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POWIAT BODEŃSKI

Promocyjnie, naukowo 
i charytatywnie
Powiat częstochowski już po raz kolejny uczestniczył w orga-
nizowanych przez zaprzyjaźniony powiat bodeński Międzyna-
rodowych Targach Konsumenckich IBO we Freidrichshaffen 
(17-22 marca br.).  Tegoroczne targi miały szczególnie  uro-
czystą   oprawę  wynikającą z faktu, iż obchodziły one swoje 

60-lecie. Z okazji jubileuszu 17 marca odbyła się uroczysta 
gala, w  której udział wzięli licznie zaproszeni goście, a wśród 
nich m.in.: wicekonsul RP 
w Monachium Tomasz Zmiejko, starosta bodeński Lothar 
Wölfle, wicestarosta częstochowski Janusz Krakowian oraz 
przedstawiciele władz lokalnych, posłowie, przedsiębiorcy 
i wystawcy. 
Po części oficjalnej goście zwiedzili hale wystawowe, w tym  
nasze stoisko, które składało się z dwóch części:
- informacyjnej - promującej powiat częstochowski, region, 
województwo śląskie, Polskę (foldery, prospekty, mapy), 
- prezentacyjnej  - wystawa prac artystycznych z motywami 
wielkanocnymi wykonanych przez podopiecznych z podległych 
powiatowi placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Bogumiłku, Domów Pomocy Społecznej w Le-
lowie i Turowie, Domu Dziecka w Chorzenicach i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  w Koniecpolu.
Stoisko powiatu częstochowskiego prowadzili: Ewa Kubat-
Miedzińska ze Starostwa Powiatowego oraz Wojciech Głów-
czyński – dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach. 
Wicestarosta J. Krakowian uczestniczył w jubileuszowej gali, 
ale głównym celem  jego   obecności   we   Friedrichshaffen   
był   udziału w uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej reali-
zacji kolejnego międzynarodowego projektu przez Politechnikę 
Częstochowską i Hochschule Ravensburg-Weingarten.
- Politechnikę Częstochowską reprezentowali prorektor prof. 

Jerzy Szkutnik i prof. Andrzej Rusek – informuje wicestaro-
sta Krakowian – Dla mnie osobiście najistotniejszym efektem 
współpracy wspomnianych wyżej szkół jest umożliwienie 
studentom i doktorantom naszej Politechniki realizowania 
naukowych zainteresowań w powiecie bodeńskim. Podczas 
konferencji, na której zaprezentowano m.in. 10-letnią historię 
współpracy naszych powiatów, oddano głos także kontynuują-
cym we Friedrichsheffen naukę częstochowskim studentom. 
Z satysfakcją przyglądałem się przygotowanym przez nich 
prezentacjom, podczas którym pokazali swoje innowacyjne 
rozwiązania techniczne. Ponadto Niemiecko – Polskie Koło-
Przyjaźni przekazało naszym domom dziecka na naukę języka 

niemieckiego kwotę 2000 euro. Stanowi ona dochód z „Cha-
rytatywnego Balu Nocnego” zorganizowanego we Friedrich-
shafen na przełomie stycznia i lutego br.

WÓJT ROKU 2008

Gratulacje 
dla Jerzego Sochy
Wójt gminy Konopiska Jerzy Socha wygrał ósmą edycję ogól-
nopolskiego konkursu Telewizji Polskiej „Wójt Roku 2008”. 
Ogłoszenie wyników konkursu (na którym patronat sprawo-
wało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich)  
i wręczenie nagród odbyło się 14 lutego w Nałęczowie.
Rywalizacja o tytuł najlepszego wójta w Polsce trwała miesiąc. 
Przez ten czas zakwalifikowani do finału wójtowie, a było ich 
dziesięciu, prezentowali swoje osiągnięcia, a także promowali 
swoje gminy na antenie I Programu Telewizji Polskiej. Od 17 
stycznia do 10 lutego trwało głosowanie w systemie audiotele. 
Na Jerzego Sochę, a tym samym na gminę Konopiska, oddano 
najwięcej głosów.
Warto dodać, że zwycięstwo Jerzego Sochy w tym prestiżowym 
konkursie jest już drugim sukcesem wójta z terenu powiatu 
częstochowskiego. W ubiegłym roku tytuł „Wójta Roku 2007” 
zdobył Robert Nowak – wójt gminy Przyrów.
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28 lutego br. w Filharmonii Częstochowskiej, starosta Andrzej 
Kwapisz ogłosił wyniki ósmej edycji konkursu Statuetki Staro-
sty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu – 2008”. 
- Ideą Statuetek było i jest honorowanie tych, którzy w sposób 
szczególny zasłużyli się dla naszego powiatu – mówił starosta. 
- Tych, którzy swoim talentem, pracą, konsekwencją działania, 
osiągnięciami, a także postawą społeczną i moralną tworzą jego 

pozytywny wizerunek, promują go w kraju i za granicą oraz 
mają pozytywny wpływ na jego rozwój. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, statuetki trafiły do rąk sied-
miorga laureatów – osób, firm, i zespołów wyróżniających się  
w pracy na rzecz oświaty, kultury, sportu i turystyki, samorząd-
ności, przedsiębiorczości, zdrowia i opieki społecznej oraz za 
inne szczególne osiągnięcia. Zdobywcy statuetek w kategoriach:

„Oświata” - Lena Nieśpielak 
– dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno  
-Wychowawczego w Bogumiłku

„Samorządność” - Wiesław Szymczyk 
- wójt gminy Starcza

„Kultura” - Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” z gminy 
Kłomnice

„Przedsiębiorczość” - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego

„Zdrowie i opieka społeczna” - Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Przychodnia Lekarska „OPTIMA” S.C. Elżbieta Zatońska, 
Małgorzata Paczkowska w Rędzinach

„Sport i turystyka” - Stanisław Sączek 
– działacz sportowy, prezes Wiodącego       
Ludowego Klubu Sportowego „Kmicic”              
w Częstochowie

„Inne szczególne osiągnięcia” 
Józef Chmiel – dyrektor Częstochowskiego 
Biura Geodezji i Terenów Rolnych

Laureaci, dziękując kapitule konkursu i staroście za Statuetki zapewnia-
li, że nagroda ta jest dla nich nie tylko powodem do dumy, ale także bodź-
cem do dalszej, wytężonej pracy na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Uroczystość zakończyła się koncertem wokalno-instrumental-
nym w wykonaniu muzyków z Filharmonii Częstochowskiej.

ZA ZASŁUGI DLA POWIATU

Laureaci Statuetek Starosty 
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XXVIII SESJA RADY POWIATU

O bezpieczeństwie, 
autostradzie i rolnictwie
Radni powiatu częstochowskiego jednogłośnie przyjęli wszystkie 
projekty uchwał przewidziane w programie XXVIII Rady Powia-
tu (26 marca br.). Także jednogłośnie zaakceptowali dwie uchwały 
wprowadzone na początku obrad: jedna z nich dotyczyła zmian w bu-
dżecie powiatu, druga – zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Ponadto Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności 
PCPR za 2008 rok wraz z wykazem potrzeb pomocy społecznej na 
rok 2009, a także z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego przedstawiona przez zastępcę komendanta miejskiego 
policji podinspektora Artura Bednarka. Komendant nie tylko przekazał 
dane statystyczne, z których wynika, że w 2008 r. nastąpił znaczny 
spadek przestępczości w powiecie częstochowskim, ale także podzię-
kował władzom powiatu za dobrą współpracę i za przekazane policji 
środki, dzięki którym wyremontowano sanitariaty w koniecpolskim 
komisariacie. Ponadto radni przyjęli stanowisko w sprawie drogi alter-
natywnej w związku z planowaną budową autostrady A1 na odcinku 
Łódź – Pyrzowice. Solidaryzują się w nim ze stanowiskami rad gmin 
sąsiadujących z DK-1 i oceniają, że w projekcie budowy autostrady 
całkowicie pominięto interesy lokalnych społeczności. Wyrażają także 
obawę, że odcięcie dostępu do DK-1 sprawi, że tysiące pojazdów 
przeniesie się na nieprzygotowane do tego drogi lokalne. Jednogłośnie 
przyjęto także stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie 
powiatu częstochowskiego. Oto jego treść:

STANOWISKO
Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie bieżącej sytuacji 

w rolnictwie
na terenie powiatu częstochowskiego

        Rada Powiatu w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 
26 marca 2009 roku dokonała analizy sytuacji rolnictwa w powiecie. 
Rada stwierdza, że aktualna sytuacja wsi i rolnictwa systematycznie 
pogarsza się i jest coraz bardziej dramatyczna. Warunki gospodaro-
wania, szczególnie gospodarstw rodzinnych są tak trudne, że zmu-
szają członków tych rodzin do podejmowania dodatkowej pracy poza 
gospodarstwem.  Gospodarstwa te tracą płynność finansową i nie 
są   w stanie zainwestować oraz rozwijać produkcji. Rolnicy, któ-
rzy zainwestowali w ostatnich latach w nowe budynki inwentarskie 
spłacają kredyty nowymi kredytami. Producenci żywca wieprzowego 
ograniczają produkcję, a producenci mleka niejednokrotnie likwi-
dują obory. Powodem są niskie, nieopłacalne ceny płodów rolnych, 
głównie żywca i mleka. W sposób rażący pogarsza się również opła-
calność produkcji roślinnej. Niepokój budzi wysoki wzrost cen środ-
ków do produkcji rolnej i cen usług.  Rolników bulwersuje wysoki, 
a w niektórych asortymentach wręcz drastyczny wzrost cen nawozów 
mineralnych.
Przy obecnym gwałtownym wzroście cen nawozów, środków ochrony 
roślin, paliw oraz innych środków do produkcji rolnej i usług oraz 
spadku cen na produkty rolnicze z dnia na dzień pogarsza się sytu-
acja ekonomiczna gospodarstw rolnych i spadają dochody rolników. 
Należy z całą mocą podkreślić, że w gospodarstwach rolnych, które 
poniosły wysokie straty w produkcji rolniczej spowodowane ostatni-
mi klęskami huraganów, gradobicia i innymi występuje pogorszenie 
opłacalności produkcji i dramatyczny spadek dochodów rolników    
– zależnie od skali poniesionych strat. Gospodarstwa te bez wydatnego 
wsparcia ze strony organów państwa i samorządu nie będą w stanie 
uporać się z powstałymi trudnościami, aby móc dobrze gospodaro-
wać, wydajnie pracować i godnie żyć. Rolnictwo na terenie powiatu 
częstochowskiego, podobnie zresztą jak na terenie całego kraju jest 
w bardzo trudnym okresie. Rolnicy są zagubieni, a rynek cen nie 
sprzyja planowaniu i inwestycjom. Ogólny kryzys dotyka wszyst-
kie gałęzie polskiego rolnictwa i tylko rozsądne decyzje rządzących 
mogą zahamować działania godzące w polskich rolników. W opinii 

rolników oraz samorządu rolniczego, przy dużych wahaniach kursu 
złotego w stosunku do euro, zwłaszcza w dobie światowej recesji go-
spodarczej wypłata należności z tytułu dopłat obszarowych w krajowej 
walucie powoduje niekorzystny spadek dochodów rolników. Niestety 
podejmowane dotychczas działania i decyzje są niewystarczające gdy 
uwzględni się skalę problemu i wysokość poniesionych w rolnictwie 
strat. Mając na uwadze przeciwdziałanie negatywnym skutkom i po-
prawę sytuacji ekonomiczno – finansowej w rolnictwie Rada Powiatu 
w Częstochowie zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o podjęcie bardziej niż dotychczas skutecznych działań i decyzji. 
W szczególności za konieczne uważamy:
- Podjęcie niezbędnych działań w celu doprowadzenia do właściwych 
proporcji cen środków produkcji i cen płodów rolnych.
- Natychmiastowe zahamowanie importu produktów rolnych i wpro-
wadzenia ceł na zboża i żywiec wieprzowy.
- Podniesienie ceny interwencyjnej skupu zboża w związku ze wzro-
stem cen środków produkcji rolnej i usług oraz rozważenie możli-
wości zarządzenia skupu zboża na potrzeby rezerw materiałowych 
Państwa.
- Zwiększenie zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do maksymalnej 
stawki określonej przez UE, tj. 1,01 zł/ litr.
- Stosowanie interwencji Państwa w określeniu minimalnych cen 
skupu mleka i żywca wieprzowego.
- Dokonanie analizy zasadności wzrostu cen środków do produkcji 
rolnej w tym szczególnie nawozów mineralnych, środków do produk-
cji rolnej, środków ochrony roślin oraz nośników energii.
- Przyspieszenie wypłat płatności obszarowych, środowiskowych 
i innych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz realizację ww dopłat dla rolników w euro, zamiast złotego jak 
to ma miejsce obecnie, a także uproszczenie procedur ubiegania się 
o ww. płatności.
- Utrzymanie dotychczasowych dopłat do kredytów rolniczych (w tym 
kredytów „klęskowych”) oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.
- Uruchomienie zaplanowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – dofinansowania 
wapnowania gleb kwaśnych i skażonych metalami ciężkimi poprzez 
uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska w tym za-
kresie.
 Przyłączając się do debaty dotyczącej Wspólnej Polityki 
Rolnej po 2013 roku Rada Powiatu w Częstochowie wyraża pogląd, 
że rolnictwo ze względu na swój specyficzny charakter nie może być 
w pełni poddane zasadom rynkowym i nadal powinno być wspierane 
przez Unię Europejską.
Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia oraz uwzględniając 
bardzo duże prawdopodobieństwo dalszej destabilizacji na świato-
wych rynkach rolnych, popieramy stanowisko samorządu rolniczego 
w sprawie utrzymania mechanizmów umożliwiających interwencje na 
rynku rolnym. Konieczne jest również zapewnienie rolnikom bardziej 
stabilnych, dających się przewidzieć warunków  gospodarowania.
Uważamy, że konieczne silne wsparcie rozwoju obszarów wiejskich 
po 2013 roku, uznając jednocześnie, że wsparcie to nie może się odby-
wać kosztem środków przeznaczanych bezpośrednio na rolnictwo.

Podczas głosowania radni byli jednomyślni
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RADA POWIATU

Zanim powstanie autostrada
Podczas ostatnie sesji (26 marca br.) Rada Powiatu w Częstochowie przyjęła stanowisko w sprawie budowy drogi alternatywnej w związku 
z planowaną przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową odcinka autostrady A-1 od Łodzi do Pyrzowic. Stanowisko 
Rady jest wyrazem solidarności z Radami Gmin w Kłomnicach i Kruszynie, które zaapelowały o ponowne przeanalizowanie projektu 
i wprowadzenie rozwiązań rekompensujących skutki pogorszenia się warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa drogowego w czasie 
budowy autostrady, a także po jej zakończeniu. Dla przypomnienia – zgodnie z planami rok 2009 ma być poświęcony na przygotowanie 
dokumentacji technicznej autostrady, a w latach 2010 – 2012 przebudowany ma zostać istniejący już odcinek drogi krajowej nr 1 od Rząsaw 
do Strykowa. Pozostały odcinek autostrady (na zupełnie nowym śladzie) od Częstochowy do Pyrzowic ma powstać w latach 2012 - 2014. 
Wyłoniono już wykonawcę tych robót - zostało nim Konsorcjum Autostrada Południe S.A., które zrealizuje to zadanie ze środków własnych. 
Rząd nie będzie dofinansowywał tej przebudowy, co w efekcie oznacza, że przejazd autostradą będzie płatny. W ocenie Zarządu i Rady 
Powiatu Częstochowskiego przyjęty odgórnie projekt budowy autostrady wpłynie na pogorszenie warunków komunikacyjnych i zagrozi 
bezpieczeństwu drogowemu na położonym na północ od Częstochowy obszarze województwa śląskiego. Jedną z zasadniczych przyczyn 
tego jest fakt, iż projekt nie przewiduje tras objazdowych na czas przebudowy DK-1. Ponadto realizacja tej inwestycji będzie odbywała 
się równocześnie z remontem kapitalnym drogi DK-91 od Rędzin do granicy województwa łódzkiego. W związku z tym radni powiatowi 
postulują, by GDDKiA w swoich planach uwzględniła:
- jako docelowe rozwiązanie komunikacyjne - wybudowanie od podstaw drogi od węzła autostradowego w Kościelcu do Radomska, alterna-
tywnej do planowanej budowy autostrady A-1 i omijającej tereny zabudowane  w gminie Rędziny i Kłomnice – podobnie jak to jest planowane 
w dalszym biegu tej drogi w województwie łódzkim, gdzie są uwzględnione obwodnice Radomska, Kamieńska, Rozprzy i Srocka;
- jako tymczasowe rozwiązanie komunikacyjne – wykonanie (do początku 2011 r.) kapitalnego remontu drogi krajowej nr 91 od Częstochowy 
do Radomska;
- zrekompensowanie mieszkańcom gminy Kruszyna brak dostępu do drogi DK-1 poprzez odtworzenie połączeń z przyszłą autostradą przez 
wybudowanie w pasie drogowym autostrady ogólnodostępnych dróg serwisowych i poprzez MOP-y w km 403 i 404;
- zapewnienie wsparcia finansowego na dostosowanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych do przejęcia zwiększonego ruchu 
tranzytowego na czas budowy autostrady i remontu drogi DK-91,
- ewentualnej renegocjacji umowy z Konsorcjum Autostrada Południe w zakresie sposobu poboru opłat na odcinku autostrady od Pyrzowic 
do Strykowa. W celu przedyskutowania problemów związanych z budową autostrady oraz wykazania zasadności swoich postulatów, Rada 
Powiatu zaproponowała zorganizowanie roboczego spotkania Ministra Infrastruktury, przedstawicieli Konsorcjum Autostrada Południe S.A., 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, posłów na Sejm okręgu wyborczego nr 28, senatorów RP okręgu wyborczego 
nr 27 oraz Zarządu Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu i Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach z udziałem władz 
powiatu częstochowskiego i gmin Kruszyna, Kłomnice, Rędziny i Mykanów.
                                                                               Jan Miarzyński
                 członek Zarządu Powiatu

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Milion złotych mniej na rehabilitację
Głównym celem posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 24 marca br., było wypracowanie 
opinii dotyczącej podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed XXVIII sesją Rady Powiatu. 
Zarówno członkowie komisji, jak i uczestniczący  w posiedzeniu członek Zarządu Powiatu Henryk Kasiura, wyrazili niepokój w związku 
z faktem, iż na rok 2009 powiat częstochowski otrzymał kwotę w wysokości zaledwie  1 mln 358 tys. zł, czyli o 1 mln zł mniej niż w roku 
ubiegłym. Z aprobatą więc przyjęli informację, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiło do Zarządu Głównego PFRON  o zwięk-
szenie tej kwoty o 1,5 mln zł.  Póki jednak od-
powiedź z Warszawy nie nadejdzie, członkowie 
Rady zaakceptowali propozycję podziału kwoty  
1 mln 358 tys. zł, zgodnie z którym na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczo-
nych zostanie160 tys. zł (zostaną przekazane 
Powiatowemu Urzędowi Pracy), natomiast na 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 1 
mln 198 tys. 707 zł. W drugim z tych działań 
najwięcej, bo blisko 444 tys. zł zostanie prze-
znaczona na dofinansowanie Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Koniecpolu, 305 tys. na za-
opatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, 250 tys. – na 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (wy-
starczy tylko dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności), 181 tys. – na likwidację 
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych oraz 18 800 zł  na dofinansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Na posiedzeniu Rady władze powiatu reprezentował Henryk Kasiura
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STAROSTWO POWIATOWE

Nie pobór, 
lecz kwalifikacja

- Czy jest pan zainteresowany zawodową służbą wojskową? – to 
pytanie zadawane przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień słyszą wszyscy uznani przez powiatową komisję lekarską 
za zdolnych do służby wojskowej. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, po 
dwóch tygodniach (czas na uprawomocnienie się decyzji) oficjalnie 
przenoszeni są do rezerwy. 
W tym roku po raz pierwszy nie ma poboru do wojska. Został za-
stąpiony kwalifikacją wojskową. Podlegają jej mężczyźni urodzeni 
w roku 1990 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1985 – 1989, którzy 
nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Przed działającą w siedzibie częstochowskiego Starostwa Powiato-
wego komisją lekarską staną także kobiety urodzone w latach 1981 
– 1990, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifi-
kacji, które w roku szkolnym 2008/2009 kończą naukę w szkołach 
medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych 
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół. 
Nadzór nad przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie naszego 
powiatu sprawuje starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. Wojskową 
Komendę Uzupełnień reprezentuje st. chorąży Zbigniew Ciszewski. 
Kwalifikacja wojskowa trwać będzie do 29 maja br.    

        
KONIECPOL

Mam haka na raka
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu uczestniczy w dru-
giej edycji ogólnopolskiej akcji „Mam haka na raka”, której celem 
jest wykształcenie w polskim społeczeństwie postaw prozdrowotnych, 
a także zmiana nastawienia Polaków wobec chorób nowotworowych: 
sprawienie, by przestali uciekać od problemu, a zamiast tego zapo-
biegali chorobie poprzez odpowiednią profilaktykę.

Akcję w szkole rozpoczęto od wykonania gazetek o tematyce no-
wotworowej. Okazało się, że cieszą się one dużym zainteresowa-
niem uczniów i gości odwiedzających szkolę. Wśród uczniów zo-
stała przeprowadzona ankieta, która miała na ce1u sprawdzenie 
wiedzy młodych ludzi o chorobach nowotworowych. Uczniowie 
udali się również do przychodni zdrowia, gdzie mieszkańcy Ko-
niecpola i okolic chętnie brali udział w ankiecie, a ponadto dzie-
lili się swoimi spostrzeżeniami na temat badań profilaktycznych. 
W koniecpolskiej szkole zorganizowano także lekcję poglądową, pod-
czas której młodzież 
mogła zapoznać się 
z zagadnieniami pro-
filaktyki i leczenia 
nowotworów, a tak-
że akademię środo-
wiskową (12 marca), 
w której uczestni-
czyli przedstawiciele 
miejscowych władz, 
lekarze i uczniowie 
pobliskich gim-
nazjów. Ci ostatni 
otrzymali materiały 
edukacyjne i certy-
fikaty potwierdzające  udział w prelekcji na temat chorób nowotwo-
rowych. Podczas akademii uczniowie ZSP przedstawili prezentację 
multimedialną na temat nowotworów. Zostały także zaprezentowane 
scenki i plakaty uczniów, którzy wzięli udział w ogłoszonym konkur-
sie. Na scenie pojawiły się stoiska z ulotkami i innymi materiałami 
edukacyjnymi  Natomiast uczniowie I klasy Technikum Żywienia 
upiekli ciastka w formie różowej wstążeczki, symbolizującej walkę 
z rakiem piersi.  Reprezentacja szkoły w składzie: Paulina Tomala, 
Aneta Koza, Dorota Gradowicz, Kamil Ziółkowski (opiekun mgr 
Małgorzata Janiszewska) została zakwalifikowana do II etapu pro-
gramu, który odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Reprezentant WKU st. chor. Zbigniew Ciszewski

Prelekcja na temat chorób nowotworowych

Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne

W oczekiwaniu na badania lekarskie
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OBWODY DROGOWE

Sprawniej i taniej
Powiat częstochowski systematycznie doposaża w specjalistyczny 
sprzęt swoje trzy Obwody Drogowo-Mostowe (w Koniecpolu, Po-
czesnej i Rudnikach) zajmujące się utrzymaniem właściwego stanu 
nawierzchni oraz poboczy dróg powiatowych i wojewódzkich. Pod 
koniec marca br. obwód drogowy w Koniecpolu wzbogacił się o wart 
prawie 56 tys. zł tzw. rębak, czyli maszynę służącą do rozdrabniania 

gałęzi drzew i krzewów wycinanych z poboczy dróg powiatowych 
i wojewódzkich. W ciągu godziny jest on w stanie „poszatkować” 
16 metrów sześciennych gałęzi o średnicy do 165 mm. Posiada tak-
że podajnik hydrauliczny, który samoczynnie wciąga podawane do 
gardzieli gałęzie, dzięki czemu wydajność maszyny zwiększa się 
4–5-krotnie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, rębak będzie udo-
stępniany także obwodowi w Poczesnej (Rudniki już mają).
Półtora roku temu obwód w Poczesnej otrzymał unimog, który 
w zależności od zamontowanego osprzętu, może służyć jako 
kosiarka, pług odśnieżny i piaskarka. Latem 2008 roku za po-
nad pół miliona zł zakupiono dwa ciągniki lamborghini z ramie-
niem i głowicą do koszenia poboczy, które trafiły do obwodów 
w Koniecpolu i Rudnikach. Pod koniec grudnia 2008 r. oba te 
obwody otrzymały dodatkowo głowice służące do czyszczenia 
i pogłębiania rowów (każda z nich ma średnicę 80 cm i regulo-
waną klapę odrzutu) oraz głowice do wycinania krzaków i gałęzi.
Zakup sprzętu dla obwodów drogowych nie tylko usprawnia i unowo-
cześnia ich pracę, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności. 
Powiatowi drogowcy są bowiem w stanie sami wykonywać roboty, 

za które wcześniej trzeba było płacić firmom zewnętrznym.
Warto dodać, że powiat inwestuje nie tylko w zakup sprzętu dla obwo-
dów drogowych, ale także troszczy się o stan techniczny budynków, 
w których mieszczą się ich siedziby. W ubiegłym roku docieplono 
i wyremontowano budynek w Koniecpolu, a w budynku w Poczesnej 
wymieniono okna. W roku 2009 planuje się docieplić i wyremontować 
budynek w Poczesnej oraz wybudować w stanie surowym nowy budynek 
w Rudnikach.       

KIJÓW

O pomocy społecznej
Przekształcenie Domu Dziecka we Wrzosowej było jednym z tematów 
omawianych 20 marca br. w Kijowie podczas międzynarodowej kon-
ferencji psychologicznej poświęconej pomocy społecznej na Ukrainie. 
Temat ten omówiła dyrektorka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Blachowni (w którą przekształcony został dom dziecka) Elżbieta 
Ścigała. Oprócz niej udział w konferencji wzięli także członek Za-
rządu Powiatu Częstochowskiego Henryk Kasiura oraz dyrektorka 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Katarzyna 
Buchajczuk, która wygłosiła referat pt. „System pomocy społecznej 
w Polsce”.

ZŁOTY POTOK

Remont szkoły jeszcze 
w tym roku
Zarząd Powiatu rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia remon-
tu w Zespole Szkół w Złotym Potoku. Ze względu na bezpieczeństwo 
uczniów konieczna jest jak najszybsza wymiana instalacji elektrycznej 
w budynku szkoły i parkietu w sali gimnastycznej.
- Zarówno instalacja elektryczna, jak i podłoga w sali gimnastycznej 
nie były modernizowane od chwili budowy wspomnianych wyżej 
obiektów – informuje członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński. 
– Oznacza to, że instalacja elektryczna pochodzi sprzed 31 lat,  
a parkiet sprzed 34 lat. Obecnie grubość parkietu nie pozwala już na 
jego cyklinowanie, a znajdujące się pod nim filary konstrukcyjne są 
w dużej części uszkodzone. Konieczna jest także wymiana starych, 
aluminiowych i ciągle przepalających się przewodów elektrycznych 
na nowe. Wymienione zostaną również oprawy oświetleniowe.

Wstępnie koszt remontu szacuje się na ponad pół miliona zł. Osta- -
teczna cena znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu na ww. pra-
ce. W marcu wykonana została dokumentacja techniczna, a na 
początku kwietnia Zarząd Powiatu wystąpił do Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej z wnioskiem o sfinansowanie 50 proc. kosztów 
remontu z rezerwy subwencji oświatowej.

Siedziba ODM nr 2 w Koniecpolu po remoncie

Ciągnik z głowicą do pogłębiania rowów

Nowy rębak w akcji
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Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że na drogach powia-
towych praca wre. Już kilka tygodni temu rozpoczęto remonty cząst-
kowe nawierzchni bitumicznej po okresie zimowym. W pierwszej 
kolejności remontowane są nawierzchnie dróg powiatowych w tzw. 
„układzie podstawowym” mające ważne znaczenie w połączeniach 
komunikacyjnych gmin powiatu częstochowskiego. Ponadto:

1. Rozpoczęto zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, tj. 
• przebudowę drogi powiatowej nr 1023 S Kamienica Polska – Roma-
nów, na odcinku od DK 1 do posesji 224 w m. Kamienica Polska, gm. 
Kamienica Polska.  Wykonawcą tego zadania jest firma „DROMET” 
Sp. a o.o. z siedzibą w Częstochowie. Termin realizacji zadania do dnia 
30.10.2009 r. Inwestycja jest dofinansowana z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych lata 2008 – 2011.
• remont drogi powiatowej nr 1073 S wraz z odwodnieniem i budową 
chodnika w m. Czarny Las dł. 3,530 km, ul. Częstochowska, gm. My-
kanów. Wykonawcą tego zadania jest firma „WADROX” S. A. z sie-
dzibą w Częstochowie. Termin realizacji zadania do dnia 29.10.2010 r. 
Inwestycja jest współfinansowana w 50% przez Gminę Mykanów.
2. Wyłoniono wykonawców na kontynuację zadań drogowych roz-
poczętych w 2008 roku na drogach powiatowych, tj. 
• budowę kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1046 S 
- ul. Sienkiewicza w Blachowni długości 546 mb. Wykonawcą tego 
zadania jest firma „ELCOR” z siedzibą w Lisowie. Termin realizacji 
zadania do dnia 06.2009 r. Inwestycja jest finansowana w całości 
przez Powiat Częstochowski,
• budowę chodnika i kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1050 
S w ul. Gościnnej w m. Aleksandria II gmina Konopiska – ETAP II 
i ETAP III (pozostała część) długości 1080 mb. Wykonawcą tego za-
dania jest firma P.P.H.U. „DOMAX” z siedzibą w Boronowie. Termin 
realizacji zadania do dnia 29.06.2009 r. Inwestycja jest współfinan-
sowana w 50% przez Gminę Konopiska.
3. Wyłoniono wykonawców na opracowanie projektów na zadania 
subregionalne w ramach RPO WSL 2007 – 2013 na drogach powia-
towych, tj. 
• „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcin-

ku Wygoda – Konopiska – Blachownia”, gmina Konopiska i gmina 
Blachownia,
• „Przebudowa drogi powiatowej 1062 S Poczesna - Słowik 
-  Wrzosowa długości 3560 mb na odcinku obejmującym następujące 
ulice Okólna i ul. Źródlana w m. Korwinów oraz ul. Leśna w m.Wrzo-
sowa”, gmina Poczesna.
4. W dniu 30.01.2009 r. złożony został wniosek do Ministerstwa Infra-
struktury o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na przebudo-
wę mostu tymczasowego na most klasy A w ciągu drogi powiatowej nr 
1027 S w km 4+775 w miejscowości Kocin Stary, gmina Mykanów.  
Wnioskowano o kwotę 790,0 tys. złotych stanowiącą 50% wartości 
zadania. W chwili obecnej czekamy na decyzję o dofinansowaniu.   
5. W dniu 18.03.2009 r. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego na budowę budynku administracyjno-so-
cjalnego Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Rudnikach. Otwarcie 
ofert w dniu 09.04.2009 r.
6. W dniu 5 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego złożono wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz komunika-
cji poprzez przebudowę mostu tymczasowego na obiekt inżynieryjny 
klasy A w ciągu drogi powiatowej nr 1029S w miejscowości Garnek” 
celem otrzymania w 2009 roku dofinansowania w wysokości 725,8 
tys. zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruk-
tury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007 – 2013. Nabór wniosków dotyczył  wyłącznie projektów 
zrealizowanych, bądź takich dla których zakończenie rzeczowej i fi-
nansowej realizacji inwestycji planowane jest najpóźniej do końca 
drugiego kwartału 2009 r.
7. W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął 
Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddzia-
łania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 
kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu 
z dnia 04.04.2008 r. Złożone przez Powiat Częstochowski 3 wnioski 
przeszły pomyślnie ocenę formalną  i  merytoryczną uzyskując od-
powiednio:
- zadanie pn. „Poprawa połączenia pomiędzy DK1 i planowaną A1 
poprzez przebudowę DP 1053 S  w miejscowości Starcza” – 34,67 
pkt./40,0 pkt. i 15 miejsce na liście rankingowej,
- zadanie pn. „Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 
nr 1057 S na odcinku od DK-1 w m. Wrzosowa do m. Huta Stara 
B (do ul. Mickiewicza) długości 2,183 km” – 30,67 pkt./40,0 pkt. 
i 45 miejsce na liście rankingowej,
- zadanie pn. „Przebudowa chodnika i remont jezdni drogi powiatowej 
nr 1088 S w m. Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona, zgodnie  
z projektem pn. „Przebudowa chodników i oświetlenia ulicznego 
w centrum m. Dąbrowa Zielona” – 27,47 pkt./40,0 pkt. i 69 miejsce 
na liście rankingowej,
Z uwagi na ograniczoną wielkość środków przewidzianych do aloka-
cji w ramach konkursu (63,4 mln. zł.), dofinansowanych zostało 24 
zadań z listy rankingowej. Wśród dofinansowanych wniosków zna-
lazło się zadanie Powiatu Częstochowskiego pn. „Poprawa połącze-
nia pomiędzy DK1 i planowaną A1 poprzez przebudowę DP 1053 S 
w miejscowości Starcza” na wartość 4.943.566,61 zł, z czego dofi-
nansowanie wynosi 3.522.291,20 zł. Pozostałe dwa zadania znajdują 
się na liście rezerwowej.  
  
          Opr. Roman Pakuła – zastępca dyrektora PZD

 -

Wiosenna aura sprzyja pracom na drogach

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

Wiosna na drogach powiatowych
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Jest Pan nie tylko wybitnym naukow-
cem i wynalazcą, ale także miłośnikiem 
natury pasjonującym się czystymi źró-

dłami energii.  Skąd u inżyniera, czyli raczej „duszy  technicznej”, 
takie zainteresowania?
 
- Miałem szczęście żyć z czystą, nieskalaną przyrodą i taki jej obraz 
mam przed oczyma do dziś. Urodziłem się i wychowałem w Ko-
niecpolu nad rzeką Pilicą. Posesja mojej babci przylegała do rzeki, 
w której łowiło się ryby, myło naczynia, robiło pranie... To była kry-
stalicznie czysta, przyjazna człowiekowi rzeka. Później postanowiono 
Pilicę uregulować. Zrobiono to jednak w taki sposób, że osobę za to 
odpowiedzialną wsadziłbym do więzienia. Nawet dziecko bowiem 
wie, że jeśli zwiększy się szerokość rzeki dwukrotnie, to i dwu-
krotnie zmniejszy się jej prędkość. Kiedyś absolutnie czysta rzeka, 
w której małże rzeźbiły piasek, w której pływały ryby, zaczęła zara-
stać tatarakiem...
 
Rozumiem tęsknotę za dziewiczą przyrodą. Ale dlaczego zainte-
resował się Pan alternatywnymi źródłami energii?

- W Koniecpolu przed wojną  było walcownia miedzi, w której praco-
wało dwóch moich wujków. Gdy ich odwiedzałem w pracy, uległem 
fascynacji turbiną wodną, która służyła do napędów walców. Lubi-
łem stawać tuż za czeluścią, z której wypływała woda i patrzeć, jak 
ogromna fala napędza turbinę. Niestety, w roku 1948 postanowiono 
zlikwidować walcownię. Zasypali wszystko, łącznie z turbiną. Rzeka, 
która pracowała od 1848 roku, teraz nie pracuje. I to mnie od dawna 
denerwowało i denerwuje do dzisiaj. Jak można być tak głupim i nie 
wykorzystywać darmowej energii, którą dała nam natura? I zacząłem 
myśleć, jak zbudować na tej rzece elektrownię. Koledzy stwierdzili, 
że nie dostanę pozwolenia na ingerencję w nabrzeża, więc wymyśli-
łem, że zbuduję pływającą elektrownie. Pewnie każdy widział statki 
pływające po Missisipi, które mają po bokach koła. Ja odwróciłem 
zagadnienie – dwie łodzie po boku, a w środku koło. Łodzie, oczywi-
ście zacumowane do brzegów. I zgłosiłem patent, ale okazało się, że 
Portugalczycy już wcześniej podobny patent zgłosili. No to wpadłem 
na pomysł, żeby wykorzystać nie tylko energię kinetyczną wody, ale 
i zawarte w niej ciepło. A woda ma przecież ogromną pojemność 
cieplną. Zgłosiłem więc moją pływającą elektrownię z wymienni-
kiem ciepła – takie podwójne dno z blach aluminiowych. I okazało 
się, że jako pierwszy w świecie wpadłem na taki pomysł. Mam więc 
nadzieję, że uzyskam patent.

O swoich pomysłach rozmawia Pan z władzami powiatu często-
chowskiego...
- A dlaczego powiat częstochowski nie miałby przystąpić do bu-
dowy  elektrowni wodnych w miejscach już istniejących spiętrzeń, 
a następnie zainteresować się pomysłem elektrowni pływających? 
Ja postanowiłem coś takiego zbudować u siebie, żeby pokazać, że to 
można zrobić... Po co człowiek ma budować elektrownię atomową, 
jeśli może uzyskać energię z wody, która płynie? Najpierw należy 
wykorzystać to, co mamy za darmo. Kiedyś pojechałem zobaczyć 
jak wygląda Pilica w miejscowości Wąsosz i jak wygląda Białka 
koło Lelowa. Na Białce był kiedyś młyn, jeszcze turbina stoi. Jest 
spiętrzenie, a młyn nie pracuje. W Koniecpolu były dwa młyny – teraz 
żaden nie pracuje, a woda sobie płynie. Na Pilicy do Maluszyna jest 
jeszcze kilka innych spiętrzeń, których się nie wykorzystuje. To jest 

sabotaż gospodarczy w kraju, w którym brakuje energii. Polska do 
roku 2012 ma mieć  
12 albo 13 procent energii odnawialnej. Mamy 6 proc. i żadnej szansy, 
by to zwiększyć. Tylko na tych rzekach można zbudować co najmniej 
kilka elektrowni, które dadzą olbrzymie korzyści.
 
Cały czas mówimy o wykorzystaniu wody. A o innych możliwo-
ściach pozyskiwania energii pan nie myślał?

- Oczywiście, że myślałem i od dawna wykorzystuję energię słonecz-
ną. Watro wiedzieć, że na jeden centymetr kwadratowy powierzchni, 
w ciągu jednej sekundy słońce dostarcza nam1,2 jula energii. Ja prawie 
za darmo zbudowałem sobie kolektory... Z lodówek wyrzucanych 
na złom wymontowałem zbudowane z aluminium zamrażalniki, 
wyprostowałem je, pomalowałem na czarno, umieściłem na pły-
cie poliuretanowej, połączyłem wężykami i umieściłem na ścianie. 
Jak świeci słońce, to one nagrzewają mi umieszczony w piwnicy 
300-litrowy zbiornik wody. Później, w miarę potrzeb, 60-litrowy 
boiler tylko mi tę wodę dogrzewa. Proszę sobie wyobrazić, że 
w minioną, słoneczną sobotę dwa takie kolektory nagrzały mi wodę 
do 12 – 30 stopni. Kolektory sprzedawane przez firmy są wymyślne 
i drogie, więc z reguły są nieopłacalne – inwestycja nie zwraca się 
w ciągu 7 lat. A mnie jeden panel kosztował 7 zł, dwa panele – 40 zł, 
a dają mi pół kilowata.

A co Pan sądzi o wykorzystywaniu na naszym terenie siły wia-
tru?

- Budowa farm wiatraków ma sens tylko tam, gdzie jest znaczny 
ruch powietrza, czyli nad morzem – bo tam jest bryza, i w górach, bo 
tam występują naturalne ruchy konwekcyjne. W warunkach naszego 
powiatu powinniśmy koncentrować się na wykorzystaniu głównie 
wody i słońca. 

Dziękuję bardzo za rozmowę
Grażyna Folaron

prof. dr hab. Zdzisław Haś  
(Politechnika Łódzka)

Urodził się w 1930 roku w Koniecpolu. Dyplom mgr inż. uzyskał 
w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym. Pracę w uczelni rozpoczął 
w roku 1954. Stopień doktora otrzymał w 1962 roku, a stopień doktora 
habilitowanego w roku 1968. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 
w roku 1978, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1992. Jego 
specjalizacja naukowa obejmuje inżynierię materiałową, inżynierię 
powierzchni i trybologię. Opublikował 110 artykułów. Uzyskał 57 
patentów, z których większość jest wykorzystywana w przemyśle 
polskim. Wykonał 140 ekspertyz i wypromował 10 doktorów nauk 
technicznych. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa 
Metaloznawczego i Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Peł-
nił wiele funkcji w instytucjach krajowych i zagranicznych, jak np. 
w Komitecie Nauki o Materiałach PAN, Komitecie Metalurgii PAN, 
Komitecie Budowy Maszyn PAN.  W latach 1988-90 był członkiem 
Komitetu do spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Mini-
strów. Od 1995 roku jest członkiem American Society for Metals. 

ROZMOWA Z PROF. DR HAB. ZDZISŁAWEM HASIEM

O ekologii i czystej energii
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LICEALIŚCI W TURCJI

Woda jako źródło życia
 W dniach 05-10.04.2009 r. siedmioosobowa grupa z Liceum Ogólnokształcącego         
w Kamienicy Polskiej (czworo uczniów i troje nauczycieli) przebywała w Adanie - jednym 
z największych miast w Turcji. Wyjazd odbywał się w ramach dwuletniego projektu, 
zatytułowanego „Woda jako źródło życia”. Pozostałymi uczestnikami tego projektu są 
szkoły: Koningin Wilhelmina College Culemborg (Holandia), Culverhay Secondary 
School w Bath (Wielka Brytania), Danisment Gazi Anadolu Lisesi w Adana (Turcja), 
Atgimimo Vidurine mokykla Druskininkai (Litwa) oraz Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka 
z Sulejówka. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się wszystkich uczestników 
z 5 państw partnerskich, zaprezentowania własnego kraju i szkoły, za pomocą wcześniej 
przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych. Reprezentanci przedstawili 

również rezultaty zadań zaplanowane na okres przed wizytą, wyniki ankiety badającej strukturę i ilość dziennego zużycia wody       
w swoim gospodarstwie domowym, raporty dotyczące historii dostarczania wody do swojej miejscowości oraz schematy 
ilustrujące dopływ wody do swojego domu. Uczniowie LO w Kamienicy Polskiej  zaprezentowali również film nakręcony 
w Skansenie w Chorzowie, przedstawiający zabytki drewnianej architektury wiejskiej oraz rodzaje studni budowanych                           
w regionie Górnego Śląska w różnych okresach historycznych. Aktorami występującymi w filmie byli nasi licealiści, 
Dominika  i Rafał, ubrani w stroje ludowe charakterystyczne dla regionu częstochowskiego. W Domu Kultury w Adanie 
odbyła się również wystawa prac artystycznych uczniów, związanych z tematyką wody. Laureatką konkursu na logo projektu,  
w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół, okazała się uczennica naszego liceum – Karolina Walentek. Wizyta w Turcji 
stanowiła doskonałą lekcję historii – ocenia Marian Kaźmierczak, dyrektor LO w Kamienicy Polskiej. - Poznaliśmy dzieje  
i starożytne zabytki miasta Adana. Po raz pierwszy mogliśmy zwiedzić meczet i poznać niektóre z zasad i obrzędów islamskich. 
Gospodarze zorganizowali także wycieczkę do miasta Antakya (starożytna Antiochia), gdzie mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum 
Archeologiczne z imponującymi eksponatami, a także pierwszy kościół chrześcijański (w grocie), w którym według przekazów 
wygłaszał kazania Święty Piotr. Odwiedziliśmy również miasto Tarsus, w którym urodził się i mieszkał Święty Paweł. 
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Uczniowie, którzy zakwaterowani 
byli w rodzinach swoich 
tureckich rówieśników, mieli 
okazję doświadczenia niezwykłej 
gościnności gospodarzy, poznania 
ich stylu życia i zwyczajów, 
skosztowania lokalnych potraw 
oraz przełamania negatywnych 
stereotypów. Kontakty te są formą 
budowania wspólnoty pomiędzy 
narodami i tworzenia lepszego 
świata bez granic i wzajemnych  
uprzedzeń. Okazuje się, że mimo 
odmiennych religii, myślimy, 
czujemy i żyjemy podobnie. Turcja 
ma podobne problemy jak Polska 
ze swoim wizerunkiem w krajach 
zachodnich Europy. Trzeba wielu 
takich spotkań, by wiedza tych 
społeczeństw uległa zmianie  
i była zgodna z rzeczywistością 
naszych krajów. Udział w wizycie 
oraz wcześniejsza korespondencja  
z rówieśnikami był dla uczniów dobrą okazją doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz przekonania się, jak ważna 
jest znajomość języków obcych w życiu. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu omówili dalsze działania  
w ramach harmonogramu projektu. Wszyscy bardzo dobrze ocenili organizację spotkania przez partnerów ze szkoły tureckiej.  
Następna wizyta odbędzie się w dniach 24-28 maja 2009 r. w Polsce. Gospodarzem będzie Gimnazjum w Sulejówku. 

IX MEDIALNY KONKURS KRAJOZNAWCZY

O Grand Prix Starosty i Prezydenta
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie. SKKT PTTK przy Gimnazjum nr 9 w Czę-
stochowie przy współudziale Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Częstochowie IX Medialnym Konkursie Krajoznawczym „Region 
Częstochowski – moja mała ojczyzna” o GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy i GRAND PRIX Starosty Częstochowskie-
go. Celem konkursu jest  popularyzacja wśród młodzieży wiadomości o regionie częstochowskim, doskonalenie umiejętności wyko-
rzystania komputera do propagowania turystyki, historii i krajoznawstwa, rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz gromadzenie 
informacji o   mniej znanych faktach i obiektach związanych z regionem częstochowskim. W konkursie może uczestniczyć młodzież szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych indywidualnie lub w zespołach 2 osobowych. Prace wraz z załącznikami należy 
dostarczyć do dnia 5 maja 2009 r godz. 18.00. (wtorek) do siedziby Od działu Regionalnego PTTK – Al. MNP 39/41 (poniedziałek - piątek 
13.00 – 18.00). 
Oczekiwaniem organizatorów jest powstawanie prac opisujących przynajmniej jeden element  krajoznawczy, o którym wiedza jest mało roz-
powszechniona. Mogą to być opisy obiektów /niekoniecznie zabytkowych/ związanych z historią regionu, pobytem i działalnością sławnych 
osób, miejsc występowania unikatowej flory i fauny lub interesujących pod względem budowy geologicznej itp. 
Mile widziane będą prace podejmujące tematykę z kilku miejscowości Regionu Częstochowskiego. Praca powinna stanowić rodzaj zapro-
szenia do zobaczenia tych miejsc, służyć pogłębieniu wiedzy oraz rozwijać uczucia patriotyczne wśród młodego pokolenia. Dopuszczalne 
formaty prac: strony WWW wykonane w standardzie HTML, prezentacje multimedialne (ppt lub pps), aplikacje typu Flash, filmy w wersji 
cyfrowej. Prace muszą być w całości (bez przekierowań do internetu) zapisane na płytach CD lub DVD. Prosimy o zapisane pracy w plikach 
o krótkich nazwach (bez znaków ą, ę, ć, itp.). Prace powinny zawierać odsyłacze (np. w spisie treści lub w mapach), umożliwiające przeskok 
w wybrane miejsce  - tak, aby prace nie były jedynie komputerowymi albumami oglądanymi strona po stronie. W pracy należy zamieścić 
spis wykorzystywanych przy jej tworzeniu materiałów źródło wych. Do pracy należy dołączyć:
1. Oświadczenie, czy i w jakim stopniu przy jej tworzeniu wy korzystywano publikacje innych autorów /teksty i zdjęcia, materiały ze stron 
www/, wszelkie cytaty muszą zawierać informację o pochodzeniu lub autorze, a pod każdym zdjęciem podpisany jego autor.  
2. Adres e-mail autora pracy (lub opiekuna),
3. Zgodę na opublikowanie pracy konkursowej w interne cie,
oraz ewentualne wymagania techniczne do oglądania pracy, zawierającej nietypowe elementy.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12 maja 2009 r. (wtorek) o godz. 14.00  w  Gimnazjum nr 9 przy ul. Sobieskiego 15.
 Najlepsza praca dotycząca Częstochowy otrzyma nagrodę „Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy”, zaś najlepsza praca dotycząca  
powiatu częstochowskiego otrzyma nagrodę „Grand Prix Starosty Częstochowskiego”.
Przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy za udział w konkursie.
Komisja przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: własny wkład autora pracy, zarówno pod względem treści  jak i zamieszczonych fotografii 
(mile widziane zdjęcia przedstawiające autora pracy na tle opisywanego obiektu), odkrywczość i nowatorskie podejście do tematu, prezen-
towanie mało znanych, a interesujących faktów i obiektów, wykorzystanie multimedialnych możliwości prezentacji tematu.
Większe znaczenie będzie miała wartość merytoryczna pracy niż jej poziom techniczny. Zapraszamy do udziału w konkursie.
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W roku 2008 budżet powiatu częstochowskiego przekroczył po stronie 
dochodów jak też wydatków wielkość 70 mln zł. Był to największy 
wartościowo budżet od początku istnienia powiatu.
Dochody wyniosły 70.510 tys. zł i były wyższe od planu o 1,9%, 
były również wyższe od wykonania roku poprzedniego o około 
16 mln zł. Tradycyjnie już podstawowe grupy dochodów to:
- dochody własne wyniosły ponad 25.268 tys. zł i stanowiły 35,8% 
całości dochodów,
- środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł wyniosły ponad 
7.918 tys. zł 11,2% dochodu ogółem,
- dotacje celowe stanowiły 27,7% ogółu dochodów i wyniosły ponad 
19.560  tys. zł,
- subwencja ogólna to kwota ponad17.109 tys. zł, stanowiąca 24,3% 
dochodów ogółem,
- w roku tym otrzymano również z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 
654 tys. zł na zadania drogownictwa przeznaczone na utrzymanie 
mostów.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost w grupach:
- dochody własne o 6.300 tys. zł,
- dotacje celowe o 4.100 tys. zł
- subwencje ogólne o 3.200 tys. zł,
- środków pomocowych na drogi, w tym również z gmin pozyskano 
o 2 mln więcej niż w 2007 roku.
Wydatki roku  2008 zamknęły się kwotą ponad 70.912 tys. zł, wy-
konane zostały w 97,8% planu. W roku poprzednim - 16.700 tys. zł 
mniej. W ogółem zrealizowanych wydatkach 82,2% stanowią środki 
wydatkowane na zadania bieżące.
Znaczną pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wydatki na bieżą-
ce utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. Wydatki te wynio-
sły ponad 12.521.tys. zł, tj. 21,5% wykonanych wydatków bieżących. 
W roku 2007 była to kwota 8.200 tys. zł. 
Na wydatki inwestycyjne roku 2008 przeznaczono kwotę ponad 
12.595 tys. zł, co stanowiło 17,8% ogólnie poniesionych wydatków 
powiatu. 
W grupie wydatków inwestycyjnych najwięcej środków zaangażowa-
ły inwestycje drogowe zrealizowane w kwocie ponad 9.281 tys. zł. 
W roku poprzednim na zadania inwestycyjne na drogach przezna-
czono o 2.600 tys. zł mniej. Wydatki majątkowe roku poprzedniego 
były o ponad 2% mniejsze od roku 2008. Powiat w ramach swoich 
zadań realizował w roku 2008 również zadania administracji rządo-
wej. Z dotacji budżetu państwa na te zadania  wydatkowano kwotę 
8.500 tys. zł. Dwie podstawowe, największe grupy w strukturze wy-
datków to:
- drogownictwo – 32,8% budżetu,
- pomoc i polityka społeczna – 22% budżetu.
Na pokrycie wydatków inwestycyjnych na drogach zaangażowano 
środki z następujących źródeł:
- pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na przebudowę dróg  
powiatowych w Kościelcu i Skrzydlowie - ponad 3.765 tys. zł,
- pomoc finansowa z gmin powiatu na realizację inwestycji na drogach  
powiatowych - ponad 1.568 tys. zł,
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - ponad 333 tys. zł,
- środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na przebudowę mostu     
w  miejscowości Garnek - 627 tys. zł,
- na sfinansowanie prac inwestycyjnych na drogach powiatowych 
zaciągnięto kredyt w wysokości 2.200 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne realizowano również w oświacie - wyniosły 
one ponad 291 tys. zł
Zarówno w oświacie jak i w pomocy społecznej realizowano projekty 
„miękkie” z udziałem środków pomocowych. Były to:
1) „Comenius” w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Pol-
skiej,
2) Zajęcia pozalekcyjne i pomoc psychologiczna z Kapitału Ludz-
kiego w Zespole
    Szkół w Złotym Potoku,
3) Środki na podróż  wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach 
z Fundacji 
    Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
4) Realizacja przez Dom Dziecka we Wrzosowej programu „Pomoc 
rodzinom  przeżywającym trudności związane z wychowaniem dzieci 
o szczególnych potrzebach wychowawczych poprzez poradnictwo 
i terapię”
5) Realizacja przez Dom  Dziecka we Wrzosowej programu z Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież w działaniu” polega-
jący na wymianie międzynarodowej młodzieży, dotyczył Ukrainy,           
6) PCPR realizowało projekt systemowy w ramach Kapitału Ludz-
kiego „Dobry Start. 
Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie 
częstochowskim”,
7)  PCPR  przy pomocy Fundacji Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej, organizowało Konferencję Polsko – Niemiecką do-
tyczącą wymiany doświadczonych pracowników socjal-
nych  w ramach partnerstwa Częstochowsko – Bodeńskiego,
8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy współpracował 
z Fundacją „Niezapominajka”. Skorzystano z bezpłatnej dwudniowej 
wycieczki do Warszawy.
9)  Poprzez dotację z budżetu państwa wypłacono stypendia dla dzieci 
z rodzin byłych pracowników PGR.
Podobnie jak w latach ubiegłych w jednostkach budżetowych po-
wiatu częstochowskiego funkcjonowały dochody gromadzone na 
rachunkach dochodów własnych. Łącznie wpływy na tych rachun-
kach przekroczyły kwotę 617 tys. zł. Z kwoty tej w roku omawianym 
wydatkowano ponad 507 tys. zł.
Zadania swoje powiat realizował również ze środków pozabudżeto-
wych, czyli z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geode-
zyjnym i Kartograficznym, gdzie wpływy wyniosły ponad 1.262 tys. 
zł oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który dysponował środkami ponad 788 tys. zł. Środki z tych 
funduszy, zgodnie z ich nazewnictwem, przeznaczone były na zadania 
geodezyjne i ekologiczne.
Z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wydatkowaliśmy środki na rehabilitację zawo-
dową i społeczną w łącznej kwocie 2.358 tys. zł.
Budżet roku 2008 rozpoczął przygotowanie do absorpcji najwięk-
szych środków, jakie powiat zamierza wykorzystać z pomocy unijnej. 
W latach 2008 i 2009 realizuje się zadania projektowo – przetargowe 
do podjęcia najpoważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane 
do 2013 roku.
Realizacja planowanych zadań subregionalnych i konkursowych  spo-
woduje, że już od roku 2009 budżet powiatu po stronie dochodów 
i wydatków znacznie przekroczy 100 mln zł, a zrealizowane inwe-
stycje zdecydowanie poprawią powiatową  bazę drogową, oświatową 
i społeczną.

KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA...
Budżet roku 2008 lepszy niż poprzedni
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KŁOMNICE

Tenis stołowy
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym zorganizowane 28 lutego 
w Kłomnicach przez Powiatowe Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki oraz Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. W zawodach udział wzięło aż 164 zawodników i zawodniczek w różnych 
grupach wiekowych. W grupie najmłodszych (kategoria Skrzat) wśród dziewcząt zwyciężyła Klaudia Knysak z Konopisk, 
a wśród chłopców – Bartosz Płaneta - także z Konopisk. W kategorii „Żacy” trzy pierwsze miejsca wśród dziewcząt przypadły  
w udziale reprezentantkom gminy Mykanów: Sylwii Chłód (I), 
Angelice Kwasek (II) i Wioletcie Pikule. Wśród chłopców najlep-
si okazali się: Kamil Nowak z Poczesnej (I), Bartłomiej Blukacz 
z Konopisk (II), Damian Knysak z Konopisk. Wśród „Młodzi-
ków” najlepiej grającymi dziewczętami okazały się: Patrycja Woj-
tyra (I) i Joanna Wydmuch (II) z Mykanowa oraz Kinga Stefaniak 
(III) z Rudnik. Wśród chłopców trzy pierwsze miejsca przypadły 
w udziale kolejno: Marcelowi Doboszowi z Poczesnej, Mi-
chałowi Bednarczykowi z Garnka, Robertowi Kowalikowi 
z Konopisk. W grupie „Kadetów” najlepszymi zawodniczka-
mi okazały się: Magdalena Jakubowska z Dąbrowy Zielonej 
(I), Justyna Geniusz z Mstowa (II) i Paulina Palacz z Rudnik 
(III). Wśród chłopców zwyciężył Paweł Nowak z Poczesnej 
przed Dawidem Dziubińskim z Konopisk (II) i Gracjuszem 
Jamrozikiem z Poczesnej (III). W kategorii „Juniorzy” wśród 
dziewcząt zwyciężczynią została Agata Tomecka z Poczesnej. 
Drugie miejsce zajęła Martyna Jagusia z Konopisk, a trzecie 
– Milena Mikulska z Konopisk. W grupie chłopców pierw-
sze miejsce przypadło w udziale Tomaszowi Gałązce z Poczesnej, drugie – Bartłomiejowi Dziubińskiemu z Konopisk, trze-
cie – Bartłomiejowi Jamrozikowi  z Poczesnej. W grupie najstarszych zawodniczek (Seniorzy) zwyciężyła Aleksandra Ko-
łodziejczyk z Dąbrowy Zielonej przed Joanną Włodarz z Dąbrowy Zielonej (II) i Iwoną Skorupą z Poczesnej(III). Wśród 
panów najlepszy okazał się Damian Polaczkiewicz z Poczesnej. Drugie miejsce zdobył Rafał Palka z Poczesnej, a trzecie 
– Grzegorz Ciesielski z Kłomnic. Po turnieju okazało się, że największą liczbę medali zdobyły gminy Poczesna (10 ) i Ko-
nopiska (9). Trzecią pod względem ilości zdobytych  medali była gmina Mykanów, której zawodnicy wywalczyli 5 krążków.

KŁOMNICE 

Turniej piłki siatkowej
Siatkarskie drużyny z Borowna, Kłomnic, Koniecpola, Konopisk, 
Kościelca, Mykanowa (aż dwie), Myszkowa i Rudnik walczyły 
o mistrzowski tytuł podczas Powiatowego Turnieju Piłki Siat-
kowej, który 8 lutego odbył się w Kłomnicach. Rozgrywki 
zorganizowało Powiatowe Zrzeszenie LZS we współpracy 
z częstochowskim Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy 
Kłomnice.
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Rudnik, zaś tytuł wice-
mistrza przypadł w udziale zawodnikom z Koniecpola. Trzecie 
miejsce zajęli siatkarze z Borowna, a czwarte z Kościelca. Ko-
lejne miejsca zajęły drużyny: Kłomnice (V), Mykanów I (VI), 
Myszków (VII), Konopiska (VIII), Mykanów II (IX). Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został Grzegorz Drabowicz z „Co-
rony” Rudniki.

Zwycięska drużyna z Rudnik z Andrzejem Śpiewakiem                    
- wiceprzewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia LZS

Rywalizacji przyglądało się około 150 kibiców

POWIATOWE ZRZESZENIE LZS INFORMUJE:
KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA...
Budżet roku 2008 lepszy niż poprzedni
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RZERZĘCZYCE

Wielkanocny Wyścig Kolarski
Blisko 600 zawodników i zawodniczek z całej Polski oraz reprezentanci Holandii, Finlandii, Czech i Litwy wzięli 
udział w IX Wielkanocnym Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim „O Puchar Wójta Gminy Kłomnice”, który odbył 
się 11 kwietnia br. w Rzerzęczycach.

Patronat nad imprezą sprawował starosta częstochowski 
Andrzej Kwapisz. On też, wraz z wójtem gminy Kłom-
nice Adamem Zającem, pełnił funkcję honorowego star-
tera. Kolarze rywalizowali w kilku grupach wiekowych. 
I tak w grupie Elite zwyciężył Błażej Janiaczyk, a wśród 
„Orlików” najlepszy okazał się Piotr Krajewski. Pierwsze 
miejsce wśród juniorów zajął Paweł Wdowiak, a wśród 
juniorów młodszych Igor Krymski. W grupie Młodzików 
pierwsze miejsce zajął Patryk Krzywda. W kategorii Ma-

sters bezkonkurencyjny okazał się częstochowianin Dariusz 
Flak. Wśród pań w kategorii seniorki/juniorki dominowała 
Małgorzata Piotrowska, a wśród juniorek młodszych Maria 
Ziętkowska.  W grupie młodziczek zwyciężyła Iwona Kur-
czab. Najlepsi zawodnicy z rąk starosty Andrzeja Kwapisza, 
wójta Adama Zająca, członka Zarządu Powiatu Jana Mia-
rzyńskiego i radnego powiatowego Jana Milca otrzymali 
puchary autorstwa artysty plastyka Mariusza Chrząstka.

 

Nagrody wręczali m.in.: starosta Andrzej Kwapisz, członek Zarządu Powiatu Jan Miarzyński, wójt gminy Kłomnice Adam Zając          
i radny powiatowy Jan Milc. 
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DĄBROWA ZIELONA
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) 355 50 55

- maj/czerwiec - Festyny z okazji Dnia Dziecka
- 21 czerwca - Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

JANÓW
Urząd Gminy, tel. (034) 327 80 48
www.janow.pl

- 2 maja - III Turystyczna Majówka w Bystrzanowicach Dworze.
- 13 - 14 czerwca - XVI Dni Gminy Janów w Janowie i Złotym 
Potoku.

      Dni Gminy Janów odbywają się co roku od 16 lat. Zaczynają się
w sobotę rano na rynku w Janowie, gdzie obok tradycyjnego targo-
wiska odbywają się popisy pań z Kół Gospodyń Wiejskich, grają 
kapele podwórkowe oraz przeprowadzany jest konkurs gminny Rzutu 
Podkową, która widnieje w herbie gminy Janów (Pobóg). Wieczorem 
odbywa się pokaz poetycki na stawie Irydion związany z Nocą Świę-
tojańską i inscenizacja wianków w wykonaniu Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego „Kołacz”. W niedzielę trwa festyn ludowy przy 
muszli koncertowej w Borku. Wieczorem występują znani polscy 
wykonawcy kabaretowi, zespoły muzyczne, oraz artyści scen ope-
retkowych wykonują arie i pieśni, w tym arie Jana Kiepury, który         
w dzieciństwie mieszkał w Janowie.
- 14 czerwca - Wianki w gminie Janów.
- 26 - 28 czerwca - Międzynarodowe Zawody w Biegu na Orientację 
„Puchar Wawelu” 2009 na terenie Złotego Potoku i Siedlca.

KŁOMNICE
www.gokklomnice.pl
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) 328 11 43

- 27 czerwca – III Przegląd „Lemoniadowy Joe” w Chorzenicach, 
organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddział 
Dekanalny Kłomnice.

KONOPISKA
www.konopiska.pl
Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, 
tel./fax (034) 328 20 08 

- 23-24 maja – Ogólnopolskie Zawody Balonowe
- maj – Ogólnopolski Maraton Kolarski po gminie Konopiska
- 20 czerwca – Sobótka

OLSZTYN
www.olsztyn.ug.gov.pl 
Urząd Gminy, tel. (034) 328 50 76, 328 50 77
Gminny Ośrodek Kultury, tel. (034) 328 53 13

- 2-3 maja (godz. 15.00 – 22.00) - VI edycja Jurajskiego Natarcia 
w Olsztynie na błoniach u podnóża ruin zamku.
Przegląd zespołów muzycznych połączony z koncertem gwiazdy wie-
czoru. Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Organizatorzy: Wspólnota 
Gruntowa Wsi Olsztyn oraz Ermat Group.
- 8 maja (godz. 10.00) - Turniej Piłki Nożnej na stadionie przy 
ul. Zielonej w Olsztynie.
.- 9 maja (godz. 15.00) - „Cudze chwalicie, swego nie znacie” na 
błoniach u podnóża ruin olsztyńskiego zamku.
- 10 maja (godz. 15.00 – 22.00) - III Majowy Festyn Rodzinny 
w Zrębicach na terenie przy remizie OSP.
- 17 maja (godz. 17.00) - VIII Regionalny Konkurs na Tradycyjne 
Ozdoby Bibułkowe pt. „Kwiaty” - wystawa w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury, a impreza plenerowa na Rynku w Olsztynie.
Zdobnictwo bibułkowe to najbardziej dekoracyjna dziedzina sztuki 
ludowej. Przedmiotem konkursu są tradycyjne i współczesne formy 
zdobnictwa bibułkowego. Konkurs adresowany jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Otwarcie wystawy, wręczenie nagród. Wystawa 
czynna dwa tygodnie. Prezentacja zespołów ludowych, folklory-
stycznych i solistów. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Olsztynie.
- maj - „Polska Biega” w Olsztynie - Bieg Wiosny 2009 na stadionie 
przy ul. Zielonej w Olsztynie.
- 23 maja (godz. 16.00) - Festyn Ludowy w Skrajnicy.
- 24 maja - II Piknik Rodzinny w Gminnym Przedszkolu w Olszty-
nie.
- 27 maja - Gminny Dzień Matki w Szkole Podstawowej w Olszty-
nie.
- 31 maja (godz. 15.00) - II Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej 
w Biskupicach.
W programie m.in.: festynowe gry i zabawy z udziałem publiczności. 
Mecz piłki nożnej. Loteria. Zabawa przy muzyce na żywo.
- 31 maja - VI Ogólnopolski Maraton Kolarski w Gminie Olsztyn.
Zapisy w Urzędzie Gminy Olsztyn od 8.00 do 10.00. Zawodnicy 
mogą startować na rowerach szosowych oraz górskich. Organizatorem 
maratonu jest SCOUT Częstochowa. Impreza pod patronatem Wójta 
Gminy Olsztyn.
- maj - Ogólnopolskie Oficjalne Zawody w Woltyżerce w Gospodar-
stwie Hippiczno-Hodowlanym „Koniczyny”.
Organizator: Gospodarstwo Hippiczno-Hodowlane “Koniczyny” oraz 
Klub sportowy “Vivat” w Przymiłowicach-Kotysowie.
- 2 czerwca (godz. 10.00) - X Minirajd Przedszkolaków w okolicach 
Olsztyna.
- 5 czerwca (godz. 10.00) - Turniej Piłki Nożnej na stadionie przy 
ul. Zielonej w Olsztynie.
- 7 czerwca (godz. 11.00) - XIV Marszobieg “Na jurajskim szlaku” 
u podnóża ruin zamku - błonia przy Spichlerzu.
- 7 czerwca (godz. 13.00) - Festyn na terenie przy Szkole Podstawo-
wej w Turowie.
- 20 czerwca - Festiwal pamięci Bogdana Łyszkiewicza, lidera zespołu 
Chłopcy z Placu Broni, tekściarza, gitarzysty, wokalisty na błoniach 
u podnóża ruin zamku.
Występy zapowiedziały następujące zespoły: Wilki, MAFIA, Oddział 
Zamknięty, Pudelsi, Golden Life, Harlem, Easy Rider, John Porter. 
Atrakcje dodatkowe: przegląd młodych talentów. Patronat medialny 
sprawować będą ogólnopolskie media. Organizatorzy: Wspólnota 
Gruntowa Wsi Olsztyn oraz Ermat Group.
- 14 czerwca (godz. 15.00) - Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tabli-
cy ufundowanej w hołdzie 24-ochotnikom z Gminy Olsztyn – bohate-
rom Cudu nad Wisłą (1918-1920) poległym w walce z bolszewikami. 
Następnie Msza święta, oddanie hołdu poległym i złożenie kwiatów 
na Miejscu Straceń.
- 14 czerwca (godz. 14.00) - Rodzinny Festyn Szkolny w Kusiętach 
w Szkole Podstawowej w Kusiętach.
- 19-20 czerwca (godz. 19.00)- II Międzynarodowy Festiwal Jaz-
zu Tradycyjnego „Swinging Jura” w ogrodach „Małego Dworku” 
w Olsztynie, ul. Kühna 22.
- 21 czerwca (godz. 12.30) - IV Festyn Rodzinny w ogrodach ple-
bańskich.

PRZYRÓW
Gminny Ośrodek Kultury,  tel. (034) 355 40 62

- 8 maja (godz. 9.00) - XI Bieg „Pro Memoria” dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 
Start i meta na boisku Piast Przyrów „Brzóski”. Organizatorzy: Zespół 
Szkół w Przyrowie tel. 034 355 41 01, kontakt Zbigniew Machura 
tel. 0508 470 668.

Nie siedź w domu, tam warto pojechać...



 W dniu 27 marca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się narada szkolenio-
wa pt. „Realizacja i monitorowanie strategii wyzwanie czy oczywistość” zorganizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV 
w Częstochowie. W spotkaniu udział wzięły 32 osoby - kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy spo-
łecznej powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i miasta Częstochowa.

 Uczestników spotkania przywitał Henryk Kasiura - członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego.                                    
Następnie głos zabrali:

1) Ryszard Majer - wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej nt: Re-
alizacja i monitorowanie lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  zadaniem ops? Uwagi praktyczne. 

2)  Dominik Bilecki z Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV nt: Zmiany w ustawie o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) Katarzyna Buchajczuk - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nt: Programy korekcyj-
no-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej- martwy przepis czy bezsilność systemu.

4) Barbara Berska - kierownik sekcji ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Często-
chowie nt: Zasady i procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, 
zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych.

 Ponadto Józef Wojtas kierownik Regionalnego Ośrodka EFS prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regio-
nalnego w Częstochowie przekazał bieżące informacje dotyczące działalności ośrodka, ostatnich zmian związanych 
z realizacją projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII. 
Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, oraz możliwości udziału 
w bezpłatnych szkoleniach i korzystania z usług doradców zatrudnionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Katowicach  w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej 
województwa śląskiego”.

                        
                             
       Opracowała: Katarzyna Buchajczuk 
            dyrektor
                 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             
                                    w Częstochowie

Konferencję otworzył członek Zarządu Powiatu            
Henryk Kasiura

W naradzie uczestniczyli pracownicy                   
pomocy społecznej z pięciu powiatów


