w przypadku upadku lub likwidacji takiej
firmy. Dużo tańsze miejsca pracy powstają w małych
przedsiębiorstwach - głównie w sferze usług. Pracodawcą
można też być także dla samego siebie. W tym więc
kierunku powinna być kierowa pomoc. Rozmawiając
z przedsiębiorcami odnosi się wrażenie, że oni już nawet
nie chcą by im pomagać. Wolą by im nie przeszkadzać.
Niestabilne prawo, wysokie i skomplikowane podatki,
wysokie koszty pracy niestety przeszkadzają i powodują
stały rozwój szarej strefy. Tym samym coraz więcej naszych
obywateli wybiera coś w rodzaju emigracji wewnętrznej.
Uciekając przed nadmiernym fiskalizmem w szarą strefę
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żyją trochę obok państwa. Nie płacą ubezpieczeń, nie
płacą podatków i tworzą nieuczciwą konkurencję dla
tych wszystkich, którzy pracują i działają legalnie. Nie żyją
z zasiłku ale zarabiają. Dziś zarabiają i wydają zarobione
pieniądze i z pewnością wpływają na rozwój rynku
wewnętrznego. Ale to się jednak kiedyś skończy. Osiągną
przecież kiedyś wiek emerytalny i nie tylko, że przestaną
zarabiać ale wyciągną rękę po zasiłek. Emerytury przecież
nie dostana bo niby skąd. To więcej niż pewne i nie będą
to „tylko kwoty” dziś wypłacane przez PUP jako składka na
ubezpieczenie zdrowotne. Będą to kwoty znacznie wyższe.
Skoro już dziś mówimy o naszym przepełnionym różnymi
przywilejami systemie emerytalnym jak o bankrucie to
co będzie za lat dwadzieścia. Po nas nie może być tylko
potop. Mamy przecież dzieci, wnuki. Nie możemy im
zostawić jedynie „masy upadłościowej”. Dlatego trzeba
zupełnie przebudować system wspierania bezrobotnych
i system pomocy społecznej. Trzeba skończyć z prostym
rozdawnictwem, zdecydowanie ukrócić wszystkie
przywileje. Ci zaś, którzy to zrobić mogą, a nawet powinni
- muszą zerwać z myśleniem kadencyjnym i przestać
kierować się słupkami sondaży. Ekonomii oszukać się nie
da. Ludzi można ale i tak nie na długo. Nasz kraj wymaga
głębokich reform, z pewnością trudnych ale koniecznych.
Trzeba przestać zaśmiecać kraj nadmierną ilością często
bzdurnych przepisów, wspierać ludzi przedsiębiorczych.
Pomoc społeczna powinna być ograniczona tylko do tych,
którzy jej naprawdę potrzebują a nie tylko do tych, którzy
wiedzą gdzie się o nią ubiegać choć niekoniecznie jej
potrzebują. W tych trudnych działaniach trzeba być przede
wszystkim wiarygodnym. Potrzebna jest także zgoda
polityczna co do najważniejszych spraw dotyczących
naszego państwa. Zdaję sobie sprawę, że o tę wiarygodność
może być dość trudno choćby np. w obliczu bardzo
wysokich nagród dla prezydium sejmu. Niewielki jest też
pożytek dla społeczeństwa ze zgody ponad podziałami,
dotyczącej tylko tej jedynej materii. W tej kwestii wśród
zwaśnionych klubów parlamentarnych panowała
zadziwiająca zgoda. Swoją drogą okazało się jak wielkim
przywilejami otoczyli się nasi przedstawiciele. By otrzymać
nagrodę jubileuszową w wysokości trzykrotnej pensji
trzeba przepracować czterdzieści(!) lat a w prezydium
sejmu tylko dwa. Trzeba się jednak sprężyć i rozpocząć
konkretne działania. Walcząc z bezrobociem nie należy
jednak walczyć z przedsiębiorcami a takich przykładów
mamy aż nadto. Trzeba też ludziom mówić prawdę.
Winston Churchill wygrał w czasie wojny wybory obiecując
swoim rodakom krew, pot i łzy ale i zwycięstwo. On jednak
był prawdziwym politykiem i mężem stanu potrafiącym
wybiegać myślą daleko do przodu. Zawsze też mówił to
samo - niezależnie od tego czy był w rządzie czy opozycji.
Nie kierował się sondażami ale własnym przekonaniami.
On po prostu wiedział czego chciał i kierował się dobrem
większości a nie własnym. Warto czasem przegrać wybory
realizując rzeczy trudne ale potrzebne niż je przegrać nie
robiąc nic.
Janusz Krakowian
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Programowanie unijne 2014-2020
W
listopadzie
2012
r. Zarząd Województwa
Śląskiego
ustalił
harmonogram
powstania
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 20142020.
Z
początkiem
stycznia br. ukazał się jego
wstępny projekt, w którym
przedstawiono procentową alokację unijnych środków
finansowych na projekty kluczowe, systemowe, PRS
i konkursy według 12 priorytetów unijnych. Z infrastruktury
najwięcej bo 27% zaplanowano na działania transportowe,
w ramach którego wsparcie uzyskają inwestycje z zakresu
rozbudowy i przebudowy kluczowej infrastruktury
drogowej regionu. Także duże pieniądze, bo 20% EFRR
mają otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa na
wzmocnienie konkurencyjności. Nieco mniej po 15 %
środków z EFRR zaplanowano wydać na działania związane
ze wzmocnieniem nowoczesnej gospodarki oraz na
gospodarkę niskoemisyjną i odnawialne źródła energii.
Z tego drugiego działania skorzystać mogą samorządy na
termomodernizację budynków publicznych, na poprawę
efektywności oświetlenia w gminach i na niskoemisyjny
transport publiczny czy rozwój energetyki w oparciu
o źródła odnawialne. Niestety tylko 7% środków z EFRR
województwo śląskie zamierza wydać na działania
z ochrony środowiska. I to jest bardzo zła wiadomość dla
samorządów gminnych, które w tej dziedzinie mają dużo
większe potrzeby w zakresie budowy infrastruktury wodno
– kanalizacyjnej czy gospodarki odpadami.
Do lutego br. gminy i powiaty oraz różne
zainteresowane instytucje składały do przygotowanego
przez województwo śląskie projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wnioski
i uwagi.
Zarząd Powiatu w Częstochowie po zapoznaniu
się z uwagami wójtów i burmistrzów zgłosił do Lidera
Subregionu Północnego Prezydenta Miasta Częstochowy
16 zadań drogowych do proponowanej przez Marszałka
Województwa listy projektów kluczowych.
W wyniku wspólnej pracy zespołu składającego
się z przedstawicieli Miasta Częstochowy – lidera
regionu oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego
i myszkowskiego wytypowano obszary o największym
potencjale gospodarczym ze sposobem ich połączenia
z A-1 i uzgodniono wspólny projekt drogowy.
Projekt ten polega na połączeniu stref aktywności
gospodarczej regionu ze szczególnym uwzględnieniem
stref ekonomicznych i terenów inwestycyjnych
z zaplanowanymi do utworzenia węzłami autostrady.

W efekcie tego w powiecie częstochowskim powstały dwa
duże zadania drogowe.
Pierwsze zadanie o wartości 185 mln zł dotyczy
przebudowy 8 dróg powiatowych łączących węzły
autostrady z infrastrukturą sieci transeuropejskiej .
Drugie zadanie o wartości 112 mln zł dotyczy
przebudowy 6 dróg powiatowych zwiększających
dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich.
Do końca stycznia upłynął także termin zgłaszania do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projektów unijnych
przeznaczonych do realizacji w latach 2014-2020 na
szczeblu centralnym. Powiat częstochowski wraz z naszymi
gminami zaproponował do realizacji pięć dużych zadań.
Zadanie pierwsze o wartości 400 mln zł dotyczy
rozwoju gospodarczego Subregionu Północnego
z wykorzystaniem potencjału turystycznego takiego, jak:
Jura Krakowsko – Częstochowska, rezerwatów i pomników
przyrody, parków krajobrazowych, lasów, dorzeczy
rzek, zbiorników wodnych oraz zasobów historyczno –
kulturowych zabytków, kościołów i kapliczek.
Drugie zadanie o wartości 119 mln zł dotyczy poprawy
stanu infrastruktury przeciwpowodziowej Subregionu
Północnego poprzez udrożnienie kluczowych Cieków
wodnych i rowów melioracyjnych, konserwację wałów
przeciwpowodziowych, odmulanie rzek i zbiorników oraz
budowę zbiorników małej retencji.
Trzecie zadanie o wartości 50 mln zł dotyczy
zarządzania klęskami żywiołowymi poprzez rozbudowę
systemu wczesnego ostrzegania, budowę monitorowania
rzek, rozbudowę systemu ratowniczego i wyposażenia
magazynu Obrony Cywilnej oraz wyposażenie jednostek
OSP poprzez zakup pojazdów ratownictwa pożarniczego
typu średniego i ciężkiego .
Czwarte zadanie o wartości 27 mln zł dotyczy budowy
lokalnego lotniska użytku publicznego w Rudnikach
poprzez
modernizację
istniejącej
infrastruktury
lotniskowej po byłym lotnisku wojskowym wraz z drogami
dojazdowymi.
Piąte zadanie o wartości ok. 150 mln zł dotyczy
przebudowy dróg alternatywnych dla autostrady A-1, tj.
drogi krajowej DK-1 Częstochowa-Katowice oraz drogi
krajowej Dk-91 Częstochowa – Radomsko .
Do końca stycznia br. samorządy mogły także składać
do Marszałka Województwa Śląskiego propozycje
projektów do Programu Rozwoju Subregiony Północnego.
Powiat częstochowski i 16 gmin z terenu powiatu
razem zaproponowały do Programu Rozwoju Subregionu
Północnego w ramach RPO 2014-2020 - 145 projektów na
łączną kwotę ok. 1.1 mld zł.
Najwięcej projektów 55 na kwotę ponad 550 mln zł
zgłoszono w ramach priorytetu z „Ochrony środowiska”
gdzie głównie wskazywano na potrzeby w zakresie
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gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
Podobnie dużym zainteresowaniem cieszył się priorytet
z„Gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii”
w ramach którego zgłoszono projekty termomodernizacji
budynków, wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i modernizacji oświetlenia ulicznego na kwotę powyżej
300 mln zł.
Kilka propozycji projektów złożono również w ramach
priorytetu z „Włączenia społecznego i rewitalizacji” oraz
„Wzmocnienia potencjału edukacyjnego” .
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Przedstawione przez gminy i powiat częstochowski
wnioski pokazują jak duże potrzeby inwestycyjne maja
samorządy i co za tym idzie jak duże jest zapotrzebowanie
na zewnętrzne środki finansowe.
Niestety teraz trudno powiedzieć w jakim zakresie te
potrzeby samorządowców zostaną zaspokojone. Dziś nie
wiemy nawet, ile pieniędzy z Funduszu Spójności Polska
otrzyma z Unii Europejskiej.
Jan Miarzyński

TURÓW

101 urodziny Heleny Morawskiej

Taka okoliczność to rzadkość, żeby nie powiedzieć
prawdziwy unikat. To było wspaniałe przyjęcie urodzinowe.
Był tort z płonącymi świeczkami i radośnie odśpiewane
przez wszystkich 200 lat.
W Dom Pomocy Społecznej w Turowie w dniu
31.01.2013 r. odbyły się uroczyste 101 urodziny mieszkanki
Pani Heleny Morawskiej. Jubilatka urodziła się i mieszkała
przez większość życia w Janowie, nie założyła rodziny,
pracowała w gospodarstwie swoich rodziców. W marcu
2007 roku zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej
w Turowie.
Jubilatka zaprosiła na swoje urodziny władze Powiatu,

gminy Olsztyn, księdza proboszcza parafii Olsztyn, lekarza
prowadzącego oraz rodzinę.
Pani Helena, życzenia i kwiaty przyjmowała od
przybyłych gości: Andrzeja Kwapisza – Starosty Powiatu
Częstochowskiego, Katarzyny Buchajczuk – Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,
Marzeny Maniszewskiej – Członka Zarządu Powiatu
Częstochowskiego, księdza Ryszarda Grzesika – proboszcza
parafii Olsztyn, Jadwigi Nowak – pracownika przychodni
lekarskiej w Olsztynie.
Pani Helenie życzymy dużo zdrowia i pomyślności na
dalsze lata życia.

16

Częstochowskie Wieści Powiatowe - Nr 54 styczeń - luty 2013

Lelów, Kłomnice

Nowe scalenia gruntów

W Powiecie Częstochowskim rozpoczęte zostały prace
scaleniowe na dwóch obiektach tj. Biała Wielka gmina Lelów
oraz Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice. Prace te
realizowane są w ramach działania„Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Prace scaleniowe dzielą się na: prace geodezyjne,
których zakończenie planuje się na 31 marca 2015 roku oraz
prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, tj.
konserwacja rowów melioracyjnych, przebudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, przepustów
oraz rekultywacja terenu po zlikwidowanych drogach
transportu rolnego, których zakończenie i tym samym
rozliczenie całego projektu zaplanowano na 30 czerwca
2015 roku.
W dniu 29 stycznia 2013 r. odbyło się w lokalu
Remizy Strażackiej w Białej Wielkiej pierwsze zebranie
uczestników scalenia gruntów obrębu Biała Wielka gm.
Lelów pod przewodnictwem Małgorzaty Kuk – Naczelnika
Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu
Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy
udziale: Andrzeja Kwapisza – Starosty Częstochowskiego,
Marianny Dziura, radnej powiatowej, Andrzej Dragański,
przewodniczący rady gminy w Lelowie, Joanny
Drobina – podinspektora w Wydziale Gospodarowania
Nieruchomościami
Skarbu
Państwa
Starostwa
Powiatowego w Częstochowie, P. Jacka Lupy – Wójta Gminy
Lelów, P. Wiesławy Szymczyk - inspektora w Wydziale
Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy Lelów, P. Joanny
Leśnikowskiej – projektanta scalenia oraz P. Krzysztofa
Szymonika - geodety Częstochowskiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych.
W dniu 30 stycznia 2013 r. odbyło się w Zespole
Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
pierwsze zebranie uczestników scalenia gruntów
obrębów Witkowice i Chorzenice gm. Kłomnice pod
przewodnictwem Małgorzaty Kuk – Naczelnika Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Scalenia Biała Wielka

Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy udziale:
Andrzeja Kwapisza – Starosty Częstochowskiego,
Jana Miarzyńskiego - Członka Zarządu Powiatu
Częstochowskiego, Joanny Drobina – podinspektora
w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu
Państwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
Adama Śliwakowskiego – przedstawiciela Wójta Gminy
Kłomnice, P. Joanny Leśnikowskiej – projektanta scalenia
obrębu Witkowice, Adama Banasiaka – Zastępcy Dyrektora
Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Pana
Marka Koniecznego - geodety CZBGiTR, Pana Jarosława
Korczyka – Zastępcy Dyrektora Beskidzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz P. Roberta Bąka
i P. Marcina Kąkola – geodetów BBGiTR w Żywcu.
Planowany całkowity koszt prac scaleniowych (część
geodezyjna) i zagospodarowania poscaleniowego na
obiekcie Biała Wielka gm. Lelów wyniesie ok. 12.924.126,11
zł, a na obiekcie Witkowice i Chorzenice ok. 6.216.583,78 zł.
Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego przyznana
została Staroście Częstochowskiemu pomoc finansowa
na oba obiekty w wysokości 11.671.164,53 zł.; ze środków
krajowych pochodzi kwota 7.469.545,36 zł. W związku ze
zmianą ustawy o scalaniu i wymianie gruntów zarówno
część geodezyjna jak i zagospodarowanie poscaleniowe
gruntów w całości finansowane będzie ze środków
budżetu państwa.
Celem prac scaleniowych jest m.in. poprawa struktury
obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenie ilości
działek, wydzielenie ekwiwalentu gruntowego w możliwie
najmniejszej odległości od siedliska, wydzielenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do
gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych,
zapewnienie każdej działce ewidencyjnej dostępu do drogi
publicznej, dostosowanie granic działek ewidencyjnych
do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby
terenu oraz wydzielenie gruntów niezbędnych na cele
infrastruktury technicznej i społecznej bez stosowania
procedury wywłaszczeniowej.
M. Kuk
Scalenia Witkowice
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ZSP Koniecpol

Sukcesy uczniów
Finaliści konkursu z minister Krystyną Szumilas

Sukcesami w konkursach i olimpiadach rozpoczęli
nowy rok uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu. Po eliminacjach okręgowych, które
odbyły się na Uniwersytecie Opolskim Klaudia Musiał
uczennica klasy Ic zakwalifikowała się do ścisłego finału VII
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.
Natomiast, swoją wiedzą z zakresu żywienia popisali
się uczniowie klasy IV technikum: Szymon Musiał i Jowita

Muszczak, którzy uczestniczyli w XVII Olimpiadzie Wiedzy
o Żywieniu i Żywności odbywającej się w Zespole Szkół
Ekonomiczno Usługowych w Gliwicach. Niestety do
trzeciego etapu – centralnego zakwalifikował się tylko
Szymon Musiał, który po eliminacjach okręgowych zajął
drugie miejsce.
14 stycznia z rąk minister edukacji narodowej Krystyny
Szumilas uczeń klasy I b Dominik Majczak odebrał nagrodę
za zajęcia pierwszego miejsca w organizowanym przez
Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Urząd
Miasta Częstochowy konkursie pt. „Gdybym był ministrem
oświaty…”. Ponadto, Dominik zakwalifikował się do
etapu okręgowego XXIII Olimpiady Wiedzy Teologicznej,
organizowanej przez Kurię Diecezjalną w Kielcach.
Sukcesy te były możliwe dzięki dobremu przygotowaniu
samych uczniów oraz pomocy nauczycieli i opiekunów.
P. Juszczyk

WojewództwO ŚląskiE

JUrajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Subregionie Północnym

W dniu 29 stycznia wicestarosta Janusz krakowian wziął
udział w konferencji otwierającej nowy projekt pn. „Jurajski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie
Północnym Województwa Śląskiego” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obszar realizacji
projektu obejmuje Miasto Częstochowę, powiaty:
częstochowski, kłobucki, myszkowski. Celem działania
JOWES jest stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju
ekonomii społecznej w północnym subregionie woj.
śląskiego poprzez utworzenie 5 spółdzielni socjalnych oraz
efektywne wsparcie już istniejących podmiotów ekonomii
społecznej.
Rozwój ekonomii społecznej jest moim zdaniem jedną
z lepszych form wspierania przedsiębiorczości. - powiedział
Janusz Krakowian - Oprócz pomocy finansowej oferowana

jest także pomoc organizacyjna ale ukierunkowana na
praktyczna realizację konkretnego przedsięwzięcia. Uczy
przedsiębiorczości, pracy ale i odpowiedzialności za
samego siebie. Ten instrument wspierania bezrobotnych
daje szansę na trwałe wyjście z bezrobocia i szansę na
przyszłość w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy. W moim
przekonaniu jest zdecydowanie lepszym wsparciem od
prostego rozdawnictwa pieniędzy w postaci zasiłków. Takie
działania tylko ugruntowują bezrobocie uczą ludzi bierności
i braku odpowiedzialności za swoje własne życie.
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną:
- podmioty ekonomii społecznej takie jak: spółdzielnie
socjalne, pracy, inwalidów, niewidomych, Warsztaty
Terapii Zajęciowych, Zakłady Aktywności Zawodowej,
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
organizacje pozarządowe i inne;
- instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,
jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele
lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji
ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii
społecznej oraz rozwoju partnerstwa
- osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem
lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii
społecznej, w tym głównie zainteresowane utworzeniem
spółdzielni socjalnej.
K.O
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ALFABET INWESTYCYJNY

Inwestycje drogowe w gminie Poczesna
Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 6 lat. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych
tabelach prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła finansowania. O kolejności prezentowanych gmin decyduje alfabet.
Dziś więc kolej na gminę Poczesna, natomiast w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Rędziny.
GF
Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)
Numer
drogi

Ilość dróg w gminie

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

w tym
Opis zadań inewstycyjnych

[km]
1

2

3

4
2 0 0 7

GMINA
Poczesna

30,15

udział Powiatu

Pomocowe (UE,
NPPDL, Budż.
Państw.)

udział gminy

[zł.]

[zł.]

[zł.]

[zł.]

5

6

7

8

9

1 369,00

1 066 587,80

567 028,58

0,00

499 559,22

zakres

wartość zadania

mb/m2
R O K

78 675,30 zł
Remonty cząskowe

2 070,07

70 113,15

70 113,15

0,00

0,00

158 610,54

158 610,54

0,00

0,00

1 369,00

338 304,89

238 304,89

0,00

100 000,00

770,00

208 855,55

158 855,55

0,00

50 000,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1057 S

Huta Stara B - Wrzosowa (nawierzchnia przy chodniku)

1023 S

DW 791 - Kamienica Polska

152,00

32 071,68

32 071,68

0,00

0,00

1056 S

m. Poczesna (ul. Południowa)

447,00

97 377,66

47 377,66

0,00

50 000,00

0,00

499 559,22

100 000,00

0,00

399 559,22

1057 S

m. Huta Stara B - budowa chodnika wraz z wodwodniem na długości
755 mb

499 559,22

100 000,00

0,00

399 559,22

1 270,00

1 730 174,71

1 135 251,54

0,00

594 923,17

3 377,98

117 788,69

117 788,69

0,00

0,00

74 054,06

74 054,06

0,00

0,00

1 270,00

925 708,79

925 708,79

0,00

0,00

1 270,00

925 708,79

925 708,79

0,00

0,00

0,00

612 623,17

17 700,00

0,00

594 923,17

INWESTYCJE
Budowa chodnika
z odwodnieniem
2 0 0 8
GMINA
Poczesna

30,15

R O K

104 337,72 zł
Remonty cząstkowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1054 S

Sobuczyna - Nierada
INWESTYCJE

1057 S

m. Huta Stara B (odc. od ul. Mickiewcza do Sabinowskiej) - budowa
chodnika wraz z wodwodniem na długości 687 mb

Budowa chodnika
z odwodnieniem

612 623,17

17 700,00

0,00

594 923,17

1062 S

Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa

Studium wykonalności

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

1 405,00

1 161 717,04

572 221,92

0,00

589 495,12

1 783,53

67 892,50

67 892,50

0,00

0,00

21 515,02

21 515,02

0,00

0,00

2 0 0 9
GMINA
Poczesna

30,15

R O K

133 882,76 zł
Remonty cząskowe

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

1 405,00

401 500,00

401 500,00

0,00

0,00

1012 S

m. Biskupice - ul. Zrębska

1 405,00

401 500,00

401 500,00

0,00

0,00

0,00

670 809,52

81 314,40

0,00

589 495,12

1057 S

m. Huta Stara B (odc. od ul. Sabinowskiej do ul. Długiej) - budowa
chodnika wraz z wodwodniem na długości 728 mb

Budowa chodnika
z odwodnieniem

573 779,12

0,00

0,00

573 779,12

1062 S

Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa

Projekt

65 599,40

65 599,40

0,00

0,00

1054 S

Przebudowa DP 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na
odcinku od DW904 w m. Nierada do skrzyżowania z DP 1023 S w m.
Rudnik Mały

Projekt

31 431,00

15 715,00

0,00

15 716,00

INWESTYCJE
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2 0 10
GMINA
Poczesna

30,15

R O K

w 2010 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

539,00

1 142 168,12

636 223,89

0,00

505 944,23

2 438,51

86 077,43

86 077,43

0,00

0,00

119 661,70

119 661,70

0,00

0,00

539,00

151 528,58

151 528,58

0,00

0,00

539,00

151 528,58

151 528,58

0,00

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1056 S

Poczesna - Młynek
INWESTYCJE

1062 S

Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa

Przebudowa nawierzchni
wraz z budową chodników
i odwodnieniem - ZADANIE
SUBREGIONALNE RPO WSL
2007-2013

1054 S

Przebudowa DP 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na
odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do DW 904 w m.
Nierada

Projekt
2 0 11

GMINA
Poczesna

30,15

784 900,41

278 956,18

0,00

505 944,23

745 860,41

259 436,18

0,00

486 424,23

39 040,00

19 520,00

0,00

19 520,00

8 004,00

10 371 217,19

2 660 782,41

5 511 087,98

2 199 346,80

2 160,90

68 918,52

68 918,52

0,00

0,00

101 793,10

101 793,10

0,00

0,00

31 337,10

31 337,10

0,00

0,00

R O K

w 2011 r. brak algorytmu
Remonty cząskowe

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1062 S

19

100,00

m. Poczesna - ul. Handlowa odc. brakujący do DK 1
INWESTYCJE

100,00

31 337,10

31 337,10

0,00

0,00

7 904,00

10 169 168,47

2 458 733,69

5 511 087,98

2 190 346,80

4 130,00

5 986 300,24

1 388 000,46

3 369 687,98

1 228 611,80

1062 S

Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa

Przebudowa nawierzchni
wraz z budową chodników
i odwodnieniem - ZADANIE
SUBREGIONALNE RPO WSL
2007-2013

1054 S

Przebudowa i remont drogi powiatowej odc. od skrzyżowania z DP
1056S w m. Młynek do m. Łysiec (granica z gm. Starcza)

Przebudowa i remont drogi
wraz z odwodnieniem i budową
chodnika ze środków NPPDL

3 774,00

4 182 868,23

1 070 733,23

2 141 400,00

970 735,00

mb

12 587,00

15 471 864,86

5 571 508,34

5 511 087,98

4 389 268,54

Inwestycje

mb

7 904,00

12 737 060,79

2 936 704,27

5 511 087,98

4 289 268,54

Nakładki

mb

4 683,00

1 848 379,36

1 748 379,36

0,00

100 000,00

Remonty cząstkowe

m2

11 830,99

Ogółem ma GMINIE POCZESNA W LATACH 2007 - 2011
w tym :

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

410 790,29

410 790,29

0,00

0,00

475 634,42

475 634,42

0,00

0,00

Częstochowa

Odważmy się być dobrzy
Jak co roku w okresie
przedświątecznym
harcerze
z
częstochowskiego Hufca ZHP
przybyli 19 grudnia do
Starostwa Powiatowego
z Betlejemskim Światłem
Pokoju i przesłaniem: „Odważmy się być dobrzy”.
Światło Pokoju - symbol dialogu ekumenicznego,
dowód braterstwa ludzi i znak nadziei na życie w pokoju
– harcerze przekazali staroście częstochowskiemu
Andrzejowi Kwapiszowi oraz członkom Zarządu Powiatu:
Marzenie Maniszewskiej i Janowi Miarzyńskiemu.

W uroczystości uczestniczyli także naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu Piotr
Juszczyk oraz kierownik Referatu Informatyki Miłosz Kopel
Tegoroczna sztafeta harcerzy rozpoczęła się 16 grudnia
w miejscowości Svit na Słowacji. Tam polscy harcerze
odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich
skautów. Tego samego dnia Światło trafiło do Krakowa
i na Jasną Górę w Częstochowie. Za pośrednictwem
częstochowskich harcerzy przekazane zostanie ono do
wszystkich urzędów, instytucji, szpitali, szkół itp. na terenie
miasta Częstochowy i gmin powiatu częstochowskiego,
w których działają gromady i drużyny harcerskie.
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Kamienica Polska

Środki pomocowe w ramach
NPPDL w latach 2009-2013

W dniu 15 stycznia br. Wojewoda śląski zatwierdził
ostateczną listę rankingową wniosków w ramach
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Ostateczna
lista rankingowa uwzględnia zastrzeżenia od oceny
formalnej i merytorycznej składane przez wnioskodawców
zarówno w naborze trwającym do 30 września 2012 r.
jak i w naborze uzupełniającym. Zgodnie z założeniami
programu Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdzi
listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
w terminie do 31 stycznia 2013 r.
Na opublikowanej liście znalazły się dwa wnioski
Powiatu Częstochowskiego dotyczące zadań związanych
z „Przebudową drogi powiatowej 1029 S DK-91 – Kłomnice
– Pacierzów – Karczewice – Garnek – DW 786, gm.
Kłomnice”, i „Przebudową drogi powiatowej nr 1025S ul.
Kościuszki w Mykanowie, gm. Mykanów”, które zajęły
odpowiednio drugie i dziesiąte miejsce z trzydziestu
wniosków przyjętych do dofinansowania.
Gwarantuje to dofinansowanie inwestycji w wysokości
50% wartości każdego z zadań, co stanowi łączną kwotę
3 mln 112 tys.100 złotych. Gdzie wkład własny powiatu
i wkład własny gmin wynosi po 1 mln 556 tys. 50 złotych.
W poprzednich latach, 2009 – 2012, łączna wartość
dotacji wyniosła 23 mln 168 tys. 400 złotych przy wkładzie
własnym powiatu 14 mln 719 tys. 780 złotych i przy
wkładzie własnym gmin 10 mln 806 tys. 30 złotych.
Łącznie, w powiecie częstochowskim, w latach 2009
– 2013, zostało dofinansowanych dziewięć wniosków do
Rudnik - Mały Łysiec

50% wartości każdego z zadań.
Dzięki środkom pomocowym otrzymanym w latach
w ramach 2009 – 2012 w ramach NPPDL przebudowano :
- 1,6 km drogi powiatowej wraz z budowa ronda na
odcinku Kamienica Polska – Romanów,
- 2,556 km drogi powiatowej w m. Wierzchowisko,
- 2,554 km uzupełniającej sieci dróg powiatowych
Subregionu Północnego tj. ul. Żeromskiego i ul. Armii
Ludowej w m. Koniecpol,
- 3,171 km drogi powiatowej w ciągu drogi
Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały na odcinku od DW
904 w m. Nierada do skrzyżowania z droga powiatową nr
1023 S w m. Rudnik Mały,
- 4,9 km drogi powiatowej w gminie Olsztyn na
odcinku od drogi krajowej nr 46 w m. Zrębice do granicy
z gminą Janów,
- 3,774 km drogi powiatowej w gminie poczesna
na odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do
m. Łysiec (granica z gm. Starcza),
- 5,3 km drogi powiatowej w gminie Lelów na
odcinku granicy z gminą Olsztyn do drogi wojewódzkiej
nr 793.
Natomiast w 2013 roku w ramach złożonych wniosków
planuje się przebudowę 2,536 km drogi powiatowej
w ciągu drogi DK-91 – Kłomnice – Pacierzów – Karczewice
– Garnek – DW 786 w gminie Kłomnice oraz 1,45 km drogi
powiatowej na ul. Kościuszki w Mykanowie w gminie
Mykanów.
kn
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

3 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego
obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
w Powiecie Częstochowskim. Obradom przewodniczył
starosta Andrzej Kwapisz.
Tematami posiedzenia Komisji były:
- Ocena stanu przestępczości i sposobu jej zwalczania
przedstawiona przez prokurator Katarzynę Mysłek.
Ocenę bezpieczeństwa oparto na ilości zarejestrowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 października br. przestępstw
w kategoriach najpoważniejszych i najbardziej
odczuwalnych
społecznie.
Stwierdzono
spadek
przestępstw i wyraźna poprawę stanu bezpieczeństwa
w odniesieniu do roku 2011.

- Stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
powiatu częstochowskiego przedstawił państwowy
powiatowy inspektor sanitarny w Częstochowie Dariusz
Nowicki omówił on statutowe zadania realizowane przez
Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
- Ochrona środowiska w powiecie częstochowskim
w roku 2012. Informacje na ten temat przedstawił naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Marian Stępień.
- Działania powiatowych służb, inspekcji i straży
w zakresie przygotowań do sezonu zimowego.
Problematykę tę omówili:
* Rafał Kuter - komendant I Komisariatu Policji
w Częstochowie,
* Zbigniew Hibner - komendant miejski
PSP
w Częstochowie,
* Bogdan Anioł - powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Częstochowie.
* Adam Jesionek - przedstawiciel Powiatowego
Zarządu Dróg w Częstochowie,
Stopień przygotowania poszczególnych służb,
inspekcji i straży podobnie jak w roku ubiegłym został
oceniany wysoko.
Członkowie Komisji podjęli decyzję o upowszechnieniu
apelu do mieszkańców powiatu częstochowskiego
o zachowanie szczególnej ostrożność i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń
grzewczych znajdujących się w ich lokalach i budynkach.
GF

JURAJSKI PRODUKT ROKU 2012

Olsztyn i Poczesna znowu wyróżnione
Dwie z trzech przyznanych w tym roku statuetek
w konkursie Jurajski Produkt Roku 2012 trafiły do
samorządów gminnych. Otrzymały je gmina Poczesna
(za kompleks edukacyjno sportowy w Poczesnej) i gmina
Olsztyn (za rewitalizację rynku w Olsztynie). Trzecią statuetką
nagrodzono UNIBEP S.A., TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.,
SPAK Studio Projektowe Anny Kasprzyk, WPI WUDIMEX Sp.
z.o.o. - za halę sportową przy ul. Żużlowej w Częstochowie.
Uroczystość wręczenia odbyła się 7 grudnia w klubie
„Politechnik”. Statuetki wręczał przewodniczący komisji –
Grzegorz Lipowski
Imprezę prowadził częstochowski aktor Adam Hutyra.
Po części oficjalnej goście mogli zobaczyć przedstawienie
Teatru Włodzimierza Kucy.
Wśród zaproszonych gości był wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian

GF
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„Zielona linia”
„Zielona
linia”
to
Centrum
InformacyjnoKonsultacyjnym Służb Zatrudnienia dostępne o każdej
porze dla:
•osób bezrobotnych i poszukującymi pracy – ułatwiając
im znalezienie pracy, edukując i informując o aktualnej
sytuacji i najważniejszych wydarzeniach na rynku pracy;
•osób poszukujących sposobów na podniesienie
kwalifikacji – doradzając lub pomagając w znalezieniu
odpowiednich dla nich szkoleń, wskazując możliwości
dofinansowania szkoleń;
•pracodawców poszukujących pracowników –
pomagając im znaleźć pracowników oraz informując ich
o możliwościach wsparcia, jakie przygotował dla nich
urząd pracy w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych.
„Zielona linia” dostarcza informacji o ofertach pracy,
szkoleniach, usługach urzędów pracy oraz o innych
zagadnieniach z zakresu rynku pracy – wiedza taka zwiększa
szanse, by dana osoba mogła znaleźć pracę bądź zmienić
dotychczasową na lepszą. Druga strona działalności to
ułatwianie pracodawcom poszukiwania pracowników
oraz informowanie ich, jakie formy wsparcia oferują urzędy
pracy firmom, które zatrudniają osoby bezrobotne.

Jak to funkcjonuje?
Wykręcając numer 19524 Twoje połączenie zostanie
odebrane w Contact Center Zielonej Linii. Na Twój
telefon czekają konsultanci, którzy od 8.00 do 18.00 w dni
powszednie gotowi są udzielić informacji na interesujący
Cię temat. W ten sposób obsługiwanych jest blisko 90%
klientów.
Jeśli zaś będziesz oczekiwał szczegółowej informacji
dotyczącej Twojej sprawy w urzędzie pracy – skonsultujemy
się z pracownikiem Twojego urzędu. Infolinia współpracuje
z ponad 300 urzędami pracy w Polsce. 19524 – to jeden
numer do urzędów pracy we wszystkich województwach
Polski.
Z usług „Zielonej linii” może skorzystać każdy,
kto poszukuje jakiejkolwiek informacji o usługach
realizowanych przez urzędy pracy: osoba bezrobotna,
poszukująca pracy, pracodawca.
Opłata wynosi jak za połączenie lokalne wg
taryfy operatora telefonii stacjonarnej, a z telefonów
komórkowych wg taryfy operatora.
Więcej informacji na stronie: www.zielonalinia.gov.pl.
KK

BLACHOWNIA

Konkurs wiedzy o powiecie bodeńskim

3 grudnia w Blachowni odbył się pierwszy konkurs
wiedzy na temat powiatu bodeńskiego (Niemcy). Wzięło
w nim udział łącznie 11 uczniów z 4 szkół powiatu
częstochowskiego.
Konkurs składał się z 3 części:
- część I - test wyboru zawierał różnorodne pytania
dotyczące położenia, bogactw naturalnych, przemysłu,
rolnictwa i historii powiatu bodeńskiego
- część II - uczniowie rozpoznawali ze slajdów znane
i ważne miejsca, a także symbole powiatu bodeńskiego.
- część III - uczniowie prezentowali swe własne pokazy
multimedialne na temat powiatu bodeńskiego.

Zwycięzcami zostali uczniowie:
I miejsce - Bartłomiej Tuczapski, lat 14, Gimnazjum im.
J. Korczaka w Blachowni
II miejsce - Wiktoria Mrowiec, lat 14, Gimnazjum im. J.
Korczaka w Blachowni
III miejsce - Paulina Kuzior, lat 14, Gimnazjum im. J.
Korczaka w Blachowni
Fundatorami nagród było Koło Przyjaźni PolskoNiemieckiej oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
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Mykanów

IX Zawody o Puchar Wójta gminy
Mykanów „ PSTRĄG KOCINKI 2013 „

Tegoroczne zawody wędkarskie odbyły się, jak
corocznie nad rzeką Kocinką przy zawalonym moście na
leśnej polanie zwanej Zasmole o godzinie 8.00 w dniu 13
stycznia 2013 roku.
Ponieważ były to zawody spinningowo-muchowe
towarzyskie, mile widziane były osoby towarzyszące,
małżonki wędkarzy, dzieci, kibice wędkowania.
Zawody rozpoczęto od wpisania na listy uczestników
z okręgu częstochowskiego oraz innych okręgów PZW, na
zawody zgłosiło się 102 wędkarzy.
Pogoda pomimo lekkiego mrozu i dużej ilości
śniegu dopisała a organizatorzy zapewnili na początek
aprowizację, gorący żurek, chleb wiejski ze swojskim
smalcem, kawę i herbatę.
Zawody rozpoczęto po powitaniu uczestników imprezy
przez Prezesa koła PZW Mykanów Pawła Wrońskiego,
który przedstawił regulamin połowów i o godzinie 9.00
dał sygnał rozpoczęcia trwających do godz.13.30 zmagań
z rybą.
Podczas zawodów można się było ogrzać przy ognisku
a o godz. 12.00 posilić pysznym posiłkiem, dużą porcją
pieczeni z kapustą.

Po zakończeniu zawodów przeprowadzono ważenie
złowionych ryb i ustalono klasyfikację wędkarzy.
Złapane ryby do wagi zgłosiło 34 wędkarzy, łącznie
złowiono 52 pstrągi, co było dobrym wynikiem z uwagi na
bardzo niski stan wody Kocinki.
Klasyfikacje
1. Stachecki Marek Tomaszów Mazowiecki 1440
2.	Tyszkiewicz Sławomir Katowice 1395
3. Najnigier Krzysztof Kamienica Polska 1370
4. Małolepszy Robert Mykanów 1365
Złoty Paweł Mykanów 1365
5.	Gołda Krzysztof Kamienica Polska 1355
6.	Karoń Sebastian Mykanów 1345
Junior
Kokot Piotr Mykanów 1320
Muszkarz
Jarczak Andrzej Okoń 760
Nagrody i dyplomy zawodnikom biorącym udział
w zawodach wręczył Wójt gminy Mykanów, życząc
powodzenia i zapraszając wszystkich do udziału
w jubileuszowych
X Zawodach o Puchar Wójta gminy Mykanów „ PSTRĄG
KOCINKI 2014 ”
HW
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Bogumiłek

Spotkanie opłatkowe

Na tle pięknych dekoracji przygotowanych przez
podopiecznych i pracowników Specjalnego Ośrodka
Szkolno –Wychowawczego w Bogumiłku w minioną środę
(12 grudnia) działające w tej placówce „Mały Teatrzyk”
i „Teatrzyk Iskierka” zaprezentowały przedstawienie
jasełkowe. Przygotowały je specjalnie dla zaproszonych
na kolację wigilijną gości – przyjaciół Ośrodka. Wśród tych,
którzy na co dzień pomagają pokrzywdzonym przez los
dzieciom z Bogumiłka byli m. in.: przedstawiciele władz
powiatowych i gminnych, leśnicy, strażacy, policjanci,
przedsiębiorcy, harcerze… Wszyscy przywieźli prezenty
dla dzieci – sprzęt sportowy, odzież, zabawki, słodycze…
Wszyscy też gorąco oklaskiwali młodych aktorów i nie
szczędzili słów uznania dla ich osiągnięć. Z podziwem
wyrażali się także o pracy dyrekcji i grona pedagogicznego,

dzięki której niepełnosprawni wychowankowie Ośrodka
potrafią tak wiele osiągnąć.
Dyrektor placówki w Bogumiłku Lena Nieśpielak nie
tylko podziękowała każdemu z przybyłych za wsparcie,
przyjaźń i dotychczasową współpracę, ale także każdemu
wręczyła przygotowane przez dzieci niepodzianki –
własnoręcznie upieczone i dekoracyjnie polukrowane
piernikowe choinki oraz pięknie ozdobione i oprawione
akty podziękowań. Później ks. proboszcz miejscowej parafii
zainicjował krótką modlitwę, po której wszyscy przełamali
się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świątecznonoworoczne. Ukoronowaniem uroczystości była wigilijna
kolacja z tradycyjną zupą grzybową, czerwonym
barszczem, pierogami z kapustą i grzybami, rybą,
kompotem z suszonych owoców i ciastami. Wszystkie te
pyszne potrawy przygotowały panie kucharki z Ośrodka.

Częstochowa

kącik dziecięcy
W budynku Starostwa Powiatowego wykonano
remont. Pomalowano ściany i odnowiono korytarze.
W duchu wyróżnienia „Przyjazny Urząd” utworzony został
kącik dla dzieci. Wizję jego organizacji przy akceptacji
całego Zarządu Powiatu przedstawiła członek Zarządu
Marzena Maniszewska. Wyposażony w meble dla dzieci,
zabawki, książeczki i pomoce dydaktyczne znajduje
się w głównym holu budynku na I piętrze, ozdobiony
kolorowymi malowidłami na ścianie.
Mamy nadzieję, iż fakt organizacji w urzędzie „kącika
dla dzieci” ułatwi mieszkańcom powiatu częstochowskiego
przybyłych często w towarzystwie małych dzieci sprawne
załatwienie spraw urzędowych.
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Blachownia

Wspólne kolędowanie
W dniu 16.01.2013 r. Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Blachowni w Domu dla Dzieci „Sosenka”
przy ul. Przejazdowej 98 w Częstochowie zorganizowała
wspólne kolędowanie, które uatrakcyjnił występ kapeli
góralskiej „Hora” ze Szczyrku. Zespół zaprezentował
wiele kolęd oraz przyśpiewek góralskich, które śpiewane
wspólnie z wychowankami Placówki były główną atrakcją
wieczoru. Ponadto wychowankowie oprócz wysłuchania
i wspólnego śpiewania kolęd mogli zobaczyć instrumenty
i stroje góralskie oraz wysłuchać opowiadania o tradycjach
góralskich. Zespół Hora zaprezentował grę na okarynie,
rogu pasterskimi oraz różnego rodzaju piszczałkach.
Chętni wychowankowie mieli możliwość zagrania na rogu
pasterskim oraz zadawania zaproszonym gościom pytań.

CHORZENICE

Święty Mikołaj z motocyklistami
7 grudnia wieczorem, jak co roku, Dom Dziecka
w Chorzenicach odwiedził Święty Mikołaj ze swymi
pomocnikami - motocyklistami (Forum Częstochowskich
Motocyklistów „motoczewa”). Ze względu na piękną
zimową aurę Mikołaj przyjechał na saniach.
W tym roku najmłodsze dzieciaki przygotowały
wierszyki dla Mikołaja. Młodzież, aby otrzymać prezent,
również musiała się wykazać różnymi umiejętnościami,
np. znajomością tabliczki mnożenia. Dzieci zostały
obdarowane wspaniałymi paczkami wypełnionymi po
brzegi zabawkami, słodyczami, kosmetykami. Poza tym
wychowankowie Domu Dziecka, spodziewając się takich

gości, wraz z wychowawcami przygotowali dla wszystkich
motocyklistów przepyszne pierniki w kształcie motocykli.
Jak co roku goście zostali do późna, aby towarzyszyć
dzieciakom przy otwieraniu prezentów oraz przy zabawie
(wspólnie bawili się zabawkami, grali w ping ponga).
Dodatkową atrakcją było wspólne puszczanie lampionów
z życzeniami i marzeniami na następne Mikołajki.
Wszyscy uczestnicy tego spotkania byli zadowoleni
i z niecierpliwością wyczekują kolejnego spotkania w takim
gronie.
					
					GF
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W POWIECIE ZA ROK 2012

Wyróżnienia Sportowe Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Częstochowie
W
sali
sesyjnej
Starostwa
Powiatowego
w Częstochowie 13 grudnia 2012 r. spotkali się zawodnicy,
trenerzy i działacze klubów, które odnosiły sukcesy
sportowe na arenach sportowych powiatu, województwa
i świata. Celem zorganizowanego przez Powiatowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie
było podsumowanie działalności sportowej klubów
powiatu częstochowskiego.

Przewodniczący PZ LZS Krzysztof Smela i członek
Zarządu Powiatu Marzena Maniszewska gratulowali
uzyskanych wyników, dziękowali za promowanie
powiatu i życzyli dalszych sukcesów. Wręczyli najlepszym
wyróżnienia w postaci pucharów zakupionych
w ramach dotacji przyznanej przez powiat dla PZ LZS na
upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej
w środowisku wiejskim.

ZAWODNICY:
Powiat Częstochowski
1. Mariusz Gębski
2. Piotr Smolarek
3. Karol Dobrakowski
4. Daniel Ciesielski
5. Łukasz Worwąg
6. Jacek Staniewski
7. Dariusz Rowicki
8. Radosław Bladziak
9. Marcin Sączek

(Cykarzew)
(Łochynia)
(Borowno)
(Łochynia)
(Borowno)
(Borowno)
(Mykanów)
(Koniecpol)
(Lubojenka)

I miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS trójek siatkarskich
I miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS trójek siatkarskich
I miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS trójek siatkarskich
I miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS trójek siatkarskich
.III miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w przeciąganiu liny
III miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w przeciąganiu liny
III miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w przeciąganiu liny
III miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w przeciąganiu liny
III miejsce na XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w przeciąganiu liny

WLKS „Kmicic” Częstochowa - trener Marcin Słoma
10. Maria Cześnik

wyróżnieni

Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w triatlonie

KS Dragon Janów - Jacek Wąchała

11. Badura Kamil
12. Paula Piotrowska
13. Paweł Chmielarski
14. Michał Hajduk
15. Karina Szczepanek

Zdobywca Klubowego Pucharu Świata w Taekwon-do ITF,
I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Europy Juniorów,
I miejsce w klasyfikacji Krajowego Zrzeszenia LZS;
I m w Mistrzostwach Polski Juniorów w taekwon-do ITF
I m w Mistrzostwach Europy i Polski Juniorów w taekwon-do ITF
III m w Pucharze Świata Juniorów (Anglia) w taekwon-do ITF
III m w Mistrz. Polski Juniorów w taekwon-do ITF
III m w Pucharze Świata i Mistrzostw. Polski Jun. w taekwon-do ITF

LKS Grom – Złota Dama Poczesna – Henryk Pałasz

16. Karolina Skalik
17. Monika Pyrcz

II miejsce w Mistrzostwach Śląska LZS w tenisie stołowym
wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w warcabach 100 i 64 polowych

UKS Blachownia - Andrzej Zalas

18. Jacek Rup
19. Walaszczyk Karol
20. Maciej Wasilewski

II m w Mistrzostwach Śląska Juniorów w boksie w kat. 91
I m w Mistrzostwach Śląska Juniorów w boksie w kat 81 kg
II m w mistrzostwach Śląska kadetów w boksie w kat 70 kg

LKPS Borowno - Jacek Staniewski, Wiesław Matyga - 15 pkt. w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży

21. Adrianna Kulik
22. Wiktoria Oleszczuk
23. Aleksandra Szostek

II miejsce w Mistrzostwach Śląska w piłce siatkowej młodziczek
II miejsce w Mistrzostwach Śląska w piłce siatkowej młodziczek
II miejsce w Mistrzostwach Śląska w piłce siatkowej młodziczek

MKS Dwójka Blachownia

LKPS Borowno i SP Stary Broniszew

Przemysław Błaszczyk
24. Maciej Krysiak
25. Dawid Stolarski
26. Piotr Mieszczakowski

II m w minisiatkówce chłopców
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce w czwórkach siatkarskich
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce w czwórkach siatkarskich
VI miejsce w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce w czwórkach siatkarskich

Corona Rudniki - Mariusz Kowalik

Przemysław Błaszczyk
27. Natalia Kowalik
28. Liwia Stanik

II m w minisiatkówce chłopców
I m w Mistrzostwach Śląska w dwójkach siatkarskich, VII m w Polsce
I m w Mistrzostwach Śląska w dwójkach siatkarskich, VII m w Polsce

LKPS Borowno - Beata Czubacka
29. Aneta Grabińska
30. Kinga Woszczyńska

II m w Mistrzostwach Śląska w dwójkach siatkarskich
II m w Mistrzostwach Śląska w dwójkach siatkarskich

ULKS Run Podkowa Janów
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LKPS Borowno – Wiesław Matyga
IV miejsce w Mistrzostwach Śląska w trójkach siatkarskich

31. Damian Świąć

Akademia Sportu w Kłomnicach – Artur Raźniak
III m w finale wojewódzkim Turnieju Orlika dziewcząt młodszych

32. Wiktoria Puźniak

ULKS Run Podkowa Janów - Grzegorz Dors
Mistrzyni Polski w Nordic Walking na dystansie 5 km
Międzynarodowy Mistrz Polski w NW na dystansie – 4 km
zdobywczyni Pucharu Polski w NW na dystansie 5 km
wicemistrzyni Polski w NW na dystansie 5 km. - Polanica Zdrój
Międzynarodowa Mistrzyni Polski w NW

33. Karolina Bednarczyk
34. Marek Dors
35. Justyna Lipowicz
36. Sandra Lipowicz
37. Aleksandra Radosz

Gimnazjum w Lelowie - Marcin Dziura
IX m w finale wojewódzkim gimnazjady SZS w piłce ręcznej

38. Piotr Golis

Gimnazjum w Konopiskach – Mariola Lamch
XIII m w finale wojewódzkim gimnazjady SZS w lekkiej atletyce

39. Magdalena Jończyk

Gimnazjum we Mstowie - Paweł Derda
IX m w finale wojewódzkim gimnazjady SZS w piłce nożnej

40. Ernest Mazanek

KS Dragon Janów

Gimnazjum w Czarnym Lesie – Mikołaj Ładniak
XIII m w finale wojewódzkim gimnazjady SZS w koszykówce

41. Konrad Kowalczyk

Gimnazjum w Skrzydlowie - Beata Pluta
VIII m w finale wojewódzkim gimnazjady SZS w szachach

Iwona Hereźniak

Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Blachownia - Leszek Gabryjelski
Mistrzyni Śląska Juniorek w mikście - badminton
Mistrz Śląska Juniorów w mikście - badminton
III m na Mistrzostwach Śląska młodzików w deblu - badminton

42. Karolina Gajos
43. Kamil Korbel
44. Konrad Motyl
Pilica Koniecpol

najlepszy piłkarz klubu, król strzelców w rozgrywkach IV ligi śląskiej

45. Piotr Prusko
Jedność Mykanów - Rafał Bogus

najlepszy zawodnik klubu (piłka siatkowa i nożna)

46. Patryk Urbański

SP Borowno - Wiesław Matyga, Mateusz Kulik
XIII m w finale wojewódzkim Igrzysk Szkół Podst. w minisiatkówce

47. Aleksandra Pietruszka
SP Czarny Las - Awieta Szpręgiel
49. Klaudia Dziwińska

XIII m w finale wojewódzkim Igrzysk Szkół Podst. w minikoszykówce

WLKS Kmicic, prezes S. Sączek

LUKS Konopiska - Mariola Lamch
50. Sara Szewczyk

V m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w chodzie sportowym na 3 km

TRENERZY:
1. Andrzej Zalas
2. Grzegorz Dors
3. Jacek Wąchała
4. Przemysław Błaszczyk
5. Artur Raźniak

UKS Blachownia
ULKS Run Podkowa Janów
KS Dragon - Janów
LKPS Borowno, SP Stary Broniszew
Akademia Sportu w Kłomnicach

6. Beata Czubacka
7. Wiesław Matyga
8. Marcin Dziura
9. Marcin Słoma
10. Paweł Derda

LKPS Borowno
SP i LKPS Borowno
Gimnazjum w Lelowie
WLKS„Kmicic” uczestnik Igrzysk
Olimpijskich w Londynie
Gimnazjum we Mstowie

11. Awieta Szpręgiel
12. Mikołaj Ładniak
13. Beata Pluta
14. Rafał Bogus
15. Mariusz Kowalik

SP Czarny Las
Gimnazjum w Czarnym Lesie
Gimnazjum w Skrzydlowie
Jedność Mykanów
Corona Rudniki

5. Robert Owczarek
6. Iwona Skorupa
7. Leszek Gabryjelski
8. Henryk Żydek

działacz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
koordynator sportu w gminie Poczesna, działacz Grom Poczesna
sekretarz MKS „Dwójka” Blachownia
działacz w gminie Konopiska (t. stołowy, szachy)

DZIAŁACZE:

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie

1. Stanisław Sączek
2. Andrzej Nowak
3. Artur Paczyński
4. Jacek Staniewski

działacz PZ LZS i prezes WLKS Kmicicc
działacz PZ LZS w Częstochowie i prezes Czarni Starcza
sekretarz Grom Cykarzew
prezes LKPS Borowno
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