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Szanowni Państwo,

po raz pierwszy jako starosta częstochowski miałem zaszczyt 
być współorganizatorem – razem z  panią wójt gminy Kruszyna 
Jadwigą Zawadzką – powiatowego święta plonów, czyli XVIII 
Dożynek Powiatu Częstochowskiego, które  w  niedzielę 27 
sierpnia odbyły się w  Kruszynie.  Miałem okazję podziękować 
rolnikom i  wszystkim, którzy na rzecz rolnictwa pracują, za ich 
całoroczny trud, za ciężką pracę wykonywaną każdego dnia bez 
względu na panująca pogodę. Pozwólcie Państwo, że dziś raz 
jeszcze podziękuję tym, dla których ziemia jest świętością, bo 
rozumieją, że ziemia rodzi i karmi tylko wtedy, gdy się o nią dba. 
Ziemia pozbawiona opieki nie daje plonów, pielęgnowana – jest 
naszą żywicielką. Bez chłopskiej cierpliwości, uporu oraz nadziei 
i wiary –  zasiane ziarno nie zaplonuje. Dlatego raz jeszcze mówię: 
dziękuję. 

Dziękuję także tym wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili 
tegoroczne Święto Plonów i raz jeszcze udowodnili, że stanowi ono 
ważny element naszej polskiej kultury i tożsamości. Bo ta tradycja 
sięga do wartości, którymi żyły pokolenia naszych przodków. Bo 
ta tradycja mówi, że słowa Bóg, Honor i  Ojczyzna, szczególne 
uzasadnienie znajdują na polskiej wsi, gdzie mieszkańcy swoją 
codzienną ciężką pracą zawsze dawali i wciąż dają świadectwo 
wielkiego patriotyzmu.

Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj 
utrzymywany jest również w  naszym powiecie. Dla każdego 
rolnika, a  w  chwilach wielkich zagrożeń - dla narodu, miłość 
i przywiązanie do ziemi decydowały o  jego przetrwaniu. Dzisiaj, 
w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Każda 
władza powinna za swój priorytet uznawać sprawy rolnictwa 
i wsi, a w szczególności tych, co „Żywią i Bronią”. 

Trzeba jednak pamiętać, że dożynki to nie tylko  święto chleba, 
ziarna, owoców, płodów ziemi i tych, którzy ciężko na niej pracują. 

Dożynki to także okazanie wdzięczności Bożej Opatrzności 
i  prośba o  błogosławieństwo na przyszły rok. Podkreślił to 
proboszcz miejscowej parafii, który podczas mszy dziękczynnej 
mówił o dożynkach jako wyrazie wdzięczności Bogu za otrzymane 
plony i  łaski. Święcąc plony i  wieńce dożynkowe przypomniał 
o szacunku dla chleba oraz o potrzebie dzielenia się nim. 

Nie zapomnę o  tych słowach ks. proboszcza i  zapewniam, że 
zrobię wszystko, by wspaniały, pachnący bochen chleba upieczony 
z  tegorocznego ziarna, który otrzymałem z  rąk starostów 
dożynkowych, został podzielony sprawiedliwie. Chciałbym, by 
ten symbol dostatku i bezpieczeństwa trafił do każdej rodziny, by 
nikomu w naszym powiecie, województwie i  całym kraju nigdy 
go nie zabrakło.

Drodzy Czytelnicy,

pozwólcie proszę, że raz jeszcze złożę gratulacje tegorocznym 
laureatom konkursów dożynkowych i  podziękuję wszystkim 
uczestnikom XVIII Dożynek Powiatowych za udział w  tym 
jakże ważnym dla nas wszystkich święcie. Szczególnie słowa 
podziękowania kieruję do pani wójt Jadwigi Zawadzkiej, 
władz i  mieszkańców gminy Kruszyna za wzorowe 
przygotowanie uroczystości dożynkowych. Dziękuję za przybycie 
przedstawicielom władzy ustawodawczej i  wykonawczej, tj. 
wszystkim parlamentarzystom, przedstawicielom Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i  Sejmiku Województwa Śląskiego 
w  Katowicach, samorządowcom gminnym i  powiatowym, 
przedstawicielom organizacji rolniczych i instytucji pracujących na 
rzecz wsi i rolnictwa. 

Dziękuję członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich za wysiłek włożony 
w wykonanie pięknych wieńców dożynkowych, za przygotowanie 
programów artystycznych, które uatrakcyjniły przebieg 
uroczystości i  za prezentację potraw regionalnych, którymi 
z  przyjemnością raczyli się uczestnicy Święta Plonów. Pragnę 
także gorąco podziękować strażakom z  Ochotniczych Straży 
Pożarnych  i  wszystkim służbom zabezpieczającym tegoroczne 
dożynki, a  także sponsorom, wystawcom i  przedstawicielom 
wszystkich gmin naszego powiatu za udział w tym największym 
rolniczym święcie. 

Na zakończenie jeszcze raz pragnę podziękować  wam wszystkim 
Drodzy Rolnicy i Waszym rodzinom  za Wasz trud i Waszą ciężką 
pracę.

Szczęść Boże Wam wszystkim.

Krzysztof Smela
Starosta Czestochowski
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Nikt, kto choćby przypadkowo przejeżdżał w niedzielę 27 sierpnia 
br. przez Kruszynę, nie mógł nie zauważyć, że w tej niewielkiej, 
położonej na północnych krańcach naszego powiatu gminie, 
odbywają się uroczystości dożynkowe. A to za sprawą pięknych 
dekoracji zdobiących wszystkie drogi wiodące do kościoła 
parafialnego pw. Św. Macieja w  Kruszynie i  na boisko przy  
ul. Pocztowej, gdzie odbywały się obchody XVIII Dożynek Powiatu 
Częstochowskiego.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, 
którą celebrował ks. proboszcz  Dariusz Con. Kapłan mówił 
o dożynkach jako wyrazie wdzięczności Bogu za otrzymane plony 
i łaski, o darze chleba jako owocu pracy rąk ludzkich, o potrzebie 
dzielenia się nim i o szacunku dla chleba. W czasie mszy nastąpiło 
poświęcenie plonów i  wieńców dożynkowych, a  następnie 
przekazano dary ołtarza oraz bochny chleba upieczone 
z tegorocznych zbiorów.

Po nabożeństwie wszyscy w barwnym korowodzie, prowadzeni 
przez orkiestrę dętą OSP Kruszyna, przeszli na boisko szkolne, 
gdzie rozpoczęło się oficjalne otwarcie uroczystości. Starosta 
częstochowski Krzysztof Smela wraz z  panią wójt gminy 
Kruszyna Jadwigą Zawadzką przecięli sierpami symboliczny 
powróz, podziękowali rolnikom za całoroczny trud, po czym 
z  rąk starostów dożynkowych: Mari Dobrakowskiej z  Widzowa 

i  Ignacego Nawrota z  Kruszyny, przyjęli dwa dorodne bochny 
chleba upieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych  zbiorów. 
Zanim gospodarze dożynek ruszyli z  tacami pełnymi chleba, by 
podzielić się nim z uczestnikami dożynkowego święta, obiecali, 
że dołożą wszelkich starań, by chleb w  naszym powiecie 
dzielony był sprawiedliwie. - Chciałbym, by ten symbol dostatku 
i bezpieczeństwa trafił do każdej rodziny, by nikomu w naszym 
powiecie, województwie i  całym kraju nigdy go nie zabrakło - 
mówił starosta K. Smela.

Do Kruszyny przybyły setki gości: mieszkańcy niemal 
wszystkich gmin powiatu częstochowskiego, parlamentarzyści, 
przedstawiciele administracji rządowej i  samorządowej, 
pracownicy organizacji i  instytucji działających na rzecz wsi 
i  rolnictwa, liderzy organizacji pozarządowych, kombatanci, 
przedsiębiorcy, a  przede wszystkim rolnicy, sadownicy, 
ogrodnicy i  pszczelarze. Wszystkich witano bardzo serdecznie 
i  wszystkim życzono dobrej zabawy. A  organizatorzy tych 
gminno-powiatowych dożynek zadbali, by każdy znalazł coś 
dla siebie. Na pięknie udekorowanej scenie prezentowały się 
nie tylko zespoły folklorystyczne z terenu naszego powiatu. ale 
także kabaret WEŹRZESZ, zespół „Dziani i Cygańskie Gwiazdy” 
oraz zespół „Limits” który zapewnił oprawę muzyczną 
trwającej do późnych godzin nocnych zabawie tanecznej. 

XVIII Dożynki Powiatowe  
w Kruszynie

Mszę dziekczynną odprawił ks. proboszcz  Dariusz Con

Symboliczne otwarcie Dożynek Powiatowych

Starostowie dożynkowi przekazują bochny chleba gospodarzom uroczystości

Władze powiatu częstochowskiego podczas nabożeństwa
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Jak zwykle nie zawiodły panie z Kół Gospodyń Wiejskich, których 
wieńce dożynkowe i  umiejętności wokalne budziły powszechny 
podziw, ale nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się pięknie 
udekorowane namioty, w  których goście mogli częstować się 
różnymi regionalnymi przysmakami. Swoje namioty miały też 
instytucje i  organizacje rolnicze, organizacje pozarządowe, 
pszczelarze, piekarnie, no i oczywiście częstochowskie starostwo 
powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu. Najmłodsi szaleli na 
wielkiej dmuchanej zjeżdżalni, w ogromnych kulach pływających 
po wodzie i  toczących się po trawie, uczyli się „kręcić” watę 
cukrową, malowali swoje twarze, zajadali lodami i nie tylko…
Zgodnie z wieloletnią tradycją dożynkowe uroczystości były okazją 
do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów 
dożynkowych: „Ekologiczna zagroda 2017” i  „Przodujący 
producent rolny”. Starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Henryk  
Kasiura i  wójt Jadwiga Zawadzka nagrody pieniężne wręczyli 
także twórczyniom wszystkich zaprezentowanych wieńców 
dożynkowych. A oto wyniki konkursów dożynkowych:

„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017”
I miejsce - Dariusz Owczarek z Wąsosza 
II miejsce - Dominik Modlasiński z Michałowa
III miejsce - Jolanta i Sebastian Jastrząbek oraz Marta Jastrząbek 
z Raczkowic
IV miejsce - Teresa Włodarska z Lelowa
V miejsce - Elżbieta  i Stanisław Trąbscy ze Zrębic

Dożynkowe uroczystości uświetniła orkiestra dęta OSP Kruszyna W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele służb mundurowych

Goście nie zawiedli

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, które wykonały wieńce dożynkowe

Nagrodzeni w konkursie Przodujący Producent Rolny

Starosta częstochowski dzieli się chlebem z uczestnikami święta plonów

XVIII Dożynki
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Wyróżnienia:
Lidia Karczmarczyk i Zdzisław Giermala z Wiercicy

Ewa i Piotr Szczepanik z Grabówki 
Barbara i Jan  Błaszczyk z Kruszyny

Przemysław Krzyszczyk z Rędzin
Za udział:

Mirosława  i Marian Pakosz  z Załęża
Łukasz Masłoń z Rudnika Małego
Andrzej Wypchlak z Blachowni

Julia i Tomasz Wypych z Nowej Wsi
Justyna Kowalczyk z Rędzin

Helena Jarosław Psiuk z Ponika
Krystyna Jaksender z Małus Małych

PRZODUJĄCY PRODUCENT ROLNY
Elżbieta i Wojciech Ćwiklińscy z Cielętnik 

Piotr Mendakiewicz z Janowa
Dorota i Roman Walenta z Kamienicy Polskiej

Danuta i Mirosław Similak ze Zdrowej 
Krzysztof Dylewski z Koniecpola 
Łukasz Pastusiński z Konopisk
Maciej Poroszewski z Kruszyny

Arkadiusz Tkacz ze Ślęzan
Dawid Bajor z Małus Małych

Małgorzata i Marek Białas z Grabowej
Tomasz Gawron z Kusiąt

Mikołaj Łapcik z Korwinowa
Włodzimierz Piskorski z Zarębic

Michał Rozenberg z Marianki Rędzińskiej 
Michał Masłoń z Rudnika  Małego

Balbina i Janusz Długosz z Blachowni 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i  zapraszamy do udziału 
w  konkursach dożynkowych za rok. W  imieniu organizatorów 
tegorocznego święta plonów dziękujemy wszystkim delegacjom 
gminnym i  wszystkim gościom, którzy przybyli na uroczystości 
dożynkowe. Szczególnie serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
wszystkich sołectw gminy Kruszyna, którzy nie szczędząc swego czasu 
i wysiłku w przygotowanie dożynkowych dekoracji sprawili, że gmina 
Kruszyna wyglądała pięknie, a dożynki zyskały wyjątkową oprawę.

GF 

Laureaci konkursu Ekologiczna Zagroda 2017

Występ zespołu Dziani i Cygańskie Gwiazdy

Nagrody dla laureatów konkursów dożynkowych

Pamiątkowe zdjęcie delegacji gminy Konopiska ze starostą częstochowskim

Podziękowania i życzenia rolnikom złożyli starosta K. Smela i wójt J. Zawadzka

Powiatowe
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STAROSTOWIE DOŻYNKOWI

XVIII Dożynki

Starościna: 
Maria Dobrakowska wraz z mężem Krzysztofem prowadzi 
gospodarstwo rodzinne we wsi Widzów. Jest to gospodarstwo 
dwukierunkowe ogrodniczo – rolne. W ogrzewanych tunelach 
foliowych jest uprawiana sałata, pomidory, ogórki i papryka. 
Natomiast w polu uprawia się kapustę, ziemniaki i zboża jare. 
Powierzchnia gospodarstwa to około 50 ha. Słomę i siano 
uzyskane z upraw wykorzystuje się do ogrzewania tuneli foliowych  
w sezonie zimowo-wiosennym. Na jeden sezon grzewczy 
potrzeba biomasy z około 50 ha. Państwo Dobrakowscy mają 
czworo dzieci, z których troje już studiuje 

Starosta:
Ignacy Nawrot ma 65 lat, wykształcenie średnie rolnicze. Całe 
życie związany jest ze wsią i z rolnictwem. W Kruszynie mieszka 
od 1983 roku. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni  
320 ha oraz dział specjalny  - produkcję jaj. W ciężkiej pracy 
pomaga mu żona Halina oraz synowie Arkadiusz i Sławomir.
W polu uprawia zboże, kukurydzę oraz rzepak. Współpracuje  
z Centralą Nasienną w Kielcach w zakresie reprodukcji materiału 
siewnego zbóż ozimych i jarych. Gospodarstwo posiada 
nowoczesny park maszynowy, a także zaplecze budowlane. 

XVIII Dożynki Powiatowe w  Kruszynie były okazją do 
podsumowania i  wręczenia nagród laureatom Powiatowego 
Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2017”.
Konkurs obejmuje wszystkie domostwa na terenach wiejskich 
naszego powiatu, nie tylko zagrody, w  których odbywa się 
towarowa produkcja rolnicza, ale również te, w  których 
mieszkają ludzie wykonujący inne zawody. Ważna jest nie tylko 
estetyka zagród, ale ocenie podlegają również: gospodarowanie 
odpadami, w  tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, 
ograniczanie niskiej emisji, termomodernizacja budynków, 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie 
przydomowych warzywników, jagodników, pasiek, sadów i innych 
form wytwarzania żywności na potrzeby rodziny, szczególnie 
metodami rolnictwa ekologicznego. Kryteria oceny zagród 
w  konkursie „Ekologiczna Zagroda” mają za cel promowanie 
proekologicznych praktyk, które zawarte są w „Kodeksie dobrej 
praktyki rolniczej” -  (Ministerstwo  Rolnictwa  i   Rozwoju  Wsi  
oraz  Ministerstwo  Środowiska  – Warszawa, 2002 r.). Kodeks 
jest zbiorem przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, których 
stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w  sferze produkcji 
rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu 
podstawowej wiedzy o  ochronie wody - głównego zasobu 
środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, 

krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony, 
a poprzez to poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. 
Przestrzeganie tych zasad obowiązuje wszystkich rolników 
otrzymujących dopłaty bezpośrednie pod groźbą sankcji za ich 
nieprzestrzeganie. Można zadać pytanie: a  dlaczego zasady 
te nie obejmują wszystkich zamieszkujących tereny wiejskie? 
Wszyscy zapewne chcielibyśmy mieszkać w czystym środowisku, 
nikt nie życzy sobie mieć za sąsiada kogoś, kto np. aby podgrzać 
latem ciepłą wodę użytkową spala odpady, lub w  słoneczny 
dzień, w porze kwitnienia roślin, wykonuje opryski chemicznymi 
środkami ochrony roślin, trując tym samym pożyteczne owady -  
naszych sprzymierzeńców. Dlatego też, aby upowszechniać zasady 
dobrej praktyki rolniczej wśród wszystkich mieszkańców terenów 
wiejskich naszego regionu, Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
ogłosił konkurs „Ekologiczna Zagroda 2017”.
Upowszechnianiu dobrych praktyk rolniczych służyły też 
konferencje zorganizowane w dniach 6  i 9 czerwca br., w czasie 
których przedstawiciele urzędów gmin z  terenu powiatu oraz 
zainteresowani mieszkańcy wysłuchali wykładów i  zapoznali się 
z prezentacjami z zakresu estetyki zagród,  rolnictwa ekologicznego, 
stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Organizatorem konferencji był 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa 

POWIATOWY KONKuRS „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017”
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Powiatowego w  Częstochowie we współpracy ze Śląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Kontynuacją 
konferencji były warsztaty terenowe (30 czerwca br.), w  czasie 
których uczestnicy zapoznali się z  instalacjami wykorzystującymi 
na potrzeby gospodarstw domowych odnawialne źródła energii 
(słońce, wiatr, biomasa). Konferencja oraz warsztaty zostały 
sfinansowane ze środków budżetu powiatu częstochowskiego.
Etap gminny konkursu przeprowadziło 11 gmin. Pozostałe gminy 
zgłosiły do konkursu po jednej zagrodzie. Każda z  nich została 
przez komisję konkursową zwizytowana i  oceniona, a  ocena 
punktowa była podstawą do przyznania nagród. 
W tegorocznej edycji konkursu nie przyznano pierwszej nagrody, 
przyznano za to  dwie równorzędne II nagrody, trzy III nagrody 
oraz  4 wyróżnienia. Zakup głównych nagród był konsultowany 
z  laureatami, gdyż organizatorzy konkursu pragnęli, by nagrody 
były tymi oczekiwanymi, dawały zadowolenie i  były przede 
wszystkim użyteczne. Zakup atrakcyjnego sprzętu był możliwy 
dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach. Etap 
gminny konkursu również został sfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w 50 proc. Nagrody zakupiono zgodnie 
z tematyką konkursu i deklaracją we wniosku.

Nagrodami za zajęcie II miejsca były kosiarki spalinowe, za III 
miejsce - kosy i kosiarki spalinowe, zaś za wyróżnienia - elektryczne 
nożyce do żywopłotu i wózek z wężem ogrodowym.
Każdy z  uczestników konkursu otrzymał także zestaw 
roślin: krzewów i drzew owocowych (w tym miododajnych 
i pyłkodajnych) umieszczonych w  estetycznych koszach 
wiklinowych.

Delegacje gmin z wieńcami dożynkowymi

Powiatowe

Kłomnice

Lelów

Poczesna

Starcza

Janów

Kruszyna

Olsztyn

Rędziny

Dąbrowa Zielona

Konopiska

Mykanów

Przyrów

Blachownia

Koniecpol

Mstów
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W  obecności przedstawicieli niemal wszystkich częstochowskich 
redakcji prasowych, telewizyjnych, radiowych i  internetowych 
samorządowcy subregionu północnego (częstochowskiego) 29 
sierpnia br. podpisali listy do Premier Rządu RP Beaty Szydło oraz 
parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej w  sprawie zapewnienia 
bezpłatnego przejazdu autostradową obwodnicą Częstochowy  
oraz zagwarantowania środków na budowę nowych połączeń 
z  autostradą A1. W  liście do premier B. Szydło samorządowcy 
naszego subregionu po raz kolejny apelują o bezpłatną obwodnicę 
Częstochowy oraz o uzupełnienie połączeń drogowych w związku 
z  planowaną budową odcinka autostrady A1 na północ od 
Częstochowy - po śladzie Drogi Krajowej nr 1. To jedyny odcinek A1, 
który nie powstanie po nowym śladzie. 

- Niedawno wystąpiliśmy solidarnie wraz z  innymi samorządami 
subregionu północnego województwa śląskiego z  wnioskiem do 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o to, aby częstochowski 
odcinek obwodnicy autostradowej był bezpłatny. Apelowaliśmy 
również o  to, aby zadbać o  tę część Drogi Krajowej nr 1, która 
będzie przebiegać pomiędzy Częstochową, a  północną granicą 
województwa. Sugerowaliśmy, aby oprócz samej autostrady A1, 
powstały drogi, które skomunikują gminy na północ od Częstochowy. 
To jedyny w Polsce odcinek autostrady, który oprócz tego, że coś 
ludziom daje, to również zabiera. Obecnie mieszkańcy każdej z gmin, 
która przylega do DK1, mogą wygodnie i bezpiecznie podróżować. 
W  momencie, gdy zostanie tam - śladem DK1 - wybudowana 
autostrada, nie będzie innych możliwości jazdy. Ta część zostanie 
komunikacyjnie odcięta - mówił prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

- Po wybudowaniu autostrady zostaną całkowicie zlikwidowane 
skrzyżowania, które obecnie funkcjonują, a np. Kruszyna zostanie 
pozbawiona dostępu do wjazdu na najbliższy węzeł w  Kościelcu 
- tłumaczył Krzysztof Smela, starosta powiatu częstochowskiego - 
Cały czas przypominamy też o kwestii Drogi Krajowej nr 91, która 
powinna być gruntownie przebudowana jeszcze przed powstaniem 
autostrady. Tam bowiem może przebiegać cały ruch. Płatność 
za autostradę spowoduje, że ruch w  gminach i  na wjazdach do 
Częstochowy drastycznie wzrośnie.
Konferencja prasowa została zwołana w  związku z  pismem  
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które pod koniec sierpnia  
wpłynęło do częstochowskiego magistratu i starostwa powiatowego. 
Było ono odpowiedzią na podpisane w  czerwcu stanowisko 
wszystkich samorządowców subregionu częstochowskiego 
w  sprawie bezpłatnej obwodnicy A1 dla Częstochowy oraz 
poprawy warunków komunikacyjnych dla tych gmin, które stracą 
na poprowadzeniu A1 na północ od Częstochowy śladem DK1. 
Z  odpowiedzi z  Ministerstwa wynika, że A1 wraz z  obwodnicą 
Częstochowy jest na liście autostrad płatnych, choć na razie nie 
zapadła decyzja o  dostosowaniu tego odcinka do poboru opłat. 
Może to jednak nastąpić po wyborze wykonawcy nowego systemu 
poboru opłat drogowych (chyba że zapadnie decyzja o odstąpieniu 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad od poboru 
tych opłat na poszczególnych odcinkach). Z  kolei w  odpowiedzi 
na postulat poprawy warunków komunikacyjnych na północ od 
Częstochowy w związku z planowanym odcinkiem A1 ministerstwo 
zaznaczyło, że samorządy, w  razie potrzeb, mogą indywidualnie, 
zespołowo lub we współpracy ze Skarbem Państwa - planować 
i finansować inwestycje drogowe na swoim terenie.

SOLIDARNOść SAmORZąDóW W SPRAWIE A1
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W  obecności przedstawicieli władz powiatowych i  gminnych, 
delegacji zaprzyjaźnionych Ochotniczych Straży Pożarnych, pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich, sołtysów, członków strażackich rodzin, licznych 
sympatyków i  sponsorów oraz mieszkańców gminy,  w  niedzielę  
6 sierpnia br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Aleksandrii 
obchodziła jubileusz 80-lecia swego istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w Kościele 
Parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, celebrowanej przez 
księdza proboszcza Jacka Szczecinę, który podkreślił etos strażaka 
ochotnika w  lokalnej społeczności. Po zakończeniu mszy uczestnicy 

przeszli na plac przy remizie strażackiej, gdzie odbyły się centralne 
obchody jubileuszowe. 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Aleksandrii z  okazji 
jubileuszu wyróżniona została w  sposób szczególny. Jako symbol 
ofiarnego działania w  ochronie przeciwpożarowej ratowania życia, 
zdrowia i mienia jednostka otrzymała nowy sztandar. Przedstawiciele 
Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazali sztandar 
wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (i  równocześnie 
staroście częstochowskiemu)  Krzysztofowi Smeli, który następnie 
przekazał go prezesowi OSP Aleksandria Romanowi Skoczylasowi, 
a po uhonorowaniu sztandar został przyjęty przez poczet sztandarowy. 
W  trakcie dalszych uroczystości odznaczeni zostali wyróżniający się 
druhny i  druhowie.  Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczeni zostali dh. Wacław Strach (po raz drugi), dh Roman 
Skoczylas, dh Grzegorz Wdowiak, dh Marek Kozieł, dh Przemysław 
Winek, dh Bogdan Budzik. Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczony został dh Marcin Poleszczuk i  dh Adam 
Morzyk. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni 
zostali dh Janusz Budzik, dh Renata Szczurek i  dh Damian Grzyb. 
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: dh Piotr Skoczylas, dh Sławomir 
Szczap, dh Renata Szczurek, dh Adam Żochowski i  dh Ryszard 
Skoczylas. Odznaczenia wręczyli zaproszeni goście. Wyróżnienia za 
długoletnią służbę w OSP Aleksandria otrzymali: Stanisław Szczurek, 
Stefan Świtek, Leszek Sowiński i Zenon Poks.
Po zakończeniu części oficjalnej goście i  członkowie jubilatki zostali 
zaproszeni na poczęstunek do remizy, gdzie gospodarze przygotowali 
strażacką biesiadę.

GF

Te odpowiedzi nie dają jasnej perspektywy w  sprawie bezpłatnej 
obwodnicy, ani nadziei na konkretne środki i  działania ze strony 
instytucji centralnych odpowiedzialnych za budowę brakującego 
odcinka A1 Częstochowa - Tuszyn. Dlatego samorządowcy 
postanowili skierować korespondencję do Premier Rządu RP 
z wnioskiem o  zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie 
płatnych autostrad (w  zakresie obwodnicy Częstochowy) oraz 
poważną analizę problemu komunikacyjnego odcięcia autostradą 
A1 gmin subregionu na północ od Częstochowy. W liście proponują 
rozwiązania, które podczas konferencji przedstawił nieco szerzej 
Jerzy Kocyga, doradca prezydenta ds. transportu i komunikacji.
Jednocześnie prezydent Częstochowy i starosta częstochowski wraz 
z  innymi samorządowcami regionu skierowali prośbę o  wsparcie 
tych działań do częstochowskich parlamentarzystów. Zdaniem 
samorządowców sprawa rozwiązań drogowych związanych z  A1 
będzie w  istotny sposób wpływać na rozwój naszego subregionu 
oraz na ocenę efektów budowy autostrady przez jego mieszkańców. 

Powinni oni zostać potraktowani podobnie jak mieszkańcy innych 
miast i  gmin, którzy cieszą się z  bezpłatnych obwodnic i  którzy 
dostali autostradę jako dodatkową komunikacyjną możliwość, a nie 
drogę, która te możliwości na danym obszarze ogranicza.
Gospodarzami spotkania w  Urzędzie Miasta byli prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz starosta powiatu 
częstochowskiego Krzysztof Smela. Obecni byli także: starosta 
powiatu myszkowskiego Dariusz Lasecki i sekretarz miasta Myszkowa 
Sławomir Matyja, a  także wójtowie gmin subregionu północnego, 
które mogą zostać najbardziej dotknięte poprowadzeniem autostrady 
A1 śladem obecnej DK1 na północ od Częstochowy: Kruszyny - 
Jadwiga Zawadzka, Kłomnic - Piotr Juszczyk, Mykanowa - Dariusz 
Pomada oraz Rędzin - Paweł Militowski. Wszyscy obecni podpisali 
listy do Premier Rządu RP Beaty Szydło oraz parlamentarzystów Ziemi 
Częstochowskiej. 

GF

80-LECIE OSP ALEKSANDRIA

Msza św. w Kościele Parafialnym

Starosta K. Smela składa gratulacje dh. Renacie Szczurek Prezentacja nowego sztandaru
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W tym jednym dniu obchodzimy kilka ważnych świąt i rocznic. 15 
sierpnia obchodzi się jedno z  najważniejszych świąt maryjnych – 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Uroczystości odbywające 
się tego dnia w  katolickich świątyniach wiążą się z  dogmatem 
o  Wniebowzięciu NMP. Święto to jest najstarszym świętem 
maryjnym. Już w  V wieku znane było w  Palestynie i  w  Syrii. 
Początkowo obchodzono je tylko lokalnie w sanktuarium maryjnym 
niedaleko Betlejem. Od VI wieku święto zaczęło rozszerzać swój 
zasięg i zostało połączone ze wspomnieniem kresu życia Maryi. Od 
VII wieku zostało przyjęte przez Stolicę Apostolską i przemianowane 
na Święto Wniebowzięcia. W 1950 roku Papież Pius XII ustanowił 

Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. Święto 
Wniebowzięcia NMP w polskiej tradycji obchodzone jest także jako 
Matki Boskiej Zielnej. Wiąże się to ze zwyczajem błogosławienia w tym 
dniu kwiatów, ziół oraz kłosów zbóż. Święto Matki Boskiej Zielnej 
zwyczajowo wyznaczało termin zakończenia żniw. Przynoszone do 
kościoła dary ziemi stanowiły wyraz symbolicznego podziękowania 
i hołdu, składanego przez rolników Matce Boskiej. Ludowa tradycja 
szczególne moce przypisywała święconym w  kościele ziołom. 
Uznawano je powszechnie za niezwykle skuteczne lekarstwo, kojące 
ludzkie i zwierzęce dolegliwości.
Tego dnia we wszystkich kościołach odprawiane są uroczyste 
msze, a  w  sanktuariach maryjnych odbywają się odpusty. 
Największe obchody odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie 
przedstawiane są duże inscenizacje oraz w Częstochowie na Jasnej 
Górze, gdzie w uroczystej mszy świętej uczestniczą przedstawiciele 
władz i Episkopatu Polski oraz licznie przybyli pielgrzymi. Tradycyjnie 
już, dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny są dla katolików okresem pielgrzymek do sanktuariów 
maryjnych. Najwięcej pątników przybywa wówczas na Jasną Górę.
15 sierpnia to także wyjątkowy dzień dla polskiego wojska, które 
w tym dniu obchodzi swoje święto. Dzień ten – w dowód wielkiego 
poświęcenia żołnierzy i  ochotników walczących w  wojnie polsko-
bolszewickiej w  1920 r. – został wyznaczony na obchody święta 
Polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 97 rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, znanej również pod nazwą „Cudu nad Wisłą”. 
Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych gen. Stanisława Szeptyckiego nr 126 z  dnia 
4.08.1923 r., w  którym można m. in. przeczytać: „W  rocznicę 
wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą 
święci się pamięć poległych w  walkach z  wiekowym wrogiem 
o  całość i  niepodległość Polski”. Święto obchodzono bardzo 
uroczyście, starając się nadać mu charakter wspólnego święta 
wojska i społeczeństwa. W jednostkach wojskowych organizowano 
cykle pogadanek, podkreślając bohaterstwo żołnierza i zryw całego 
narodu w obronie zagrożonej niepodległości w 1920 r. Po wybuchu II 
wojny światowej Święto nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem 
prawnym, a w okresie PRL-u po prostu nikt tego dnia nie świętował. 
Natomiast obchodzono je uroczyście w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie i w początkowym okresie w Ludowym Wojsku Polskim. 
W 1947 r., ustanowiono Dzień Wojska Polskiego zmieniając datę na 
12 października w  rocznicę bitwy pod Lenino, która była chrztem 
bojowym 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Po upadku 
PRL-u, w  latach 1990-1992 za święto Wojska Polskiego przyjęto 
dzień 3 maja. Dopiero ustawa Sejmu z dnia 30.07.1992 r. przywróciła 
obchody Święta Wojska Polskiego na dzień 15 sierpnia.
Każdego roku w dzień Matki Boskiej Zielnej swoje święto obchodzą 
działacze szeroko pojętego Ruchu Ludowego pod nazwą „Święta 
Czynu Chłopskiego”. Zasadniczym przesłaniem ustanowienia Święta 
Czynu Chłopskiego przez działaczy Ruchu Ludowego w 1936 r. było 
nawiązanie do wydarzeń  bitwy warszawskiej w 1920 r. i roli, jaką 
odegrał w niej Wincenty Witos wraz z ówczesnymi mieszkańcami 
wsi. Bitwa Warszawska uznana jest za jedną z decydujących bitew 
w dziejach, bowiem od jej przebiegu zależała nie tylko niepodległość 
naszej odrodzonej Ojczyzny, ale i losy całej Europy. 
Odrodzenie Polski w  1918 roku po 123 latach zaborów było 
fenomenem i  jednym z  najważniejszych wydarzeń historii Polski. 
Niedługo jednak przyszło się cieszyć z wolności. W 1920 r. Polska 
znalazła się w  śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wielka armia 
bolszewickiej Rosji parła na zachód niosąc zarzewie rewolucji, 

15 SIERPNIA – SZCZEGóLNY DZIEń ROKu

Uroczysta Msza Św. w Kościele w Kłomnicach w intencji poległych za ojczyznę

Uroczysty przemarsz uczestników z kościoła na cmentarz

Złożenie wiązanek na grobie poległych w II wojnie światowej
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z  zamiarem jej rozprzestrzenienia na całą Europę. Naprzeciw tej 
potęgi stanęła słaba jeszcze armia Polska. Była to przede wszystkim 
ochotnicza armia rekrutująca się z synów polskiej wsi. To oni uratowali  
Polskę i Europę przed zalewem bolszewickim. W najtrudniejszym dla 
Ojczyzny okresie ówczesny przywódca Ruchu Ludowego – Wincenty 
Witos stanął na czele Rządu Obrony Narodowej. To Witos obok 
Piłsudskiego, Hallera, Żeligowskiego, Sikorskiego, Rydza Śmigłego  
w  braterskim wysiłku chłopów z  innymi warstwami społecznymi 
– przełamali napór potężnej armii najeźdźców ze wschodu pod 
dowództwem doświadczonych strategów: Tuchaczewskiego, 
Jegorowa i  Budionnego usiłujących z  rozkazu sztabu Naczelnego 
Dowódcy Armii Czerwonej w  pożodze światowej rewolucji 
bolszewickiej pozbawić resztek wolności mieszkańców ujarzmionych 
krajów. W dniu 15.08.1920 r. w dzień Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, u  wrót Warszawy w  Radzyminie dokonała się jedna 
z  największych bitew. Tu miał miejsce „Cud nad Wisłą” - mało 
okrzepła w  bojach armia polska przełamała napór najeźdźców 
i przechyliła szalę zwycięstwa broniąc Polski i Europy. 
Jednakże o  bohaterach wsi i  ich przywódcy szybko zapomniano. 
Kiedy niebezpieczeństwo minęło, chłopi i Witos stali się dla ówczesnej 
elity politycznej niewygodni i niepotrzebni. Bohaterem okrzyknięto 
Józefa Piłsudskiego a  Wincenty Witos, skazany w  haniebnym 
procesie brzeskim, musiał udać się na emigrację, a do upominających 
się o swoje prawa chłopów strzelano i zamykano ich w więzieniach. 
W  latach okupacji i po 1945 r. nie pozwolono reaktywować tego 
święta. W  PRL zakazano czcić ten dzień, a  mimo to w  sercach 
polskich patriotów i  ludowców rodziły się wspomnienia o  tamtym 
dniu polskiej chwały, a  na grobach poległych pod Radzyminem 
przez 50 lat w  skrytości składano biało-czerwone kwiaty i  dbano, 
aby te mogiły nie zarosły trawą. Dopiero w 1990 r. działacze Ruchu 
Ludowego ponownie ustanowili dzień 15 sierpnia Świętem Czynu 
Chłopskiego. Dziś naszym narodowym obowiązkiem, szczególnie 
mieszkańców wsi, jest współuczestniczenie w upamiętnianiu czynu 
obrońców Ojczyzny z 1920 r. Pamięć o tych, którzy odeszli już na 
wieczną wartę, jest naszym patriotycznym obowiązkiem.
15 sierpnia 2017 r. w  Kościele Parafialnym w  Kłomnicach p.w. 
św. Marcina została odprawiona uroczysta msza święta w  intencji 
poległych za Ojczyznę. Uroczystość miała charakter Powiatowego 
Święta Czynu Chłopskiego z udziałem licznych delegacji i pocztów 

sztandarowych z  gmin powiatu częstochowskiego. We wspólnej 
modlitwie uczestniczył także starosta częstochowski Krzysztof Smela. 
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz z  orkiestrą na miejscowy 
cmentarz, gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze na 
grobach poległych za Ojczyznę.

Członek Zarządu Powiatu
Leonard Smolarski

Mimo mijającego sezonu urlopowego prace na drogach 
powiatowych idą pełną parą.  Część inwestycji jest już 
zakończonych, inne dobiegają końca. Kolejne startują lub 
niebawem się rozpoczną. Drogowcy wykorzystują sprzyjającą 
pogodę.

Jak dotąd przebudowano i  wyremontowano następujące odcinki 
dróg powiatowych:
•	 Odcinek drogi powiatowej nr 1006 S w  Wikłowie, na której 

wymieniono nawierzchnię bitumiczną na długości 650 m wraz 
z wzmocnieniem podbudowy kamiennej oraz ułożeniem warstw 
bitumicznych wraz z poboczem. Wartość inwestycji: 258 599. zł.

•	 Odcinek drogi powiatowej nr 1054 S Sobuczyna-Młynek 
(długości 550 m) przeszedł gruntowny remont, w trakcie którego 
rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano nową podbudowę 
z kruszywa, stabilizację gruntu oraz ułożono warstwy bitumiczne. 
W  ramach inwestycji utwardzono również pobocza.  Wartość 
inwestycji: 499 451 zł

Wykonawcą robót na wyżej wspomnianych drogach była firma 
BITUM Sp. z o.o.

PRACOWITE WAKACJE NA DROGACH POWIATOWYCH

Złożenie wiązanek na grobie poległych w II wojnie światwe

Złożenie wiązanek na grobie poległych w powstaniu styczniowym 1863 r

Wikłów
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•	 W  Zalesicach na drodze powiatowej nr 1039 S na odcinku 
990 m została wzmocniona istniejąca podbudowa kamienna 
oraz krawędzie jezdni. Wykonano utwardzenie poboczy oraz 
odtworzenie rowów wraz z przepustami. Wartość inwestycji: 586 
525 zł.

•	 Ulica Słowackiego w Koniecpolu – w ciągu drogi powiatowej 
nr 1082 S rozebrano istniejącą nawierzchnię jezdni, wykonano 
podbudowę z  kruszywa oraz położono warstwy bitumiczne. 
W  ramach inwestycji powstały również obustronne chodniki 
ze zjazdami, cieki przykrawężnikowe, obudowano zniszczone 
przepusty. Dodatkowo na odcinku Koniecpol - Radoszewnica 
utwardzono obustronnie pobocza. Wartość inwestycji:  
1 716 334 zł.

Wykonawcą robót w Koniecpolu i Zalesicach było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo - Mostowych Myszków z Żarek.

•	 Odcinek długości 1660 m drogi Łysiny-Stanisławice (droga 
powiatowa nr 1084 S) – wzmocniono krawędzie jezdni, ułożono 
warstwy bitumiczne, utwardzono pobocza oraz wyremontowano 
przepust pod drogą. Prace wykonywała firma P.U.H. DOMAX 
Arkadiusz Mika.

•	 Droga powiatowa nr 1104 S w  miejscowości Biała Wielka 
długości łącznie 820 m. Remont obejmował rozebranie istniejącej 
jezdni, wzmocnienie podbudowy z kruszywa, wykonanie dwóch 
warstw bitumicznych, wykonanie poboczy o  nawierzchni 
z  asfaltobetonu, przebudowa przepustów pod zjazdami oraz 
remont przepustu pod drogą. Wartość inwestycji: 943 093 zł.

•	 Remont drogi powiatowej Małusy Wielkie - Małusy Małe 
w ciągu drogi powiatowej nr 1040 S na długości 990 m, gdzie 
rozebrano istniejącą nawierzchnię, wzmocniono podbudowę 
oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej wraz 

z  wzmocnieniem poboczy kruszywem. Wartość inwestycji:  
520 811 zł.

Zarówno w Białej Wielkiej jak i w Małusach wykonawcą robót była 
firma Larix z Lublińca.

Obecnie trwają inwestycje na następujących odcinkach dróg 
powiatowych:
 
•	 W miejscowości Lgota Mała wykonano warstwę wiążącą oraz 

odwodnienie (kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami 
ściekowymi), ustawiono krawężniki. Obecnie trwają tam prace 
brukarskie. Na czas przebudowy droga wyłączona jest z  ruchu, 
za wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji. Wykonawcą jest 
firma DUKT z Woli Murowanej 

Sobuczyna-Młynek

Koniecpol ul. Słowackiego

Małusy Wielkie

Biała Wielka

Stanisławice - Łysiny

Lgota

Zalesice
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Najdziwniejsze jest to, że coś, czego nikt nigdy 
nie widział, wzbudza tak wielkie kontrowersje 
i wywołuje tyle emocji. Ta niewidzialna siła przez 
niektórych jest obwiniana o wszelkie nieszczęścia 
na ziemi, a inni chcieliby oddać jej nieograniczoną 
władzę w celu rozwiązania wszelkich problemów. 
Czym jest więc rynek?
Początkowo rynek był fizycznym miejscem 
spotkań sprzedających i  kupujących, którzy 
osobiście się targowali, wymieniając towary 
i  ustalając za nie między sobą określone ceny. 
Powstało wiele różnych rodzajów rynków 
w zależności od oferowanych dóbr, czy też usług. 
We współczesnej gospodarce rynek nie musi być 
fizycznym miejscem, a wiele rynków jest w pełni 
skomputeryzowanych. Jednakże bez względu na 
formę wszystkie rynki zachowują się podobnie. Rynek to mechanizm, 
dzięki któremu sprzedający i kupujący współdziałają, ustalając ceny 
i wymieniając między sobą dobra i usługi. Większość działalności 
gospodarczej w rozwiniętych krajach odbywa się w oparciu o rynki 
prywatne w ramach mechanizmów rynkowych. Najważniejsze jest 
jednak to, że za kształtowanie decyzji ekonomicznych w gospodarce 
rynkowej nie jest odpowiedzialna jakaś jednostka, organizacja, 
czy też jakakolwiek inna struktura. To miliony przedsiębiorstw 
i  konsumentów uczestniczy w  dobrowolnej wymianie, mając 
nadzieję na polepszenie swojej własnej sytuacji ekonomicznej, 
a ich działania są kierowane niewidzialnym systemem cen i rynków. 
Pomimo braku centralnego ośrodka zarządzającego rynek 
rozwiązuje problemy produkcji i  dystrybucji obejmujące miliony 
różnych, nieznanych i  zależności. Rynku nikt nie zaprojektował, 
a jednak doskonale funkcjonuje. Żaden współczesny komputer nie 
byłby w stanie dokonywać takich operacji, analiz i wniosków, które 
mogłyby w pełni zastąpić działanie rynku.

Głównym zadaniem rynków jest ustalanie 
cen różnych dóbr. Cena to wartość dobra 
wyrażona w  pieniądzu. Ceny wpływają na 
decyzje producentów i konsumentów na rynku. 
Wyższe ceny ograniczają zakupy konsumentów 
i  zwiększają produkcję. Niższe ceny napędzają 
konsumpcję i  zmniejszają produkcję. Tworzy 
się podaż i  popyt na określone dobra i  usługi, 
ustalając w  ten sposób cenę równowagi 
rynkowej. Ceny, po których nabywcy są gotowi 
kupić taką samą ilość dóbr, jaką sprzedawcy chcą 
sprzedać, są cenami równowagi rynkowej podaży 
i  popytu. W  ten sposób mechanizm rynkowy 
– jak ta „niewidzialna ręka” – steruje całą 
gospodarką, wpływając zarówno na zachowania 
konsumentów, jak i producentów i dostosowując 

je wzajemnie do siebie, tworząc – w pozornym chaosie działań – 
swoisty ład ekonomiczny. Łącząc sprzedawców i kupujących (podaż 
i  popyt) na wszystkich rynkach, gospodarka rynkowa rozwiązuje 
trzy podstawowe problemy: co produkować, jak i  dla kogo. 
Rynek jest najbardziej sprawny, jeśli jest wolny i  konkurencyjny, 
tzn. taki, na którym liczni kupujący mogą swobodnie wchodzić 
w interakcje z wieloma konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami. 
Każda społeczność dysponuje ograniczonymi zasobami czynników 
produkcji, tj. ziemi, pracy i  kapitału, przy pomocy których może 
produkować dobra. Dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszy 
możliwy sposób przetworzenia swoich ograniczonych zasobów 
w  produkty i  usługi najbardziej dla ludzi przydatnych. Stąd na 
prawidłowo funkcjonujących rynkach zjawisko marnotrawstwa, 
czy też nieefektywności jest zredukowane do minimum, gdyż 
każda jednostka dobra wyprodukowana jest przy najniższym 
możliwym koszcie, a korzyści z jej produkcji są wyższe niż koszty jej 
wytworzenia. Rynek jest więc ostatecznym weryfikatorem trafności 

NIEWIDZIALNA RęKA RYNKu – CZY SIę JEJ bAć, CZY Ją PODZIWIAć?

•	 W  miejscowości Wrzosowa - od skrzyżowania z  DK 1 do 
ul. Górnej (droga gminna) wykonano kanał deszczowy oraz 
przebudowano istniejące uzbrojenie. Wykonano tam nową 
konstrukcję jezdni, chodniki oraz rondo przy ul. Strażackiej. 
Droga jest obecnie wyłączona z ruchu, za wyjątkiem komunikacji 
miejskiej oraz dojazdu do posesji. Za roboty odpowiada firma 
TRANZIT z Moskorzewa.

•	 Na odcinku Kokawa - Mykanów (od DW 483 do skrzyżowania 
z  ul. Samorządową w  Mykanowie) wykonywana jest nowa 
podbudowa z  3 warstw bitumicznych wraz z  remontem 
chodników. Wykonywane jest odwodnienie w  postaci drenażu 
oraz studzienki ściekowe. Wykonawcą robót jest firma LARIX 
z Lublińca.

•	 W  Rudnikach (gm. Koniecpol) w  miejscu dotychczas 
istniejącego mostu na rzece Zwlecza powstaje nowy obiekt 
spełniający klasę techniczną A, którego nośność wzrośnie do 
150 ton.  Obiekt jest jednoprzęsłowy o  długości całkowitej 20 
m, z  jezdnią o  nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m oraz 
obustronnymi chodnikami. Obecnie w  ramach inwestycji 
wykonano przyczółki żelbetowe, w  następnym etapie zostanie 
wykonana konstrukcja nośna z  belek prefabrykowanych. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
z Mińska Mazowieckiego.

•	 W miejscowości Walaszczyki trwają prace związane z remontem 

nawierzchni na długości 1200 m. Od skrzyżowania z ul. Sosnową 
rozebrana została nawierzchnia bitumiczna. Remont obejmuje 
wzmocnienie podbudowy, ułożenie 2 warstw bitumicznych oraz 
utwardzenie poboczy. W ciągu drogi odbywa się ruch wahadłowy. 
Za roboty odpowiada  forma LARIX z Lublińca.

LP

Wrzosowa

Most Rudniki
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Szpital w Blachowni przez wiele lat działalności zdobył renomę wśród 
pacjentów. I to nie tylko mieszkańców powiatu częstochowskiego. 
W czerwcu 2013 roku budynki szpitala zostały w wyniku przetargu 
wydzierżawione Polskiej Grupie Medycznej Sp. z  o.o. Szpital po 
krótkiej przerwie ponownie rozpoczął działalność w  lipcu 2014 
roku i  od tego momentu funkcjonuje nieprzerwanie, odzyskując 
należne mu zaufanie pacjentów. Jest to obecnie jedyna placówka 
służby zdrowia realizująca umowę z  NFZ w  zakresie lecznictwa 
szpitalnego na terenie powiatu częstochowskiego. Szpital posiada 
następujące oddziały:
•	 oddział chirurgii ogólnej - 35 łóżek,
•	 oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – 25 łóżek,
•	 oddział wewnętrzny z  pododdziałem intensywnej opieki 

kardiologicznej – 34 łóżka
•	 oddział ginekologii i położnictwa z pododdziałem neonatologii 

– 38 łóżek  (w  tym 10 łóżek na ginekologii, 10 łóżek na 
położnictwie, 15 łóżeczek noworodkowych, 3 inkubatory)

•	 oddział pediatrii – 15 łóżek,
•	 oddział chirurgii krótkotrwałej w trybie dnia jednego – działający 

w ramach usług komercyjnych – 12 łóżek,
•	 izba przyjęć- 1 łóżko.

Szpital posiada również otwarty w  czerwcu 2016 roku oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii, pracujący w trybie ostrodyżurowym 
i realizujący procedury  ratujące życie. Oddział dysponuje ośmioma 
łóżkami oraz nowoczesnym sprzętem i  systemem monitorowania 

parametrów życia. Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany 
personel z  wieloletnim doświadczeniem w  opiece nad pacjentami 
w stanach zagrożenia życia.
Szpital w  Blachowni posiada ogółem 168 łóżek, w  tym 148 
zakontraktowanych w ramach umowy z NFZ, 12 łóżek komercyjnych 
oraz 8 łóżek na wspomnianym wyżej oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii.

Według informacji przekazanych przez dzierżawcę szpitala - Polską 
Grupę Medyczną Sp. z  o.o  w  2016 roku szpital przyjął 6752 
pacjentów. W  ubiegłym roku placówka rozszerzyła działalność 
poradni specjalistycznych  o  świadczenia w  zakresie ortopedii 
i  traumatologii, chirurgii ogólnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, 
neurologii oraz ginekologii i położnictwa.
Poradnia rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ w 2016 roku udzieliła 
726 porad. Pozostałe poradnie w ramach działalności komercyjnej 
udzieliły w 2016 roku łącznie 2110 porad.
Ponadto w 2016 roku w ramach działalności komercyjnej, pracownia 
endoskopii wykonała 92 gastroskopie i 33 kolonoskopie, a pracownia 
USG  32 badania USG.

Dzierżawca szpitala, Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o od momentu 
podpisania umowy dzierżawy budynków szpitala w  Blachowni 
nie szczędzi środków, by szpital stał się placówką nowoczesną 
i  przyjazną pacjentowi. Zapowiadane są kolejne inwestycje, które 
z pewnością zostaną zauważone przez pacjentów. TŚ

SZPITAL W bLACHOWNI W LICZbACH…

podjętych decyzji i  prowadzi do elastycznego dostosowania 
produkcji do zmieniających się potrzeb. 
Wszelkie próby zastąpienia mechanizmu rynkowego centralnym 
planowaniem, zakończyły się całkowitym niepowodzeniem we 
wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz niektórych 
krajach Azji. W  gospodarce centralnie planowanej ceny ustalał 
administracyjnie organ centralny. Ceny te przez długi okres były 
niezmienne. Na wiele produktów świadomie ustalono ceny 
planowo-deficytowe, czyli poniżej kosztów własnych produkcji. 
Do takich cen budżet państwa musiał dopłacać, aby pokryć straty 
przedsiębiorstwa. Im większa była produkcja, tym wyższa była 
strata i tym większe musiały być dotacje aby wyrównać te straty. 
Przedsiębiorstwa nie były zainteresowane obniżaniem kosztów 
produkcji. O  rozmiarach i  strukturze produkcji nie decydował 
popyt na rynku, lecz plan odgórnie narzucony przedsiębiorstwom 
w formie obowiązujących nakazów. Ceny nie kształtowały się pod 
wpływem prawa popytu i  podaży. Wskutek administracyjnego 
ustalania cen gospodarka okazała się nieefektywna i  rozrzutna, 
a  w  wielu obszarach wręcz marnotrawna. Osiągane efekty były 
niewspółmierne w stosunku do ponoszonych wysokich nakładów. 
Dlatego na dłuższą metę gospodarka centralnie planowana 
okazała się niewydolna ekonomicznie i  tym samym niezdolna do 
zaspokojenia rosnących aspiracji konsumpcyjnych społeczeństwa. 
Te historyczne doświadczenia dowodzą, że nie można zastąpić 
rynku żadnym innym mechanizmem.
W idealnym modelu gospodarki rynkowej wszystkie towary i usługi 
podlegają dobrowolnej wymianie za pieniądze, po konkurencyjnych 
cenach rynkowych. Jednakże w rzeczywistości żadna gospodarka 
nie odpowiada wyidealizowanemu światu sprawnie funkcjonującej 
„niewidzialnej ręki”. Oprócz niewątpliwych zalet rynek ma też 
swoje słabości i niedoskonałości, które w pewnych sytuacjach nie 
doprowadzają do efektywnych wyników. Mechanizm rynkowy 

działa efektywnie w warunkach konkurencji doskonałej, tj. takiej, 
gdzie m. in. występuje nieograniczona liczba przedsiębiorstw 
i  konsumentów, gdzie kupujący i  sprzedający dysponują pełną 
informacją o rynku, gdzie istnieje swobodny przepływ czynników 
produkcji. W  praktyce wiele czynników sprawia, że tworzą się 
monopole i  inne formy konkurencji niedoskonałej, dostęp do 
pełnej informacji jest zawężony, a przepływ czynników produkcji 
jest ograniczony. Niedoskonałości gospodarek prowadzą do 
takich problemów, jak zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie, 
kryzysy finansowe, czy też skrajne poziomy bogactwa i  nędzy. 
Dlatego rządy państw w  rozmaity sposób próbują reagować na 
usterki w działaniu mechanizmu rynkowego. Typowymi obszarami 
aktywności rządu, to utrzymanie bezpieczeństwa publicznego 
kraju (wojsko, policja), energetycznego, żywnościowego. Państwo 
wspiera naukę, edukację, służbę zdrowia i  opiekę społeczną, 
a  także pilnuje porządku prawnego. Lecz aby móc to czynić 
Państwo opodatkowuje swoich obywateli i  przekazuje część 
swojego dochodu na rzecz określonych grup społeczeństwa. 
Prawidłowo funkcjonujący rynek wymaga więc dobrze 
skonstruowanego systemu prawnego, demokratycznych struktur 
politycznych i  szeroko pojętego kapitału społecznego. Bez tego 
na rynku może zapanować korupcja, nierówności i  skrajne 
zróżnicowania w  dochodach, bieda niektórych grup obywateli 
i ogólny spadek poziomu życia. Sukcesy i porażki rządów niektórych 
państw pokazują, że zasadniczym problemem jest ustalenie 
granicy, do jakiej władza może ingerować w  funkcjonowanie 
wolnego rynku. W konkluzji można zatem stwierdzić, że sprawne 
funkcjonowanie „niewidzialnej ręki rynku” musi mieć racjonalne 
wsparcie ze strony państwa i aparatu rządowego.

Dr inż. Leonard Smolarski
Członek Zarządu 

Powiatu Częstochowskiego
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20 czerwca br. rząd zaakceptował aktualizację 
Programu Budowy Dróg Krajowych, zwiększając 
limit wydatków do 2023 roku ze 107 mld zł 
do 135 mld zł. Zwiększone środki finansowe 
dały Ministerstwu Infrastruktury i  Budownictwa 
możliwość wprowadzenia jeszcze w  czerwcu do 
Programu kolejnych pięćdziesięciu kilku inwestycji. 
Wśród nich są duże zadania drogowe, takie jak: 
budowa 570 km drogi ekspresowej S19 tzw. 
Via Carpatia od granicy z  Litwą do Barwinka na 
granicy ze Słowacją, budowa dalszego odcinka 
101 km A2 na wschód od Warszawy do Białej 
Podlaskiej czy wreszcie przebudowa 81 km DK 1 
od Częstochowy do Tuszyna. Wprowadzono także 
krótsze przebudowy odcinków dróg krajowych i ich 
obwodnic. Niestety, nie ma wśród nich przebudowy DK – 91 od 
miejscowości Rudniki przez Kłomnice do Radomska. 30 czerwca br. 
Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosił przetarg na projekt i budowę ostatniego odcinka autostrady 
A1 liczącego 17 km od Rząsawy koło Częstochowy do granic 
województwa śląskiego z łódzkim. Tego samego dnia przetargi na 
cztery swoje odcinki tej autostrady od granicy z województwem 
śląskim do Tuszyna, liczące 64 km, ogłosił łódzki Oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad. Rozpoczęcie procedury 
przetargowej nie oznacza natychmiastowego rozpoczęcia prac. 
Procedura przetargowa potrwa bowiem około roku, tak więc 
podpisania umów można się spodziewać w  połowie 2018 roku. 
Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
dlatego wykonawca w kolejnym roku musi stworzyć dokumentację 
projektową i uzyskać wszystkie decyzje i pozwolenia konieczne do 
rozpoczęcia robót. 
Do rozpoczęcia budowy zostały prawie dwa lata i  jest to czas na 
rozwiązanie problemu z  dostępem do drogi ogólnokrajowej dla 
mieszkańców gmin Kruszyna, Mykanów i  Rędziny, sąsiadujących 
z przyszłą autostradą, jak również mieszkańców gminy Kłomnice 
i Rędziny, sąsiadujących z drogą DK – 91. Jest to istotny problem, 
gdyż autostrada A1 od węzła Rząsawa do Piotrkowa Tryb. 
będzie biegła dokładnie po śladzie DK 1. Obecnie DK 1 jest 
ogólnodostępną, a  kierowcy mogą wjechać na „gierkówkę” 
w  Wikłowie, Bogusławicach, Grabowej czy w  Kościelcu bez 
uiszczenia opłat. 
W przyszłości te niebezpieczne krzyżówki zostaną zlikwidowane, 
a kierowcom pozostanie jedynie płatny wjazd na autostradę poprzez 
węzeł w Kościelcu. Jak już wielokrotnie pisałem, wielu mieszkańców 
powiatu częstochowskiego, sąsiadujących z  gierkówką, nie tylko 
straci darmową od 40 lat drogę, a dodatkowo nie będzie możliwości 
wjazdu na A1. Rada Powiatu Częstochowskiego chcąc jeszcze raz 
upomnieć się do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 
o prawa nabyte mieszkańców powiatu częstochowskiego, podjęła 
22 czerwca br. uchwałę w  sprawie budowy równoległego obok 
autostrady „dodatkowego ciągu drogowego od Bogusławic przez 
Kościelec do Rząsaw”, odkąd dalej można by było przedostać się 
starą „jedynką” do Częstochowy czy następnie na Śląsk. Powyższe 
stanowisko przekazane zostało także parlamentarzystom oraz 
władzom samorządowym województwa śląskiego. Betonowa, 
autostrada z  trzema pasami ruchu w obu kierunkach powstanie 
najwcześniej w 2022 roku, lecz problem z przejazdem samochodów 
z Częstochowy do Piotrkowa Tryb. rozpocznie się w połowie 2019 
roku, kiedy to na plac budowy autostrady wjedzie ciężki sprzęt. 

Wówczas trudno sobie wyobrazić jak będzie 
wyglądał przejazd samochodów ze Śląska do 
Warszawy lub ze Śląska nad morze czy odwrotnie. 
Będzie to droga przez mękę. 
Próbkę tego co nastąpi można zaobserwować już 
teraz w czasie wypadków na gierkówce. 
Ruch samochodów z DK-1przenosi się na DK- 91. 
Wówczas nie ma komfortu jazdy dla kierowców, 
jak również komfortu życia dla mieszkańców 
gminy Rędziny i Kłomnice, sąsiadujących z dawną 
„jedynką” na trasie Częstochowa – Piotrków 
Tryb. Taka męczarnia trwać będzie co najmniej 
do zakończenia budowy autostrady A1. Później 
sytuacja może się poprawić lub pozostanie taka 
sama, gdy kierowcom nie będzie się opłacać 

przejazd płatną autostradą. 
Aktualnie DK 91 nie jest dostosowana do już istniejącego ruchu 
pojazdów. Brak jest ciągów pieszo – rowerowych, bezkolizyjnych 
skrzyżowań, zatok autobusowych czy obwodnic terenów 
zabudowanych. Droga DK – 91 wymaga natychmiastowej 
modernizacji z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego, ze względu na obecnie okresowo, a w przyszłości 
(w trakcie budowy i po wybudowaniu autostrady) zwiększony ruch 
samochodów, głównie ciężarowych. 
Dlatego 22 czerwca br. Rada Powiatu w  Częstochowie podjęła 
uchwałę odnośnie budowy drogi alternatywnej DK – 91 do autostrady 
A1 od Częstochowy do Tuszyna i wprowadzenia jej do Programu 
Budowy Dróg Krajowych i  Autostrad na lata 2014 – 2023 wraz 
z budową obwodnicy Kłomnic i Kościelca. I tu należy przypomnieć, 
że nie jest to pierwsze działanie powiatu częstochowskiego w  tej 
sprawie. Już wcześniej stanowisko modernizacji DK – 91 przed 
przebudową DK – 1 przyjęło 31 marca 2014 roku 17 samorządów 
z powiatu częstochowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego, 
sąsiadujących z „gierkówką” oraz Rada Powiatu Częstochowskiego 
w dniach 29 marca 2011 roku a także 27 marca 2014 roku. Od 17 lat 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawsze przekazywała 
odmowne odpowiedzi, argumentując je brakiem środków 
finansowych na to zadanie, mimo, że Powiat Częstochowski, Gmina 
Kłomnice czy mieszkańcy wielokrotnie zwracali się w  tej sprawie. 
Teraz pojawiło się światełko w tunelu. Rząd zwiększył o 28 mld limit 
wydatków na budowę dróg krajowych, tym samym do Programu 
Budowy Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzane są nowe zadania. 
Ufamy, że w  oczach Ministerstwa Infrastruktury i  Budownictwa 
będzie miało uznanie także to zadanie i zostanie ono zaliczone do 
pilnej realizacji. I w tym miejscu należy wspomnieć o rozpoczęciu już 
tego zadania. Dwukrotnie w 2002 roku i w 2010 roku wykonana 
została dokumentacja techniczna przebudowy odcinka od Rudnik 
przez Kłomnice do Zberezki (granicy województwa śląskiego 
z  województwem łódzkim). W  2005 roku przebudowano w  tej 
drodze wiadukt kolejowy w Kłomnicach, a w 2007 roku wiadukt 
kolejowy w Rudnikach i kilometrowy odcinek drogi w Kłomnicach. 
Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad zmienia 
również dawno oczekiwaną nawierzchnię chodników w  centrum 
Kłomnic z  destruktu asfaltowego na kostkę. Przebudowany jest 
także wcześniejszy 10-kilometrowy odcinek od Częstochowy 
przez ulicę Warszawską i  dalej przez Rędziny do Rudnik. Wszyscy 
życzylibyśmy sobie, aby przebudowa drogi 91 była kontynuowana  
i by zakończyła się przed wybudowaniem autostrady. 

 Jan Miarzyński
 Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

CO DALEJ W SPRAWIE AuTOSTRADY NA PółNOC OD CZęSTOCHOWY?
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5 lipca br. do częstochowskiego starostwa przyjechali uczniowie 
z  Liceum Ogólnokształcącego w  Kamienicy Polskiej  i  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w  Koniecpolu wraz z  towarzyszącymi 
im dyrektorami: Iwoną Chołą (Kamienica Polska) i Edytą Młyńską 
(Koniecpol). Powód wizyty? Udział w  uroczystym wręczeniu 
Stypendiów Starosty Częstochowskiego przyznawanych w ramach 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
częstochowski”. 
Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium w  wysokości 
1 000 zł z  rąk wicestarosty Henryka Kasiury odebrało łącznie  

9 uczniów. Gratulacje złożyli im także członkowie Zarządu Powiatu: 
Jan Miarzyński i Leonard Smolarski.

A oto nagrodzeniu uczniowie:
Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej 

1. Emilia Zamorowska – średnia ocen – 5,71
2. Żaneta Litarska – średnia ocen – 5,13
3. Klaudia Sikora – średnia ocen – 5,06
4. Julia Rogacz – średnia ocen – 4,88
5. Arkadiusz Wagner – średnia ocen – 4,81

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu 4 uczniów:
1. Piotr Kozieł – średnia ocen – 5,20
2. Błażej Koba – średnia ocen – 5,00
3. Piotr Pawlik – średnia ocen – 5,00
4. Jakub Nowak – średnia ocen – 4,75

Aby otrzymać stypendium uczeń musi spełnić łącznie następujące 
warunki:
- uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 z  zajęć edukacyjnych 
wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe 
i realizowanych w danym semestrze (z wyłączeniem praktyk) 
- uzyskać oceny celujące z  co najmniej 3 zajęć edukacyjnych 
wyodrębnionych w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe 
i realizowanych w danym semestrze (z wyłączeniem praktyk),
- wykazać się brakiem nieusprawiedliwionych nieobecności na 
zajęciach dydaktycznych. 

GF

STYPENDIA STAROSTY WRęCZONE

24 czerwca br. w DPS w Blachowni odbył się kolejny, bo już XXII 
Piknik Integracyjny dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz podopiecznych 
Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Academia”. 
Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie  „Nasz Dom” 
działające przy DPS w Blachowni.
Zgodnie z  hasłem przewodnim tegorocznej imprezy: „Na śląską 
nutę”, każdego gościa witali mieszkańcy ubrani w tradycyjne śląskie 
stroje częstując przybyłych śląskim „kreplem”. W gwarze śląskiej 
grupa teatralna DPS „Amatorzy” zaprezentowała wiersz  J. Tuwima 
pt. ”Rzepka” (warto dodać, że wszystkie stroje własnoręcznie 
wykonali pracownicy DPS). W  części artystycznej wystąpili także: 
grupa artystyczna „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Stowarzyszenie 
„Academia”  z  Blachowni oraz wokalista Jacek Miernikiewicz. 
Wielu pozytywnych emocji dostarczył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Rędzin pod batutą Krzysztofa Gajowniczka.  
W  trakcie imprezy można było podziwiać prace wykonane przez 

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w  Blachowni  Marcina 
Puchniarskiego (wystawa pt. „Stroje Regionalne Śląska”) oraz 
zakupić rękodzieła powstałe w  warsztatach terapii zajęciowej. 
Mieszkańcy  i  zaproszeni goście mogli skorzystać z  wielu innych 
atrakcji takich jak fotobudka (foto na wesoło), obejrzeć pokaz 
magii iluzjonisty Krystiana Bączyńskiego oraz potańczyć na świeżym 
powietrzu. 
Dopisała zarówno pogoda jak i zaproszeni goście – przybyło około 
400 osób, w  tym władze powiatu częstochowskiego na czele 
z  wicestarostą częstochowskim Henrykiem Kasiurą, burmistrz 
Blachowni Sylwia Szymańska, przedstawiciele Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z dyrektor Katarzyną 
Buchajczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Herbach oraz mieszkańcy 
wraz z rodzinami. 

Bogusław Marchewka
Dyrektor DPS w Blachowni

XXII SPOTKANIE INTEGRACYJNE DPS W bLACHOWNI

Stypendyści z władzami powiatu i dyrektorami szkół
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Związek Powiatów Polskich to organizacja zrzeszająca polskie powiaty 
już w  dwudziestoleciu międzywojennym. Związek reaktywowany 
został po 60-letniej przerwie (z inicjatywy samorządowców powiatów 
i miast na prawach powiatów) w trakcie Zebrania Założycielskiego 
Związku Powiatów Polskich, które odbyło się dniach 26 i 27 lutego 
1999 roku w Nowym Sączu. 17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy 
w  Warszawie dokonał rejestracji stowarzyszenia, a  28 maja 1999 
roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru 
władz statutowych Związku. Związek Powiatów Polskich skupia 308 
powiatów i miast na prawach powiatów. Obecnie na czele Związku 
stoi Prezes Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński, wybrany w 2015 
roku na czteroletnią kadencję.
Powiat częstochowski przystąpił do Związku Powiatów Polskich 
w maju 1999 roku. Głównym celem funkcjonowania Związku jest 
nie tylko obrona wspólnych interesów powiatów jako jednostek 
samorządowych i  propagowanie idei samorządności, ale także 
propagowanie wymiany doświadczeń w  zakresie wykonywanych 
zadań własnych i  zadań z  zakresu administracji rządowej, 
inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ 
na rozwój społeczności powiatowych, reprezentowanie powiatów 
na forum ogólnopaństwowym i  międzynarodowym, prowadzenie 
pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu 
rozwiązywanie problemów w  zakresie poszczególnych dziedzin 
działalności samorządu terytorialnego, inicjowanie i  opiniowanie 
projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, 
inspirowanie i  podejmowanie wspólnych inicjatyw służących 
społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie 
kontaktów zagranicznych oraz wymiana naukowa i kulturalna. 
Związek prowadzi swoją działalność poprzez komisje tematyczne. 
W  ich pracach biorą również udział członkowie Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.
Obecnie działają następujące komisje tematyczne:
1. Komisja ds. Statystyki Publicznej 
2. Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego 
3. Komisja ds. Ustrojowych 
4. Komisja ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa 
5. Komisja ds. Systemu Finansów Publicznych 
6. Komisja ds. Międzynarodowych
7. Komisja ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli 
8. Komisja ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki 

Regionalnej oraz Środowiska 

9. Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
10. Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu 

Celem współpracy w  ramach poszczególnych komisji jest poza 
działalnością szkoleniowo – informacyjną integracja poszczególnych 
grup zawodowych pracowników samorządu powiatowego oraz 
opracowywanie projektów stanowisk Związku w sprawach objętych 
zakresem ich działania. Ponadto komisje mogą występować do 
zarządu Związku o przygotowanie lub zlecenie wykonania ekspertyz, 
analiz i innych opracowań związanych z tematyką działania komisji.
Zgodnie z  Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich, każdy członek Związku opłaca składki członkowskie.
Składka członkowska powiatu częstochowskiego w  2017 roku 
wynosi 18.972,38 zł. (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 
dwa złote i  trzydzieści osiem groszy), co stanowi 0,14 groszy na 
mieszkańca powiatu. Na dzień dzisiejszy zostały odprowadzone dwie 
składki kwartalne w kwocie 9.486,38 zł. Składki płacone są w ratach 
kwartalnych w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału.
Związek Powiatów Polskich w  ramach swojej działalności realizuje 
bardzo wiele różnorodnych projektów i  zadań. Często są to 
projekty dofinansowane ze środków unijnych, a  dotyczące min. 
usług publicznych, partnerstwa publiczno-prawnego, zagadnień 
związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia, innowacyjności czy 
też roli samorządów w polityce zagranicznej.
Przedstawiciele ZPP zasiadają również w  Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego.
Związek Powiatów Polskich postanowił także włączyć się w proces 
edukacji obywatelskiej młodzieży, tym samym stwarzając uczniom 
możliwość zdobycia jak najszerszej wiedzy o  zasadach tworzenia 
i  działania instytucji publicznych oraz nabycia umiejętności 
załatwiania w  nich spraw. W  tym celu organizowany jest 
Konkurs Wiedzy o  Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. Utworzony został także punkt informacyjny, 
w którym można uzyskać informacje na temat funduszy pomocowych 
oraz pomoc w pisaniu wniosków. 
Związek Powiatów Polskich to organizacja ważna i  pożyteczna. 
Związek nie tylko reprezentuje samorządy powiatowe, ale także bierze 
udział w  tworzeniu przepisów prawnych, realizuje liczne projekty 
szkoleniowe, edukacyjne i  jest platformą wymiany doświadczeń 
i  poglądów. Związek to także możliwość wspólnego działania 
samorządów powiatowych i  oddziaływania min. na administrację 
rządową. TŚ

POWIAT CZęSTOCHOWSKI W ZWIąZKu POWIATóW POLSKICH

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć 
dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. 

Umowa ważna do 13 października!

Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń 
Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW 
obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Ta umowa 
obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje 
wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci 
bawią się bez opieki. 
Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne. 

Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje 
cały świat, udziały własne zniesione, karencje zniesione. 
Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł. 

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do 
ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie 
potwierdzać zaświadczeniami, że w  okresie obowiązywania 
polisy przynajmniej jedno z  rodziców lub opiekunów prawnych 
dziecka, poszkodowanego w  następstwie wypadku, podlega 
takiemu ubezpieczeniu, tj. ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu 
i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie 
ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu 

KRuS PRZYPOmINA
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Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą 
w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:
•	 śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału 

serca oraz udaru mózgu;
•	 śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie 

gospodarstwa rolnego;
•	 śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;
•	 śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW 

(z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);
•	 za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;
•	 jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na 

zdrowiu;
•	 z tytułu porażenia prądem lub piorunem;
•	 nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami 

trującymi, etc.;
•	 oparzeń i odmrożenia;
•	 pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub 

zwierzęta w tym psa;
•	 wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku;
•	 pobytu w szpitalu w wyniku choroby;
•	 pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
•	 zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
•	 zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku;
•	 zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków 

pomocniczych;
•	 poważnego zachorowania;
•	 operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
•	 usługi assistance; z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego 

sepsy.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod  
nr tel. 22 745 13 40.

Ponieważ ubezpieczenie ma charakter grupowy, rodzice 
nie muszą wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie 
obejmuje dzieci z  automatu. W  razie wypadku lub choroby 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać 
zaświadczeniami, że w  okresie obowiązywania polisy 
przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 
poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w  pełnym zakresie (ubezpieczeniem 
emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, 
chorobowym i macierzyńskim). 

Numer polisy to 436000109472. 

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do 
ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie. 
Zgłaszanie szkód:
•	 zgłoszenia drogą elektroniczną – szkody@ergohestia.pl
•	 zgłoszenie telefoniczne – 801 107 107; 58 555 5 555 
•	 Centrum Alarmowe Assistance – 24h – 22 522 29 90;  

22 232 29 90
W przypadku pytań, wątpliwości, korespondencji, zgłoszeń, 
należy posługiwać się numerem polisy 436000109472. 

Szczegóły także na stronie internetowej KRUS:
http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-
ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-dla-
czlonkow-rodzin-rolnikow/

http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/umowa-
ubezpieczenia-dzieci-rolnikow-od-nastepstw-nieszczesliwych-
wypadkow/

oraz pod nr tel. 22 745 13 40.

Wyłączenia odpowiedzialności: 
1. Z  ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa 
nieszczęśliwych wypadków doznanych: 

1) w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez 
Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,

2) w wyniku samookaleczenia,
3) w  wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu 

nerwowego,
4) w  wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub 

innymi środkami odurzającymi,
5) wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu 

wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów 
społecznych, strajków, lokautów, terroryzmu lub sabotażu,

6) wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez 
wymaganych, przez ustawę Prawo o  ruchu drogowym lub 
innych przepisów prawa, uprawnień do kierowania pojazdem, 
chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

7) w  związku z  wyczynowym uprawianiem sportu, w  zakresie 
uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy 
ryzyka, zgodnie z  postanowieniami § 3 oraz uczestniczenia 
w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących 
się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub 
przyrodniczymi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 pkt 2). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto: 
1) nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek pozostawania 

Ubezpieczonego w  stanie nietrzeźwości lub w  stanie po 
spożyciu alkoholu, pod wpływem narkotyków lub innych 
podobnie działających środków, chyba że nie miało to wpływu 
na powstanie szkody,

2) infekcji, za wyjątkiem zakażenia Ubezpieczonego 
mikroorganizmem chorobotwórczym w  wyniku ran 
odniesionych w  nieszczęśliwym wypadku objętym zakresem 
ubezpieczenia,

3) uszkodzeń dysków międzykręgowych,
4) zatruć przewodu pokarmowego,
5) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie 

niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych 
zabiegów na ciele, z  zastrzeżeniem, że ochrona 
ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były 
następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,

6) skutków wypadków będących następstwem jakiejkolwiek 
choroby lub powstałych w  związku z  nią, nawet zaistniałą 
nagle, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.
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Pierwszy raz za granice naszego kraju wyjechałem 
zaraz po studiach w  1980 roku. Pojechałem 
oczywiście do pracy. Wcześniej musiałem otrzymać 
paszport. W roku 1980 nie było już to takie trudne 
jak wcześniej. Sto pięćdziesiąt dolarów na koncie 
i  można było dostać paszport. Dolarów miałem 
własnych sto, a  pięćdziesiąt pożyczyłem. Tak więc 
ze stoma dolarami w kieszeni ruszyłem do Berlina 
Zachodniego. W  Polsce to była duża kwota, ale 
w Niemczech niewielka. Po powrocie do kraju jako 
nauczyciel zarabiałem około 20 dolarów miesięcznie. 
Pracując w  Berlinie Zachodnim jako pomocnik na 
budowie zarobiłem w  ciągu miesiąca tyle, ile w  Polsce w  ciągu 
roku. Później, po stanie wojennym, kilkakrotnie próbowałem 
wyjechać. Wtedy o paszport można było występować na podstawie 
zaproszenia. Niestety, nie udało mi się ani razu. Paszportu nie 
dostałem, bo zaproszenie było od osoby, która zdaniem władz 
nielegalnie wyjechała z  Polski. Innym razem Amerykanie nie dali 
mi wizy. Kiedy sobie załatwiłem wizę egipską, to mi paszport 
odebrano i postraszono skierowaniem sprawy do sądu bo uznano, 
że coś kombinuję. Wiza była wtedy bardzo ważna, bo do paszportu 
dodawano jeszcze kartę przekroczenia granicy, gdzie był wskazany 
kraj docelowy i wszystko musiało się zgadzać. Kto to dziś pamięta… 
Dlaczego o  tym piszę? Bo ostatnio przeżyłem szok. Dziś młodzi 
ludzie nie znają takich problemów. Swoje paszporty mają w domu, 
a wtedy paszport był własnością państwa i po powrocie do kraju 
trzeba go było oddać. Kiedy po okrągłym stole nastąpiła zmiana 
systemu i  można było mieć swój własny paszport, pewnie jako 
jeden z  pierwszych mieszkańców ówczesnego województwa 
częstochowskiego wystąpiłem o ten dokument. Kiedy go dostałem, 
schowałem w szufladzie w domu i leżał tam przez sześć lat zanim 
go użyłem. Skorzystałem z niego dopiero w 1995r. i po raz drugi 
wyjechałem na tzw. „Zachód”. Tym razem jednak z  rodziną 
i  jako turysta, a  nie najemny robotnik. Wystaliśmy się w  kolejce 
do przekroczenia granicy w  Zgorzelcu. Gdy już wjechaliśmy na 
terytorium Niemiec, przez nikogo niepokojeni dojechaliśmy aż 
do Hiszpanii przekraczając po drodze kilka innych granic nawet 

tego nie zauważając. Wracając do domu znów 
staliśmy w  ogromnej kolejce w  Goerlitz. Kontrole 
dokumentów, samochodu, bagaży. Kto dziś o tym 
słyszy? Dzięki wszystkim zmianom, jakie w  Polsce 
zaszły, nas już to nie dotyczy. Nie jesteśmy już 
tylko pracownikami najemnymi, już nie zarabiamy 
miesięcznie tyle, ile tam w pół dnia. Już nie stoimy 
w kolejkach na granicach. Jesteśmy pełnoprawnymi 
obywatelami Unii Europejskiej. Nasze dzieci mogą 
studiować na najlepszych uczelniach w  całej 
Europie. Korzystają z różnych programów unijnych - 
choćby z Erasmusa. Dzięki temu zdobywają wiedzę, 

poznają innych ludzi, poznają świat. I nagle zgrzyt. Właśnie młodzi 
ludzie, którzy nic nie wiedzą o tamtych czasach, drą na mównicy 
sejmowej flagę Unii Europejskiej. Twierdzą, że Unię Europejską 
należy zniszczyć. Korzystają z  wolności, korzystają z  możliwości 
i  pieniędzy, jakie daje Unia, a  jednak opowiadają takie rzeczy. 
Ktoś im te bzdury podsuwa, ktoś im robi takie pranie mózgów. 
Sami tego nie wymyślili. Znów ktoś chce, byśmy byli osamotnieni, 
sami przeciwko wszystkim. Warto jednym przypomnieć, a drugim 
pokazać choć namiastkę tamtych czasów. Właśnie nadarzyła 
się okazja. W  Hamburgu w  dniach 7-8 lipca odbywał się szczyt 
najbardziej rozwiniętych krajów świata (G-20). W związku z  tym 
dla zwiększenia bezpieczeństwa, Niemcy przywróciły kontrolę na 
granicach. Na efekty nie trzeba było czekać. W  Zgorzelcu korek 
miał ok. 15 km. To może wrócić. Może nie być Erasmusa, może nie 
być wymiany młodzieży. Może nic nie być. Ale za to znów może być 
RWPG. Czy tego naprawdę chcemy? Unia to naprawdę takie zło, 
które trzeba zniszczyć? Unia nie jest tworem idealnym i nigdy takim 
nie będzie. Należy ją poprawiać, modernizować, ale nie można jej 
niszczyć. Zawsze jednak należy pamiętać o tym, parafrazując słowa 
jakże aktualnej do dziś piosenki „Tolerancja” Stanisława Sojki, 
że: „Unia nie po to tylko jest by brać…”. Warto posłuchać jej 
w całości. Mimo ponad 25 lat nic nie straciła na aktualności. Wyłącz 
więc telewizor a włącz myślenie.

Janusz Krakowian

FELIETON 
uNIA NIE PO TO TYLKO JEST, bY bRAć

Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Żołnierzy maszerowała na 
Jasną Górę już 26 raz. Żołnierze wyruszyli z Katedry Polowej Wojska 
Polskiego w Warszawie 5 sierpnia br.  W pielgrzymce wzięło udział ok. 
700 osób, a wśród nich żołnierze, pracownicy wojska, Służby Celnej, 
Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, a  także żołnierze z  USA, 
Litwy, Słowacji, Niemiec i Chorwacji. Przewodnikiem pielgrzymki był 
ks. płk Zenon Surma, który uczestniczył w niej po raz 24. Pielgrzymka 
Wojskowa spędziła w drodze 10 dni, pokonując 330 km. 
Po 10 dniach marszu – rano 14 sierpnia – żołnierze dotarli do 
Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce (w Siedlcu k. Mstowa). 
Był to ich ostatni przystanek przed wejściem do częstochowskiego 
sanktuarium. Do pielgrzymów dołączył starosta częstochowski 
Krzysztof Smela, który wspólnie z  nimi uczestniczył w  uroczystej 
mszy świętej. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. zastępca dowódcy 
generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, 
inspektor Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił 

Zbrojnych gen. bryg. Wojciech Grabowski oraz komendant Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w  Dęblinie gen. bryg. pil. Piotr 
Krawczyk. Przewodnik pielgrzymki, ks. płk Zenon Surma, dziękował 
też za udział w  niej wiceministrowi obrony narodowej Tomaszowi 
Szadkowskiemu i  gen. bryg. Adamowi Joksowi, szefowi sztabu 
Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. 
Homilię wygłosił Biskup polowy Józef Guzdek. Hierarcha mówił m. in., 

STAROSTA CZęSTOCHOWSKI W PIELGRZYmCE Z ŻOłNIERZAmI  
I STRAŻAKAmI NA JASNą GóRę

Złożenie wiązanek na Grobie Nieznanego Żołnierza
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że chrześcijaństwa nie można redukować tylko do terapeutycznego 
łagodzenia obyczajów, bo do jego istoty należy duchowe zmaganie 
o  świętość i  przemianę świata. Wspomniał o  eliminowaniu 
z  przestrzeni publicznej znaków przypominających o  wartościach 
chrześcijańskich. Zaapelował, aby nie pozostawać obojętnym 
i reagować na zło w każdej postaci. – „Zmęczeni fizycznie, nabraliście 
sił duchowych” – podsumował ordynariusz, a na koniec zawierzył 
pielgrzymów opiece Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystię 
koncelebrowali z  bp. Guzdkiem: biskup polowy armii Stanów 
Zjednoczonych Richard Spencer, biskup polowy armii słowackiej 
Franciszek Rabek oraz kapelani towarzyszący żołnierzom w drodze. 
Po Mszy Świętej na Przeprośnej Górce pielgrzymi wyruszyli na Jasną 
Górę. W Częstochowie starosta Krzysztof Smela razem z żołnierzami 
przemaszerowali Alejami Najświętszej Maryi Panny, złożyli kwiaty 
przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki i na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Pod Szczytem Jasnogórskim pielgrzymów powitał kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który żegnał również 
pątników w Warszawie.
W  tym samym dniu, tj. 14 sierpnia,. ulicami Częstochowy 

przemaszerowała Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków 
i ich rodzin na Jasną Górę. Strażacy wyruszyli z Bazyliki Katedralnej 
Świętego Floriana (kościoła strażaków) w  Warszawie 5 sierpnia. 
Pielgrzymka obejmowała strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) i Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz ich rodziny – razem 
było około 100 osób. Pątnicy pod kierownictwem przewodnika 
grupy, księdza Pawła Samborskiego pokonali około 320 km. 
Strażacy dotarli na Plac Ignacego Daszyńskiego w  Częstochowie, 
gdzie powitani zostali przez przedstawicieli Komendy Głównej PSP 
w  Warszawie, Komendy Wojewódzkiej PSP w  Katowicach oraz 
Miejskiej PSP w Częstochowie.
W uroczystym wprowadzeniu pielgrzymów na plac przed szczytem 
brał udział starosta częstochowski – a zarazem wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP –  druh Krzysztof Smela. Strażakom 
towarzyszyły poczty sztandarowe, kompanie honorowe PSP i OSP, 
kompania reprezentacyjna Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w  Częstochowie, a  także orkiestry strażackie, w  tym 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z gminy Lelów.

Leonard Smolarski

2 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej w  Lelowie odbyło się XVI 
Spotkanie Rodzinne, na które licznie przybyły rodziny mieszkańców 
oraz przyjaciele Domu. Wśród 250 gości byli między innymi: 
senator Ryszard Majer, posła Szymona Giżyńskiego reprezentowała 
żona - redaktor naczelna Gazety Częstochowskiej Urszula 
Giżyńska, wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura, radna 
powiatowa Marianna  Dziura oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych i kościelnych.
Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza święta, odprawiona przez 
kapelana Domu ks. Henryka Młynarczyka. Później, po powitaniu 
gości przez dyrektor DPS Alicję Grzegorczyk i  przewodniczącego 
mieszkańców Krzysztofa Kalotę, rozpoczęła się część artystyczna, 
na którą złożył się między innymi: występ zespołu „Rodzina”, który 

specjalnie na tą uroczystość przygotował i  przedstawił „Wesele 
Żydowskie”, występ uczennicy Szkoły Podstawowej w Lelowie Amelii 
Foltyn, która zaśpiewała trzy piosenki, spotkanie z  kabareciarzem 
z  gór Mirkiem Grajkiem, który do łez rozbawił publiczność 
swoimi dowcipami i  piosenkami biesiadnymi, występ Zespołu 
Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej oraz występy zaproszonych 
na uroczystość mieszkańców zaprzyjaźnionych DPS-ów. Ważnym 
i  oczekiwanym elementem spotkania było losowanie fantów oraz 
wspólna biesiada..
XVI Spotkanie Rodzinne odbyło się pod patronatem Stowarzyszenia 
„Rodzina” oraz dzięki szczodrości sponsorów, którym serdecznie 
dziękujemy za pomoc i wsparcie. 

D. Zaborska

XVI SPOTKANIE RODZINNE W LELOWIE

Pielgrzymi przed Jasną Górą Wejście pocztów sztandarowych na Jasną Górę Uroczysta Msza Święta żołnierzy na Przeprośnej Górce
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Powiatowy Urząd Pracy w  Częstochowie informuje 
pracodawców/przedsiębiorców, że wciąż posiada środki na 
aktywizację zawodową w  ramach różnych form wsparcia: prac 
interwencyjnych, robót publicznych, staży, refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, refundacji 
wynagrodzenia zatrudnianego pracownika do 30 roku życia.
Urząd pracy dysponuje też środkami finansowymi na aktywizację 

zawodową osób do 30 roku życia. Osoby takie mogą skorzystać 
z  bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych, bonów 
szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, szkoleń indywidualnych 
oraz  środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Środki finansowe na wszystkie działania aktywizacyjne pochodzą 
z programów i projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Częstochowie z Funduszu Pracy, jak i współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Aby skorzystać z pomocy wystarczy skontaktować się z Powiatowym 
Urzędem Pracy w  Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15. 
Warto też odwiedzić stronę internetową urzędu pracy  
www.pup.czestochowa.pl, gdzie znajdują się dokładniejsze 
informacje o wszystkich możliwych formach aktywizacji.

(pup)

DLA PRACODAWCóW I bEZRObOTNYCH

Piknik Rodzinny w  Dąbrowie Zielonej okazał się wspaniałym  
sposobem na spędzenie sobotniego popołudnia w  gronie rodziny 
i znajomych, zwłaszcza że organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. 
Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział 6 drużyn zakończył się 
zwycięstwem GLKS z  Kłomnic. KS Dąbrowianka zajęła II miejsce.   
Kolejnym sportowym akcentem pikniku był Turniej Armwrestlingu 
przeprowadzony w  3 kategoriach przez KS. Wilk. Wiele radości 
przynosi zawsze udział w  zabawach najmłodszych mieszkańców. 
Dlatego właśnie  dla nich zorganizowano mnóstwo zabaw 
i   konkursów z  atrakcyjnymi nagrodami. Imprezie towarzyszyły 
również stoiska gastronomiczne przygotowane przez Gminną 
Spółdzielnię Socjalną „Przyszłość” oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Soborzycach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
dania z grilla przygotowane przez uczestników projektu „Drużyna 

Powiatu”. Na scenie zaprezentowały się Zespoły Śpiewacze 
„Lipowianki” z Cielętnik oraz „Dąbrowianki” z Dąbrowy Zielonej. Na 
parkiet  zaprosił natomiast DJ Andy, którego muzyka towarzyszyła 
uczestnikom zabawy. 
Na Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Projektu Partnerskiego 
„Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej 
integracji osób i  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi 
priorytetowej IX Włączenie Społeczne zapraszał Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w  Dąbrowie 
Zielonej.

KK

PIKNIK RODZINNY
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W  dniach 10 – 12 lipca br. 7-osobowa delegacja dyrektorów 
jednostek pomocy społecznej powiatu częstochowskiego 
uczestniczyła w   wizycie studyjnej w  partnerskim powiecie 
bodeńskim w Niemczech. Delegacji przewodniczył wicestarosta 
częstochowski Henryk Kasiura.
Członkowie delegacji odbyli szereg ważnych spotkań z partnerami 
z  Niemiec w  tym ze starostą bodeńskim Lotharem Wölflem,  
decydentem Pionu Socjalnego Ignazem Wetzel, naczelnikami 
wydziałów: Pomocy Społecznej - Ulrichem Müllerschön,  
ds. Dzieci i  Młodzieży - Simone Schilling,  Pośrednictwa Pracy 
- Marią Gerard, ds. Uchodźców -Y alcin Bayraktar, ds. Zdrowia - 
dr. Bernhardem Kiß .
Przygotowany przez Ignaza Wetzela  program był bardzo 
interesujący i różnorodny. W trakcie pobytu uczestnicy delegacji 
mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem:
- Mieszkań Pobytu dla Uchodźców w Mühlhofen,
- Ośrodka wsparcia (wioska) dla osób i rodzin niepełnosprawnych 
z  możliwością pracy w  warsztatach, szklarniach, ogrodach 
i wspólnym mieszkaniem osób niepełnosprawnych z  rodzicami 
sprawnymi,
- Placówki wielogeneracyjnej w  Markdorfie, pełniącej rolę 
m.in. całodobowego i  dziennego ośrodka wsparcia dla osób 
potrzebujących, centrum spotkań dla różnych grup społecznych 
i wolontariuszy, dziennego żłobka, kawiarenki. 

W każdej z odwiedzanych placówek prowadzono bezpośrednie 
rozmowy z  osobami tam zatrudnionymi, wolontariuszami 
oraz osobami, do których prezentowane formy wsparcia były 
adresowane. 
Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość bezpośrednich 
rozmów i  spotkań z  pracownikami wszystkich wydziałów 
Pionu Socjalnego w  trakcie corocznego festynu letniego Pionu 
Socjalnego, na którym decydent i naczelnicy wydziałów grillują 
smakołyki dla współpracowników.
Krótki pobyt w  powiecie bodeńskim był kolejną okazją do 
rozwoju współpracy na różnych płaszczyznach. Bardzo cenna 
wymiana doświadczeń, dzielenie się „dobrymi praktykami”, 
prezentacja modelowych ośrodków wsparcia dla różnych grup 
klientów wzbogaciły wiedzę uczestników delegacji.
Równie ważne nawiązywanie bezpośrednich kontaktów przez 
poszczególnych dyrektorów jednostek pomocy społecznej 
powiatu częstochowskiego z  naczelnikami i  pracownikami 
odpowiednich wydziałów funkcjonujących w  powiecie 
bodeńskim ułatwią przyszłą współpracę i  przyczynia się do jej 
wzmocnienia. 

Katarzyna Buchajczuk
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Częstochowie

27.sierpnia br., w trakcie XVIII Dożynek Powiatowych w Kruszynie, 
dyrektor Katarzyna Buchajczuk i  pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie prowadzili kampanię 
promocyjną rodzicielstwa zastępczego.
Na tle baneru promującego kampanię „Zostań rodzicem 
zastępczym” pracownicy PCPR rozdawali specjalnie przygotowane 
na tę okazję ulotki informujące o  warunkach niezbędnych do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz proponowanych formach 
wsparcia. Osoby zainteresowane były szczegółowo informowane 
o  procedurze dotyczącej kwalifikacji na rodzinę zastępczą oraz 
wymogach prawnych. Przybliżano tematykę rodzinnej pieczy 
zastępczej i problemy wychowawcze nad dziećmi pozbawionymi 
właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych. Ponadto 
pracownicy PCPR w  Częstochowie informowali o  możliwości 
korzystania w sytuacjach kryzysowych z poradnictwa pracownika 
socjalnego, prawnika oraz psychologa w  ramach Punktu 
Interwencji Kryzysowej.               KK

POmOC SPOłECZNA – WSPółPRACA POLSKO-NIEmIECKA

PROmOCJA RODZICIELSTWA ZASTęPCZEGO 

Pamiątkowe zdjęcie w sali sesyjnej starostwa we Friedrichshafen W ośrodku wsparcia dla osób i rodzin niepełnosprawnych
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W sierpniu 2017 r. została zakończona inwestycja w Zespole Szkół 
w  Złotym Potoku, której celem było utworzenie nowoczesnych 
pracowni zawodowych dla zawodu technik żywienia i  usług 
gastronomicznych. W  ramach zadania wykonano gruntowny 
remont pomieszczeń i zakupiono wyposażenie pracowni.
Powstały:
- pracownia technologii gastronomicznej z w pełni wyposażonymi 
sześcioma stanowiskami roboczymi, każde wyposażone w  zlew, 
stoły robocze i trzon kuchenny,
- pracownia planowania żywienia i  usług gastronomicznych 
wyposażona w  indywidualne stanowiska komputerowe oraz 
nowoczesny sprzęt multimedialny,
- pracownia obsługi gości, składająca się z  dużej sali z  dwoma 
stanowiskami barowymi wraz z zapleczem. 
Powstała również  nowa szatnia dla uczniów bezpośrednio 
połączona z  jedną z  istniejących łazienek, która również została 
wyremontowana. 
W  pomieszczeniach wykonano: wymianę oświetlenia, 
rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie instalacji 
wodno – kanalizacyjnej w  ścianach i  podłodze, wykonanie 
okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, montaż 
instalacji wentylacyjnej, montaż zabudów i  szaf, montaż zlewów 
i umywalek, montaż wyposażenia kuchennego, montaż systemów 
multimedialnych, osprzętu elektrycznego i  inne prace związane 
z adaptacją pomieszczeń.
Zakupiono również nowoczesne wyposażenie i sprzęt niezbędny do 

prowadzenia szkolenia zawodowego i  egzaminów zawodowych: 
płyty  indukcyjne, piekarniki elektryczne z termoobiegiem, kuchenki 
mikrofalowe, piec konwekcyjno–parowy, lodówki z  zamrażarką, 
zmywarki do naczyń, robot kuchenny wieloczynnościowy, 
frytkownicę, maszynkę do mielenia, podgrzewacz do talerzy, 
urządzenie do sous-vide, naświetlacz do dezynfekcji jaj, 
podgrzewacz do talerzy, wózki kelnerskie, witrynę chłodniczą, 
kasę kelnerską, ekspresy ciśnieniowe, komputery stacjonarne 
z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, programy 
komputerowe wspomagające wykonywanie zadań produkcyjnych 
oraz inne drobne elementy wyposażenia gastronomicznego i BHP.
Inwestycja pn. „Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu 
zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia 
zawodowego Zespołu Szkół w  Złotym Potoku” otrzymała 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniosła 922 tys. zł, w  tym dofinansowanie to 
534 tys. zł, a wkład własny powiatu 388 tys. zł. 
Pracownie pomogą uczniom Zespołu Szkół w  Złotym Potoku 
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do znalezienia 
dobrej i satysfakcjonującej pracy.

PW

NOWE PRACOWNIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKół W ZłOTYm POTOKu

17 członków Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego na 
zaproszenie starosty częstochowskiego 15 lipca br. uczestniczyło 
w  spotkaniu turystyczno-integracyjnym z  przedstawicielami 
powiatu częstochowskiego i bodeńskiego.
Dzień rozpoczął się spływem kajakowym z  Częstochowy do 
Jaskrowa, w  którym uczestniczyło ok. 40 osób. Po zakończeniu 
spływu na uczestników czekał gorący bigos, wyborne ciasta 
i napoje, a następnie wszyscy zostali przewiezieni busami z Jaskrowa 
do Mstowa na gorący żurek. Zainteresowani uczestnicy spotkania 
zostali przez zastępcę wójta gminy Mstów Adama Markowskiego 
oprowadzeni po turystycznych atrakcjach gminy. Obeszliśmy Skałę 
Miłości i tereny rekreacyjne nad Wartą, obejrzeliśmy źródła „Stoki”, 
wdrapaliśmy się na górę „Wał”. 

Dzień zakończył się biesiadą przy grillu w  namiocie na stadionie 
LKS Warta Mstów, której gospodarzami byli licznie obecni 
samorządowcy z gminy Mstów. Przy muzyce, śpiewach, tańcach 
i obficie zastawionym stole zabawa trwała do późnego wieczora. 
Dzień wcześniej troje członków stowarzyszenia: prezes Katarzyna 
Buchajczuk, członek Zarządu Adam Jesionek i  Joanna Haładyn, 
uczestniczyło w  uroczystym otwarciu wystawy „Dionizos-ślad 
mitu” w  Miejskiej Galerii Sztuki w  Częstochowie z  udziałem 
starosty bodeńskiego Lothara Wölfle.

Katarzyna Buchajczuk
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu Bodeńskiego

PRZYJACIELE POWIATu bODEńSKIEGO AKTYWNI

Spływ kajakowy W Miejskiej Galerii Sztuki
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Nordic Walking zyskuje coraz większą popularność nie tylko jako 
forma rekreacji, ale również rywalizacji sportowej. 5 sierpnia br. Polska 
Federacja Nordic Walking była organizatorem  Mistrzostw Polski, które 
odbyły się w  Osielsku (województwo kujawsko-pomorskie). Wśród 
800 uczestników bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy TRB Tracker 
Podkowa Janów. 
Na dystansie 5 km w  najmłodszej kategorii wiekowej młodzików 
po mistrzowskie tytuły sięgnęli Justyna Treścińska i  Wiktor Pękala. 
Doskonale ze swego zadania wywiązali się juniorzy stając na dwóch 
pierwszych stopniach podium - Łukasz Dors wywalczył tytuł mistrza 
z czasem 30:55:35, a Patryk Kołek wicemistrza. Trzeci był  Dawid Gasz 
z Zabrza.
W rywalizacji open kobiet (też na dystansie 5 km) w bezdyskusyjnym 
stylu wygrała Angelika Pietrzyk z  czasem 32:15:10 wyprzedzając 
o  ponad 3 minuty Wiktorię Naczk z  Lęborka i  Joannę Stolarską 
z Częstochowy.
W marszu kobiet na dystansie 10 km w kat. open zwyciężyła Małgorzata 
Kubiszyn z  Lubaczowa wyprzedzając Aleksandrę Radosz, która 
w swojej kat. wiekowej (18-29 lat) okazała się najlepsza. Najbardziej 
emocjonująca rywalizacja toczyła się w  kategorii open mężczyzn 
na 10 km. Kilku zawodników ukaranych zostało żółtymi kartkami 
za marsz niezgodny z  regulaminem (podbieganie). Prowadzący do  
7 km Andrzej Michalski z Sanoka otrzymał żółtą, a następnie czerwoną 
kartkę i został zdyskwalifikowany. Złoty medal zawisł na szyi Grzegorza 
Dorsa, który maszerując z  prędkością 9,9 km/godz. uzyskał czas 
1:00:34,30, srebrny medal wywalczył Kamil Kliczka ze Szczecina a na 
trzecim miejscu sklasyfikowano Piotra Wetoszka z  Białej Podlaskiej. 
Oczywiście w swojej kat. wiekowej 50-59 lat, G. Dors był najlepszy, 
a w kat. 30-39 lat srebrny medal zdobył Rafał Kozik.
Trener, opiekun i propagatora tej formy aktywności ruchowej Grzegorz 
Dors nie krył satysfakcji z wyników uzyskanych przez podopiecznych. 
Potwierdzili oni swoje umiejętności sukcesami  na mistrzostwach 
Polski. Od kilku lat zawodnicy TRB Tracker Podkowa Janów nie mają 
sobie równych na imprezach nordic walking organizowanych w kraju. 
Wcześniej zwyciężali w  Malborku, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, 
Czeladzi, Myszkowie, Opatowie, Żytnie, Blachowni, Mstowie, 
Olsztynie.
A  organizatorzy marszy w  Koszwicach (pow. lubliniecki) dla 
podkreślenia zasług Grzegorza Dorsa wydali okolicznościowy buton 
z jego zdjęciem i wręczyli go wszystkim uczestnikom zawodów. 

TK

mISTRZOSTWA POLSKI W NORDIC WALKING 
RTb TRACKER PODKOWA JANóW Z mEDALAmI

Kat. open, I m A. Pietrzyk

Młodziczki, I m J. Treścińska

Najlepsi juniorzy I m Ł. Dors. II m P. KołekZawodnicy TRB Tracker Podkowa Janów 

Młodzicy, I m W. Pękala

I miejsce Grzegorz Dors

Kat. 18-29, I m A. Radosz


