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Drodzy Czytelnicy!
Polityczne wydarzenia w 1989 r., a w szczególności ustalenia
Okrągłego Stołu, otworzyły drogę do podjęcia i przeprowadzenia
procesu, który nazywamy transformacją ustrojową. Za symboliczny
początek transformacji można uznać dokonaną 29 grudnia
1989 r. nowelizację konstytucji z 22 lipca 1952 r. Powrócono
w niej do nazwy Rzeczpospolita Polska i stworzono podstawy dla
ustroju parlamentarnego. Istotnym etapem procesu transformacji
była kolejna nowelizacja konstytucji przeprowadzona 8 marca
1990 r, która umożliwiła uchwalenie tego samego dnia ustawy
o samorządzie terytorialnym. Ustawa ta, od 1999 r. nosząca nazwę
„o samorządzie gminnym”, radykalnie zerwała z powojennym
modelem jednolitości władzy państwowej i przywróciła tradycyjne
instytucje samorządu terytorialnego na podstawowym szczeblu
- gminy. Radykalizm reformy odróżniał wtedy Polskę od innych
państw postsocjalistycznych, które starały się raczej stopniowo
przechodzić do rzeczywistego samorządu terytorialnego.
Mała konstytucja z 17 października 1992 r. nadała rangę
konstytucyjną podstawowym normom z zakresu organizacji
i funkcjonowania samorządu terytorialnego, a obecnie
obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r. stworzyła solidne podstawy do rozbudowy struktur
samorządu. Rozbudowa nastąpiła w wyniku tzw. drugiej reformy
samorządowej z 1998 r. Dzięki niej w zorganizowanych na nowo
jednostkach podziału terytorialnego państwa wprowadzono
samorząd powiatowy i wojewódzki, przekazując tym szczeblom,
w ramach konstytucyjnych zasad pomocniczości i decentralizacji
władzy publicznej, istotna część zadań publicznych. Do dnia
dzisiejszego samorząd powiatowy i wojewódzki ma już za sobą 20
lat funkcjonowania.
Samorząd terytorialny to nie tylko same struktury wymagające
zmian i dostosowania do aktualnych potrzeb. Samorząd to ludzie,
obywatele, radni, członkowie organów wykonawczych, członkowie
organów jednostek pomocniczych, pracownicy samorządowi, ale
też instytucje nie samorządowe, ale i nie rządowe, sprawujące
nadzór nad działalnością samorządów, tj. regionalne izby
obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze.
Mimo szczytnych ideałów i misji samorządów, które można
określić jako pracę na rzecz „małych ojczyzn”, jako służbę na rzecz
mieszkańców i codzienną troskę o jak najlepszą realizację zadań
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publicznych, nie zawsze było dobrze na linii samorząd – rząd.
Trzeba było pilnować, śledzić ruchy rządzących, które zmierzały
lub mogły zmierzać do deprecjonowania roli jednostek samorządu
terytorialnego. Dokonujące się ostatnio zmiany legislacyjne
znów zmierzają do pozbawienia wszystkich szczebli samorządu
kompetencji, a co za tym idzie, wprost zmierzają do centralizacji
władzy. O wielu zmianach dowiadujemy się z mediów z dnia
na dzień, a często po fakcie, co zmusza do aktywnych działań
i przeciwstawiania się takiemu stylowi sprawowania władzy.
Znowu mamy do czynienia z sytuacją, że urzędnicy czy stanowiący
prawo „wiedzą lepiej” i według swoich wizji urządzają nam
rzeczywistość. Ten model rządzenia nie sprawdził się. To ludzie na
dole mieli decydować o tym, co jest dla nich lepsze, kto będzie
rządził w gminie, powiecie czy województwie. Budowaliśmy
społeczeństwo obywatelskie, gdzie obywatel – suweren buduje
Polskę od podstaw, od dołu, w ramach demokratycznych zasad
i respektowania czynnych i biernych praw wyborczych. Władza
lokalna powinna być samorządna, samodzielna i samofinansująca.
Samorządy powinny kreować swoje dochody, a nie być jedynie
uczestnikiem podziału budżetu. Nie ma władzy bez kompetencji
i odpowiedniego finansowania. Szczególnie niepokoją próby
ograniczania praw obywatelskich dotyczących kandydowania
w wyborach (i nie tylko). Władza obecna dąży do wprowadzenia
dwukadencyjności pełnienia funkcji przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów, ograniczenia wyborów do jednej tury, do
umożliwienia kandydowania tylko z list partii politycznych.
Należy zadać pytanie, czy obywatele nie zasługują na zaufanie
swojego państwa? Czy obywatelowi władza, według swoich
prawideł, powinna urządzać rzeczywistość we wszystkich
obszarach? Zatrważający styl i język używany w stosunku do
samorządowców, którzy jakoby ze swoimi mieszkańcami tworzą
„kliki”, „sitwy” czy „mafie” obraża nie tylko samorządowców, ale
i mieszkańców. Pokazuje, jak wyborcy są oceniani przez rządzących.
A przecież od wielu lat polski samorząd, tj. wyborcy i wybierani
przez nich liderzy, cieszy się największym zaufaniem społecznym.
Jeśli mieszkańcy chcą zmienić wójta, burmistrza czy prezydenta, to
albo robią tą w referendum, albo nie wybierają go na następną
kadencję. W każdych wyborach około 30 proc. samorządowców
nie otrzymuje wsparcia społecznego i traci swoje funkcje.
Wyborcy najlepiej potrafią ocenić swoich kandydatów i robią to
lepiej niż politycy z Warszawy. A może należałoby wprowadzić
dwukadencyjność we wszystkich instytucjach, w sejmie i senacie
także? Klasę polityczną też należałoby odświeżyć.
Obecne propozycje rządzących zmierzają do ograniczenia lub
przejęcia przez organy państwa wielu kompetencji i zadań
samorządów (przejęcie powiatowych urzędów pracy, poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
wojewódzkich
ośrodków
ruchu drogowego, powiatowych inspektoratów budowlanych,
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, powiatowych lekarzy
weterynarii, ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich
konserwatorów zabytków). W wyniku Ustawy Prawo Wodne
samorządom odebrane zostaną także uprawnienia dotyczące
gospodarki
wodno-ściekowej
i
melioracyjnej.
Prezesów
Regionalnych Izb Obrachunkowych ma wybierać rząd w konkursach
ogłaszanych przez premiera, a nie, jak do tej pory organizowanych
przez RIO. Dochody gmin mają być pomniejszone o opłaty za
eksploatację złóż i kopalin. Starostowie stracą nadzór nad stacjami
kontroli pojazdów na rzecz „rządowych”, gdzie będą odsyłani
kierowcy nieposiadający terminowych badań pojazdów.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
które odbyło się w Częstochowie na Jasnej Górze 6 marca 2017
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r. przyjęło kilka stanowisk. Dotyczyły one m.in. roli samorządu
terytorialnego w państwie, publicznego transportu zbiorowego,
funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, roli powiatów
w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli, dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, roli samorządów w systemie oświaty,
systemu ochrony zdrowia. Główną ideą tych stanowisk była kwestia
modelu państwa, jakie chcemy budować. Czy ma to być państwo
wszechwiedzące, które sprowadza obywatela do biernego odbioru
uznanych i przyznanych „dobrodziejstw”, czy państwo pomocnicze,
pozostawiające wiele spraw poza bezpośrednim nadzorem rządu,
zachęcające obywateli do aktywności społecznej.
Przez ponad 27 lat od wprowadzenia w wolnej Polsce ustawy
o samorządzie terytorialnym nigdy nie było tak wzmożonej
aktywności rządu i większości parlamentarnej w zakresie zmian
w organizacji samorządu na wszystkich jego szczeblach. Samorząd
terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa.
Odbudowa polskiego samorządu przyniosła społecznościom
lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie. I na
nic zdaje się przytaczanie sporadycznych przykładów patologii,
które zdarzają się wszędzie i należy z nimi walczyć.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie
przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań
publicznych, swobody w gospodarowaniu wspólnym majątkiem,
wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami, spowoduje
zahamowanie rozwoju lokalnego zgodnego z oczekiwaniami
mieszkańców. Odebranie kompetencji gminom, powiatom
i województwom i przekazanie ich administracji centralnej,
oddalonej od obywateli i działającej bez ich codziennej kontroli, to
odejście od demokracji. Powinniśmy bronić swoich obywatelskich
i samorządowych kompetencji. Sami świadomie i bez zbędnych
ograniczeń możemy decydować o naszych problemach. Samorząd
to partner dla rządu, powinien być wspierany i odpowiednio
wyposażony w kompetencje i finanse. Zawsze lepiej współrządzić
z tymi, których się zna i wybiera. Oddalony i anonimowy urzędnik
czy urząd, nie jest w stanie skutecznie rozwiązywać lokalnych
problemów. Każdą rzeczywistość należy poprawiać i kształtować,
ale my, jako obywatele, musimy mieć wpływ na te zmiany.
Wspierajmy więc Polskę i wspierajmy polski samorząd.
Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY
23 marca członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury działającej przy Radzie Powiatu
Częstochowskiego, podczas spotkania wyjazdowego,
dokonali
przeglądu
stanu
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego dorzecza Warty w północnej
części powiatu częstochowskiego. Objazd dotyczył
odcinka Warty od Częstochowy przez miejscowości
Jaskrów, Wancerzów, Rajsko i Kłobukowice, należące
do gminy Mstów, jak również miejscowości Skrzydlów,
Trząska, Rzeki Małe, Karczewice, Zawada i Śliwaków,
należące do gminy Kłomnice.
W Rzekach Małych, Karczewicach, Zawadzie
i Śliwakowie Komisja zwróciła uwagę na spiętrzenie
wody i stan urządzeń małych elektrowni wodnych.
W czasie wizytacji zwrócono także uwagę na
występujące wyrwy brzegowe, porośnięte krzaki i drzewa wzdłuż
koryta rzeki, jak również powalone drzewa, które tarasują przepływ
wody. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury uważnie
przyjrzała się tamom bobrowym stanowiącym zatory dla przepływu
cieków wodnych. Na podstawie spostrzeżeń i zebranych informacji
Komisja wnioskować będzie do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, administratora rzeki Warty oraz do
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
(administratora pozostałych cieków) o zwrócenie większej uwagi po
pierwsze: na bieżącą konserwację rzek polegającą na wykaszaniu
skarp, usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń, usunięciu powalonych
drzew z koryta rzeki, odmuleniu dna, jak również naprawie
wyrw oraz likwidacji śladów działalności bobrów; po drugie:
na monitorowaniu piętrzenia wody przez właścicieli elektrowni
wodnych, szczególnie podczas zagrożenia przeciwpowodziowego.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury podczas objazdu
dokonała także przeglądu stanu dróg powiatowych po dość
dokuczliwej zimie i oceniła ich stan na trasie przejazdu przez
gminy Mstów, Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. W Bogusławicach
radni powiatu częstochowskiego zwrócili również uwagę na
problem połączenia komunikacyjnego mieszkańców gminy

Na zaporze przy małej elektrowni wodnej w Zawadzie gm. Kłomnice

Kruszyna z ogólnodostępną drogą krajową DK–1. GDDKiA planuje
przebudowę DK–1 na autostradę. Obecnie mieszkańcy gminy mogą
wjechać na autostradę DK-1 na skrzyżowaniu w miejscowości
Bogusławice i w Wikłowie. Kiedy powstanie autostrada obie
krzyżówki zostaną zlikwidowane, a najbliższe węzły autostradowe
będą w Kościelcu i w Radomsku. W styczniu br. GDDKiA
uwzględniła wniosek gminy Kruszyna poparty petycją mieszkańców
i zamierza wybudować drogę lokalną równoległą do autostrady,
łączącą Bogusławice z najbliższym węzłem autostradowym
w Kościelcu. W tej kwestii radni komisji zwrócili uwagę na
połowiczne rozwiązanie tematu, ponieważ zasadnym byłoby, aby
droga lokalna z Bogusławic miała przedłużenie do pierwszego
węzła przed Częstochową - w Rząsawach. Poruszono także sprawę
braku decyzji rządu na generalną przebudowę DK–91 od Rudnik
przez Chorzenice, Witkowice, Kłomnice do Radomska. Droga 91
jest drogą alternatywną do autostrady A1 i to na nią przeniesie się
ruch w czasie przebudowy autostrady i później po wprowadzeniu
opłat za przejazd autostradą. Komisja zawnioskowała do Zarządu
Powiatu Częstochowskiego o przygotowanie uchwały Rady
Powiatu w tej sprawie.
Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 83 marzec/kwiecień 2017

3

PREZENTACJI POTRAW I WYROBÓW WIELKANOCNYCH

Piękna, wiosenna pogoda towarzyszyła Prezentacji Potraw
i Wyrobów Wielkanocnych zorganizowanych w sobotę 1 kwietnia
br. w Olsztynie przez Koła Gospodyń Wiejskich z sześciu gmin
naszego powiatu. Największa sala budynku miejscowego OSP
zapełniła się licznie przybyłymi gośćmi, którzy najpierw oglądali,
a później degustowali świąteczne smakołyki przygotowane przez
panie z KGW w Dąbrowie Zielonej, Janowie, Mstowie, Olsztynie,
Poczesnej i Przyrowie.
Na pięknie nakrytych i ozdobionych stołach pojawiły się
wielkanocne ciasta, jajka w przeróżnych wersjach, pyszne swojskie
wędliny, śledzie, sałatki, galarety, owoce… Wśród nich pięknie
prezentowały się wielkanocne króliczki, kurczaczki, pisanki

Keks pieczarkowy

autorstwa Anny Rak z Koła Gospodyń Wiejskich Zawodzie – Kolonia Borki
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25 dag pieczarek
1 - 2 średnie cebule
10 dag sera żółtego
10 dag wędliny (może być szynka konserwowa)
1 czerwona papryka
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
sól , pieprz
pół kostki masła
4 jajka
20 dag mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Mazurek pomarańczowy

autorstwa Jolanty Walaszczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Przyrowie
Ciasto kakaowe:
–
18 dag mąki
–
16 dag cukru pudru
–
5 jajek
–
16 dag masła
–
2 dag kakao
Masa kajmakowa:
–
3 szklanki mleka
–
3 szklanki cukru
–
12,5 dag masła
–
pół opakowania cukru waniliowego
Marmolada i pomarańcze
4

i baranki. Było kolorowo, wiosennie i smakowicie. Organizatorzy na
czele z przewodnicząca Rady Krajowej KGW Bernadettą Niemczyk
pomyśleli nie tylko o przyjemnościach dla ciała swoich gości, ale
także dla ich duszy. Strawę duchową zapewniły występy olsztyńskich
przedszkolaków z zespołu „Wesołe Nutki” oraz uczniów z Koła
Regionalnego działającego przy Szkole Podstawowej w Olsztynie.
Bernadetta Niemczyk powitała wszystkich przybyłych i złożyła
podziękowania członkiniom KGW, które nie szczędziły czasu
i wysiłku, by wielkanocne stoły prezentowały się tak wspaniale. Do
podziękowań i wielkanocnych życzeń dołączyli się także gospodarze
powiatu i gminy Olsztyn: starosta częstochowski Krzysztof Smela
oraz wójt Tomasz Kucharski. Nie zabrakło ciepłych słów od licznie
przybyłych parlamentarzystów: Lidii Burzyńskiej, Izabeli Leszczyny,
Haliny Rozpondek i Ryszarda Majera, a także wicewojewody śląskiego
Mariusza Trepki i przewodniczącego Sejmiku Województwa
Śląskiego Stanisława Gmitruka. Przewodniczący Gmitruk odznaczył
dwie panie odznakami „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Otrzymały je: Anna Rak – przewodnicząca KGW z gminy Poczesna
i Jolanta Walaszczyk – przewodnicząca KGW z gminy Przyrów.
Były również dyplomy i podziękowania od Regionalnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz od wójta gminy
Olsztyn. Po krótkiej modlitwie i poświęceniu potraw nastąpiła
chwila, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali – degustacja.
A że panie z KGW nie bez powodu cieszą się sławą znakomitych
kucharek, trudno było oderwać się od tylu pyszności. Nam, dzięki
uprzejmości Bernadetty Niemczyk, udało się zdobyć kilka świetnych
i podobno sprawdzonych przepisów, którymi postanowiliśmy
podzielić się z Państwem. Oto one:

Przygotowanie:
Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na niewielkiej ilości oleju ,
dodajemy pieczarki pokrojone w kostkę następnie dusimy razem
z cebulą, pozostawiamy do całkowitego wystygnięcia.
Ser żółty ścieramy na tartce o grubych oczkach i przekładamy do
miseczki,
wędlinę i paprykę kroimy w kostkę i przekładamy do miseczki.
Przygotowanie ciasta:
Masło ucieramy z żółtkami, dodajemy mąkę i proszek do pieczenia.
Białka ubijamy na sztywną pianę i mieszamy z ciastem, następnie
dodajemy ser żółty, wędlinę, paprykę i zimne pieczarki oraz
natkę pietruszki, wszystko mieszamy. Masę przekładamy do
keksówki (może być jednorazowa - wtedy wychodzą 2 sztuki albo
zwykła blaszana wysmarowana wcześniej masłem) i pieczemy
w temperaturze 180ºC przez 50 minut.
Smacznego !!!!!
Utrzeć masło z cukrem , aż uzyska konsystencję śmietany, cały czas
ucierając dodawać jaja, pod koniec wsypać mąkę i kakao. Z ciasta
upiec dwa jednakowe placki. Piec w temperaturze 180ºC ok. 40
minut (do suchego patyczka) Na małym ogniu , stale mieszając
zagotować mleko z cukrem i cukrem waniliowym. Gdy masa
nabierze kremowego koloru, a kropla spadająca z łyżki ciągnie
za sobą nitkę, zdjąć z ognia i mieszając ostudzić. Ostudzoną
masę kajmakową dodać do utartego (w oddzielnym naczyniu) na
puszystą masę masła. Ostudzone placki przełożyć marmoladą, oblać
masą kajmakową, ułożyć na niej warstwę pomarańczy pokrojonych
w cieniutkie plasterki i przykryć je resztą masy kajmakowej.
Udekorować również cząstkami pomarańczy .
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Świąteczne koguciki

Jajka umyj i ugoruj na twardo (8-10 minut). Włóż do zimnej wody,
ostudź i obierz ze skorupki. Odkrój ¼ każdego jajka. Wydrąż
żółtka. Żółtka przełóż do miseczki, rozetrzyj na gładką masę. Żółty
ser zetrzyj na tartce o małych oczkach i dodaj do żółtek, wymieszaj
z majonezem. Masę żółtkową dopraw solą , pieprzem i gałką
muszkatołową. Czosnek przeciśnij przez praskę. Orzechy wyłuskaj
i drobno posiekaj. Razem z czosnkiem dodaj do masy żółtkowej.
Zrób gniazdka z kiełków i posiekanej sałaty. Wydrążone jajka
napełnij masą, dociśnij. Ustaw w gniazdach odciętą stroną do dołu.
Z kawałków papryki wykrój dzioby , uszy i grzebienie kogucików
i powtykaj jaka. Z goździków zrób oczy, z postrzępionej sałaty zrób
ogon .

Jajka w galaretce

Jajka sparzyć wrzątkiem, osuszyć
i ostrzem noża zrób niewielki
otwór na czubku każdego z nich.
Wylej białko i żółtko. Wypłucz
skorupki od środka gorącą wodą
i ustaw w naczynkach do jajek
na miękko. Jajka przepiórze
ugotuj, obierz i przekrój na pół.
Oliwki oraz paprykę posiekaj. Do skorupek wrzuć połówki jajek
przepiórczych, paprykę, oliwki i groszek. Bulion podgrzej, rozpuść
żelatynę, przestudź i wlej do skorupek. Wstaw do lodówki , by
galaretki stężały. Po 5 godzinach obierz je ze skorupek i podawaj.

autorstwa Jolanty Walaszczyk z KGW w Przyrowie
–
6 jajek
–
5 dag twardego żółtego sera
–
3 łyżki majonezu,
–
pieprz, sól, szczypta gałki muszkatołowej
–
1 - 2 ząbki czosnku
–
2 - 3 orzechy włoskie
–
kiełki
–
liść sałaty
–
kawałki kolorowej papryki
–
12 goździków

autorstwa Jolanty Walaszczyk – Koło Gospodyń Wiejskich Przyrów
–
–
–
–
–
–
–

8 jajek
8 jajek przepiórczych
1,5 szklanki bulionu z kurczaka lub warzyw
2 kawałki marynowanej czerwonej papryki
2 łyżki zielonego groszku
3 łyżeczki żelatyny
8 czarnych oliwek

Ciasto szpinakowe

autorstwa Marii Rozpondek – Koło Gospodyń Wiejskich Mstów
–
4 jajka
–
1 szklanka cukru
–
1 szklanka oleju
–
1 szklanka mąki tortowej
–
1 szklanka mąki krupczatki
–
3 łyżeczki proszku do pieczenia
–
3 galaretki zielone
–
1 sztuka owoc granatu
–
1 opakowanie 450 gr rozrobionego szpinaku mrożonego
–
½ litra śmietany 30%

B. Niemczyk wręcza dyplomy

Jaja ubić z cukrem, następnie dodać olej , mąkę tortową,
krupczatkę, na końcu proszek do pieczenia oraz rozmrożony
i odciśnięty szpinak. Przelać na blachę wyłożoną papierem do
pieczenia. Piec w temperaturze 180ºC przez 45 minut. Jak się
upiecze i wystygnie odciąć wierzch ciasta i pokruszyć do miseczki.
Resztę ciasta przekroić na pół. Jedną połowę ciasta zalać jedną
zieloną galaretką już stężająca (rozpuścić w trochę mniejszej ilości
wody) wstawić do lodówki do całkowitego stężenia. Pod koniec
stężenia przykryć drugą połową ciasta. Śmietanę ubić na sztywno
i po trochu dodawać lekko stężoną galaretkę (rozpuścić dwie
galaretki w ½ litra wrzątku) cały czas ubijać, następnie wylać na
ciasto. Na śmietanę dajemy pokruszone wcześniej ciasto i owoc
granata.
Smacznego!
GF

Świąteczne Życzenia składają K.Smela i T.Kucharski
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O BIBLIOTEKACH

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie

Jednym z zadań powiatu jest zapewnienie pomocy bibliotekom
gminnym. Zadanie to jest realizowane dzięki współpracy z Miejską
Biblioteką Publiczną w Częstochowie, która dzięki przekazywanej
co roku dotacji (zgodnie z zawartym porozumieniem między
władzami powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy),
wspiera bibliotekarzy organizując szkolenia oraz zapewniając
wszelkiego rodzaju pomoc merytoryczną 42 placówkom
bibliotecznym w 16 gminach powiatu. Nie bez przyczyny więc
marcowe posiedzenie Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu odbyło się
w Bibliotece Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
Oprócz członków Komisji i przedstawicieli władz powiatu
(członkowie Zarządu Jan Miarzyński i Leonard Smolarski)
w spotkaniu uczestniczyło 10 dyrektorów bibliotek gminnych
i miejskich: Renata Gajlewicz (Blachownia), Jolanta Kosentka
(starszy bibliotekarz w Dąbrowie Zielonej), Lidia Werecka (Starcza),
Justyna Siemion (Janów), Renata Włodarek (Kruszyna), Jolanta
Szczepanik (Poczesna), Teresa Terlicka (Przyrów), Anna Teleszko
(Lelów),Halina Klimczyk (Kamienica Polska), Marcin Maranda
(Konopiska). Bibliotekę Publiczną im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie reprezentowały: Beata Grzanka - dyrektor,
Anna Knysak - kierownik działu instrukcyjno–metodycznego ,
Irmina Młynarczyk, Bożena Pilarska–Pacierpnik (instruktorki działu
instrukcyjno – metodycznego), Anna Boraczyńska, Stanisława Osiak
(pracownice działu instrukcyjno – metodycznego ). W posiedzeniu
brała udział także Renata Terlicka, inspektor wydz. EZK.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, uzyskanie informacji
o wykorzystaniu przeznaczanych środków, a także omówienie form
pracy i podejmowanych działań na rzecz promowania czytelnictwa.
Wielu osobom biblioteka kojarzy się nadal wyłącznie
z wypożyczaniem książek, ale obecnie stanowi to małą cząstkę
bogatej i różnorodnej działalności bibliotek. Bibliotekarze
organizują szereg przedsięwzięć z dziedziny kulturalno-edukacyjnej
i przedstawiają bogatą ofertę swoim czytelnikom, których starają
się pozyskać poprzez organizowanie warsztatów np. rękodzieła,
spotkań z ciekawymi ludźmi (głównie z pisarzami), gier miejskich,
konkursów itp. Promując czytelnictwo włączają się w akcje
i konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe i miejskie.
Mnóstwo czasu pochłaniają prace biurowo-administracyjne,
a w naszych bibliotekach są zatrudniane najczęściej zaledwie
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dwie osoby. Fundusze przeznaczane przez organy prowadzące,
czyli gminy, są bardzo zróżnicowane. Bibliotekarze starają się
więc pozyskiwać dodatkowe środki uczestnicząc w realizacji
różnorodnych projektów.
W związku z tym, że w społeczeństwie zmienia się model spędzania
wolnego czasu, zmienia się także funkcja bibliotek oraz ich zadania
i cele. Biblioteki zawsze odgrywały ogromną rolę edukacyjną,
ale teraz równie ważne są ich funkcje kulturalne i społeczne.
Współpracują z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i przede
wszystkim bibliotekami szkolnymi. Od dawna wkroczyła też
do nich nowoczesność i szerokie wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Biblioteki mają swoje strony
internetowe i katalogi dostępne online.
Biblioteki kierują swoją ofertę do bardzo różnorodnych odbiorców:
przedszkolaków, uczniów wszystkich typów szkół, studentów,
osób aktywnych zawodowo i seniorów.
Podczas dyskusji wyłoniło się wiele pomysłów i inicjatyw, dzięki
którym biblioteki i ich działalność będą bardziej promowane
i doceniane, a pomoc ze strony powiatu będzie bardziej
wszechstronna.
Rok 2017 obfituje też w jubileusze: Biblioteka im. dr Wł.
Biegańskiego obchodzi setną rocznicę powstania, biblioteki
w Lelowie, Poczesnej i Janowie będą obchodzić 70-lecie powstania,
a zdecydowana większość bibliotek działa już ponad 30 lat. Mamy
nadzieję, że o tych rocznicowych przedsięwzięciach dowiemy się
w kolejnych numerach „Wieści”.
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Joanna Alina Haładyn
przewodnicząca Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu
Sylwia Knapik – Biuro Rady Powiatu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W LGOCIE MAŁEJ
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w roku
bieżącym na terenie gminy Kruszyna realizuje
w Lgocie Małej zadanie inwestycyjne związane
z przebudową DP nr 1006 S i 1106 S długości 1,58
km.
Wartość zadania po przetargu wynosi 2,527 mln zł,
z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi
1 mln 232 tys., a pozostała kwota stanowi udział gmin
i powiatu (po 50 procent).
W ramach inwestycji wykonana zostanie pełna odbudowa
jezdni z poszerzeniem do 6 m, jak również budowa
kanalizacji deszczowej, chodnika oraz parkingu przy
szkole. Termin zakończenia inwestycji - 31 lipca 2017 r.
Wykonawcą robót jest firma DUKT Sp. z o.o. S.k. z Woli
Murowanej.
LP
Droga 1006 S w Lgocie Małej

KURSY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DRUŻYNA POWIATU”
W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
i 10 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego Projektu
Partnerskiego „Drużyna Powiatu” rozpoczęto realizację kursów zawodowych oraz
szkoleń dla uczestników projektu.
Uczestnicy projektu zostali wyłonieni spośród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji
społeczno-zawodowej tych osób. Jednym z rodzajów działań skierowanych do
uczestników jest możliwość udziału w kursach zawodowych oraz szkoleniach
i w związku z tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, czy uzyskanie odpowiednich
uprawnień koniecznych do wykonywania określonej pracy. Działania te mają za zadanie
zwiększenie szans na zatrudnienie poszczególnych osób.
W okresie luty - marzec 2017 r. ponad stu uczestników projektu brało udział m.in.
w kursach: krawiectwa, prawa jazdy kat. C, prawa jazdy kat. B, opiekunki dziecięcej,
opiekunki środowiskowej, nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej,
księgowości wspomaganej komputerem, technologa robót wykończeniowych,
magazyniera z obsługa wózka jezdniowego.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Wsparciem w ramach Projektu objętych jest 321 osób.
K.K.
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„BYĆ KOBIETĄ…”
Dzień Kobiet obchodzony jest na wiele sposobów. Mieszkanki
gminy Dąbrowa Zielona również świętowały…
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” - słowa Pierre de
Brantome’a stały się myślą przewodnią spotkania „Być Kobietą…”,
które odbyło się 8 marca w Domu Senior Wigor.
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet przygotowane przez Placówki
Oświatowe prowadzone przez gminę Dąbrowa Zielona we
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, Domem Senior Wigor
oraz Programem Aktywności Lokalnej było wspaniałą okazją do
złożenia niebanalnych życzeń obecnym Paniom. Dedykowane dla

kobiet i opowiadające o kobietach utwory literackie i muzyczne
zaprezentowane zostały przez przedszkolaków, uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość miała charakter
wielopokoleniowy, dlatego wśród czytających nie mogło zabraknąć
osób dorosłych. Radosny nastrój tego dnia podkreśliło wspólne
śpiewanie, a słodki poczęstunek i symboliczny kwiatek z rąk
szarmanckich mężczyzn pozwolił paniom na dłużej pozostać
w wyjątkowej, uroczystej atmosferze.
KK

FELIETON
SIEĆ ZARZUCONA
Rząd przyjął projekt ustaw o tzw. sieci szpitali.
Jednak w dalszym ciągu nikt nie wie, które
szpitale w tej sieci się znajdą. Znane są jedynie
kryteria, według których szpitale zaliczane będą
do poszczególnych poziomów (ma ich być
siedem) oraz to, że ustawa ma wejść w życie
nie od 1 lipca, jak pierwotnie zakładano, ale
od 1 października. Ostateczna lista szpitali,
które zostaną zakwalifikowane do sieci, miała
być podana 27 czerwca, ale czy w związku
z przesunięciem terminu wejścia ustawy w życie
będzie znana w tym terminie tego nie wie nikt.
Tymczasem na stronach Ministerstwa Zdrowia
opublikowane zostały tzw. mapy potrzeb
zdrowotnych. To dokument, nad którym
pracowano kilka lat, a który, jak sama nazwa
wskazuje, miał być diagnozą stanu naszego
zdrowia i drogowskazem w określeniu
zapotrzebowania na świadczenie usług
zdrowotnych. Z tego dokumentu wynika
jednoznacznie, że najwięcej zgonów w Polsce powodują choroby
kardiologiczne (28%). Jak ta informacja ma się do kryteriów
zaliczania szpitali do sieci? Zupełnie odwrotnie do potrzeb. Otóż
do pierwszego poziomu szpitali zaliczone zostaną te szpitale, które
od co najmniej dwóch lat prowadzą na podstawie kontraktu z NFZ
minimum dwa z pięciu oddziałów: położnictwo, neonatologię,
pediatrię, internę lub chirurgię ogólną. To najmniejsze szpitalem
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i to one będą najliczniejszą grupą szpitali
w sieci. Kardiologii w nich jednak nie ma.
Kardiologia pojawia się dopiero na drugim
poziomie. By się na nim znaleźć szpital
musi co najmniej od dwóch lat prowadzić
minimum sześć oddziałów z czternastu
wymienionych
w
proponowanych
kryteriach. Problem polega na tym, że
szpitale, które będą zliczone do I i II
poziomu, otrzymają ryczałt tylko na
wymienione w kryteriach oddziały, a więc
jeśli jakiś szpital zaliczony do I poziomu
do tej pory miał oddział kardiologiczny, to
po wprowadzeniu sieci pieniędzy na ten
oddział nie dostanie. Tylko szpitale zaliczone
do III poziomu mają otrzymać pieniądze
na wszystkie prowadzone oddziały.
W Polsce większość placówek kardiologii
interwencyjnej to szpitale jednodziałowe,
a więc, jak wynika z zaproponowanych
kryteriów, zostaną one poza siecią. Takich placówek w całym kraju
jest 154. Są one tak rozlokowane, że pacjent jest w stanie do nich
trafić w ciągu ok. pół godziny. Szkopuł w tym, że większość z nich
to placówki niepubliczne. Ale to właśnie dzięki temu, że prywatni
przedsiębiorcy zainwestowali swoje pieniądze, polska kardiologia
znajduje się dziś w czołówce światowej. Po wprowadzonej reformie
sytuacja może się radykalnie zmienić. Oczywiście ze szkodą dla
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pacjentów. Co prawda obecny szef NFZ zapowiada, że wszystkie
świadczenia wykonywane przez te placówki zostaną wykupione,
bez odpowiedzi pozostaje jednak pytanie za co skoro na wszystko,
co znajdzie się poza siecią, przeznaczono jedynie 9% środków?
Trudno więc nie zgodzić się z posłem PiS Andrzejem Sośnierzem,
który wyraził opinię, że tak naprawdę ministrowi zdrowia
głoszącemu, że „nie wolno zarabiać na zdrowiu”, chodzi głównie
o walkę z prywatnymi przedsiębiorcami inwestującymi w polski
system ochrony zdrowia.
Nie zwykłem zaglądać nikomu do portfela, ale tym razem
sprowokowany tymże hasłem zrobiłem wyjątek i zerknąłem na
oświadczenie majątkowe pana ministra zdrowia. Oto co z niego
wynika: w roku 2015 pan minister jako sekretarz Naczelnej Izby
Lekarskiej, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej, samodzielny
pracownik Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie
Zdrowia, senator i minister zdrowia, a także prowadząc
indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Przychodnia
Medycyny Rodzinnej” oraz jako członek rady nadzorczej w Centrum
Medycznym „Żelazna” itd. itp., zarobił 357 777,22 zł czyli ok. 29
800 zł miesięcznie. Na czym? Na „zdrowiu” przecież. Więc można
na zdrowiu zarabiać czy nie? A może można, tyle tylko, że nie

każdemu?
Kolejne pytania póki co także pozostają bez odpowiedzi: co
będzie z wysokospecjalistycznymi szpitalami jedno oddziałowymi,
takimi jak choćby znany w całej Polsce szpital leczący poparzonych
w Siemianowicach Śląskich czy równie znany szpital urazowy
w Piekarach Śląskich. Takie szpitale teoretycznie mogą występować
w ramach konkursów po udział w tych dziewięciu procentach.
Oczywiście jest także furtka. Szpital, który znajdzie się poza siecią,
może zostać do niej zaliczony przez dyrektora wojewódzkiego
oddziału NFZ po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra
zdrowia. Tyle tylko, że ręczne sterowanie to zawsze jest pole do
nadużyć i korupcji. To poważna wada prowadząca do zarabiania na
zdrowiu, tyle tylko, że tym razem nie do końca zgodna z prawem.
Kontrakt na leczenie może otrzymać np. ten, kto będzie miał
dostęp do „ucha prezesa”, przepraszam „ucha ministra”, a nie ten,
kto ma wykwalifikowaną kadrę, warunki i świadczy usługi dobrze.
Jeśli ta sieć zostanie zarzucona to przy jej pomocy zlikwiduje się
konkurencję ze szkodą dla pacjentów, a droga do uprawiania
prywaty na majątku publicznym zostanie ponownie otwarta.
Janusz Krakowian

II SPARTAKIADA GMIN POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

II Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego odbędzie się
20 maja 2017 r. w Rędzinach. Pierwsze zebranie poświęcone
organizacji spartakiady odbyło się 27 marca w hali sportowej
w Rędzinach. Oprócz organizatorów spartakiady: starosty
częstochowskiego i jednocześnie przewodniczącego Powiatowego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Krzysztofa Smeli, wójta
gminy Rędziny Pawła Militowskiego wraz z zastępcą Mariuszem
Spiechowiczem udział w nim wzięli reprezentanci 10 gmin naszego
powiatu.
Wiceprzewodniczący PZ LZS i sędzia główny spartakiady Wiesław
Matyga omówił regulamin i sprawy organizacyjne imprezy.
Postanowiono, że do dotychczas rozgrywanych konkurencji dodana
zostanie jeszcze jedna – siatkonoga polegająca na przebijaniu piłki

przez siatkę nogami.
Wszystkie dyscypliny rozgrywane będą na obiektach sportowych
Gimnazjum nr 1 w Rędzinach, z wyjątkiem turnieju piłki nożnej,
który odbędzie się na boisku w Kościelcu.
Starosta Krzysztof Smela podziękował wszystkim gminom za prawie
100-procentowy udział w ubiegłorocznej spartakiadzie, w której
wzięło udział około 600 osób. Wyraził także nadzieję, że w 2017
r. impreza cieszyć się będzie nie mniejszym zainteresowaniem.
Starosta podziękował również władzom gminy Rędziny za podjęcie
się trudu zorganizowania tej imprezy na swoim terenie.
Kolejne spotkanie z przedstawicielami gmin poświęcone organizacji
spartakiady odbędzie się 8 maja w Rędzinach.
TK

Orlik w Rędzinach z lotu ptaka
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LIST PREZESA KRUS DO ROLNIKÓW
- „Nie zapominajcie też, że wrażliwość
na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na
organizm działają jednocześnie lek, alkohol,
rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak
tytoń czy kawa.” - przestrzega Prezes Andrzej
Sekściński, życząc rolnikom w nadchodzącym
sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz
wysokich plonów.
Zasady,
które
należy
przestrzegać
przy stosowaniu nawozów i środków
chemicznych,
przypomniane
przez
Prezesa KRUS:
- nabywajcie środki ochrony roślin tylko
u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych
opakowaniach z etykietą w języku polskim,
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję
użytkowania, datę produkcji oraz okres
ważności;
- nie transportujcie takich środków
jednocześnie
z
ludźmi,
zwierzętami
i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi
oraz paszami;
- przechowujcie te substancje w oryginalnych
opakowaniach,
w
wydzielonym,
oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na
klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem
i zmywalną podłogą; resztki pestycydów
i opróżnione po nich opakowania są silnie
toksycznymi odpadami i nie wolno ich
wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić
do miejsca zakupu;

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam
Sekściński przesłał przed rozpoczęciem kolejnego sezonu
agrotechnicznego specjalny list, w którym zwraca uwagę
rolnikom na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy
z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony
roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony
płodów rolnych.
- „Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy,
są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje
chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez
drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre
lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami
psychofizycznymi, a nawet śmiercią - przestrzega Andrzej
Sekściński.
Prezes KRUS, pisząc o konieczności zmniejszenia ryzyka
negatywnego oddziaływania nawozów, wymienia zasady, które
należy przestrzegać przy stosowaniu tych środków chemicznych.
Zwraca uwagę na to, że zabiegi agrotechniczne z użyciem
chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe,
zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
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- używajcie sprawnego technicznie sprzętu,
posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;
- stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania
ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu
oddechowego;
- oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów
prewencji i karencji;
- nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach
mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy
stodołach.”
Warto przypomnieć, iż oprócz podstawowej ustawowej funkcji,
(tzn. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania
ubezpieczeniem społecznym (opłacania składek na to
ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych
z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego) ważnym zadaniem KRUS jest
prowadzenie działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania
zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz
eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników. Jak
wiadomo lepiej i taniej jest zapobiegać wypadkom, niż je leczyć.
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PROMESY NA ZADANIA DROGOWE
Już niebawem rozpoczną się roboty
drogowe związane z przebudową
dwóch odcinków drogi powiatowej
nr 1104 S w miejscowościach
Lelów i Biała Wielka. Inwestycja ta
będzie uzupełnieniem dla odcinka
przebudowanego w ubiegłym roku.
Pierwszy odcinek o długości 480 mb
(od DK 46 w Lelowie do mostu), drugi
w miejscowości Biała Wielka o długości
340 m.
Przebudowa obejmuje: odbudowę jezdni
na szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy
z betonu asfaltowego i kruszywa, remont
przepustu w m. Biała Wielka. Zmieni
się również organizacja ruchu na całym
odcinku drogi.
Wartość zadania - 964 tys. zł.
Wykonawcą robót jest P.H.U. LARIX Sp.
z o.o. z Lublińca
LP
Droga powiatowa 1104 S Lelów

KOŁA GAOSPODYŃ
WIEJSKICH ŚWIĘTOWAŁY
W przeddzień Dnia Kobiet (7 marca) salę sesyjną częstochowskiego
starostwa do ostatniego miejsca wypełniły panie – członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. Stoły zapełniły
się własnoręcznie pieczonymi ciastami, owocami i napojami.
Z życzeniami i kwiatami przybyli członkowie Zarządu Powiatu na
czele ze starostą Krzysztofem Smelą. To on właśnie, w imieniu władz
powiatu i męskiej części pracowników starostwa, złożył paniom
życzenia z okazji ich święta. Podkreślił także niezwykle ważną rolę
kobiet w życiu każdej rodziny, a także w życiu gospodarczym,
społecznym i politycznym kraju.
Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
Bernadetta Niemczyk zaprosiła wszystkich obecnych do udziału
w Prezentacji i Degustacji Potraw Wielkanocnych. W tym roku
miała ona nieco mniejszy zasięg niż w latach ubiegłych ze względu
na fakt, iż powrócono do organizacji ogólnokrajowych „Stołów
Wielkanocnych” w Warszawie.
GF
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CZY JESTEŚMY ZABEZPIECZENI PRZED POWODZIĄ?
Jak wynika z tegorocznego raportu Banku
Światowego o zagrożeniach katastroficznych dla
państw europejskich, największym zagrożeniem ze
strony sił przyrody dla Polski są powodzie.
W 2010 roku 14 z 16 gmin w powiecie
częstochowskim dotkniętych zostało powodzią na
terenach leżących wzdłuż rzeki Warty i jej dopływów:
Kamieniczki, Konopki, Stradomki, Gorzelanki,
Sobuczyny, Bystrej, Wiercicy, Kanału Lodowego,
Widzówki, Kocinki i Sękawicy oraz wzdłuż rzeki Pilicy,
Białki Lelowskiej, Lgoczanki i Łysinki. W roku 2013
kolejna powódź objęła cztery gminy: Lelów, Janów,
Koniecpol i Przyrów.
Ze względu na specyfikę terenu naszego powiatu, po długotrwałych
opadach deszczu lub krótkich nawałnicach na obszarze większości
gmin występuje bardzo duże zagrożenie powodziowe. W ochronie
przeciwpowodziowej samorząd powiatowy i gminny mają do
spełnienia ważną rolę. Po pierwsze: samorządy podejmują działania
planistyczne i zapobiegawcze poprzez właściwe kształtowanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej czy przyjęcie
oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Po drugie: samorządy
podejmują działania reagowania kryzysowego i ratownictwa
poprzez monitorowanie sytuacji hydrologicznej i powiadamiania
mieszkańców oraz, w razie konieczności, udzielania potrzebującym
pomocy. W przypadku zaistniałej sytuacji kryzysowej MiejskoPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje akcje
ratownicze zgodnie z Planem Zarzadzania Kryzysowego.
Do pełniejszego monitorowania poziomu wód na rzece Warcie
powiat częstochowski wybudował trzy stacje hydrometeorologiczne
w miejscowościach: Kolonia Poczesna, Mstów i Łęg, które na
bieżąco przekazują parametry pogodowo – hydrologiczne do
służb dyżurnych Miejsko-Powiatowego Zarządzania Kryzysowego.
Powiat w ramach ochrony przeciwpowodziowej posiada magazyn
przeciwpowodziowy wyposażony w podstawowy sprzęt do tego
typu akcji.
Jednak to nie gminy czy powiat częstochowski są w pierwszej
kolejności odpowiedzialne za zabezpieczenie przed powodzią.
Organami powołanymi ustawowo do ochrony przed powodzią są:
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawach
gospodarowania wodami w zlewni rzeki Warty, która przez 58
km przepływa przez gminę Kamienica Polska, Poczesna, Mstów,
Kłomnice i Kruszyna;
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawach
gospodarowania wodami w zlewni rzeki Pilicy, która przez 13 km
przepływa przez gminy Lelów i Koniecpol;
- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
w sprawach gospodarowania wodami pozostałych cieków
podstawowych i cieków naturalnych na długości 335 km w obrębie
naszego powiatu.
Powyższe instytucje są administratorami rzek, które w główniej
mierze wpływają na stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie biorą
czynny udział (wraz z administratorami rzek) w corocznych
przeglądach cieków i zbiorników wodnych znajdujących
się w gminach administracyjnych powiatu. W wyniku
przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że stan elementów
technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego nie jest
dobry i od wielu lat nie ulega radykalnej zmianie. Wiąże się to
z brakiem odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa
na remonty i naprawy wałów przeciwpowodziowych, wyrw
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brzegowych, zapór, kanałów, odmulenie koryta rzek
czy wykaszanie skarp, wałów i międzywala. Od lat nie
usuwa się z koryta rzek powalonych drzew, a z ich
brzegów zadrzewień i zakrzaczeń.
Naszą zmorą, może nawet największą w obecnych
czasach, są tamy i zatory powstałe na ciekach
wodnych po działalności bobrów. W tym przypadku
nie potrzeba dużych opadów, żeby doprowadzić do
podtopień i rozlewisk wód na pobliskie nieruchomości,
niszcząc przy tym uprawy, drogi i mosty.
W
związku
z
bardzo
dużymi
szkodami
spowodowanymi przez bobry powiat częstochowski
wystąpił z wnioskiem do Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącym ograniczenia ich
populacji. Z odpowiedzi otrzymanej od powyższej instytucji wynika,
że brak jest przepisów prawnych, aby móc ograniczyć tę populację.
Innym problemem jest piętrzenie wody przez właścicieli małych
elektrowni wodnych. I tu, jak wynika z obserwacji, potrzebny jest
stały monitoring i koordynacja działań z właściwymi służbami.
Zarząd Powiatu Częstochowskiego, podobnie jak i samorządy
gmin, od wielu lat wnioskują do administratorów rzek tj. RZGW
w Poznaniu, RZGW w Warszawie i SZMiUW w Katowicach
o bieżącą konserwację cieków wodnych przepływających przez
teren naszego powiatu.
Nie dość, że dotychczasowe działania zarządców rzek są
niewystarczające, to niestety, nie planuje się w 2017 roku
żadnych robót związanych z regulacją koryta rzeki Warty i Pilicy
oraz remontem ich obwałowania. Zastój jest także w robotach
inwestycyjnych. Od trzech lat Subregion Północny Województwa
Śląskiego ma przyznane w Mandacie Negocjacyjnym 119 mln zł
dofinansowania z Unii Europejskiej na poprawę stanu infrastruktury
przeciwpowodziowej. Jak dotąd lider, którym jest miasto
Częstochowa, nie rozpoczął działań, żeby wykorzystać te środki.
W 2013 roku powiat częstochowski wspólnie z gminami
złożył propozycje do „Programu Inwestycyjnego dla zadań
planowanych do realizacji przez RZGW w Poznaniu i w Warszawie
oraz ŚZMiUW w Katowicach” budowy zbiorników retencyjnych na
rzece Warcie w Korwinowie, pod Mstowem i w Rzekach Wielkich,
na Pilicy w Radoszewnicy, na Stradomce i Konopce w Blachowni
oraz na cieku od Nieznanic w Janaszowie Kłomnickim. Jak do tej
pory RZGW w Poznaniu ma jedynie na uwadze remont zbiornika
w Poraju i nie planuje innych.
Jedynie Miasto i Gmina Blachownia ma bardzo dużą szansę
otrzymać kilkanaście milionów złotych z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na oczyszczenie 56 ha zbiornika
w Blachowni, co mogłoby wydatnie przyczynić się do ochrony
przeciwpowodziowej mieszkańców gminy Blachownia i miasta
Częstochowa.
Powodzie są nieprzewidywalne, przychodzą znienacka i zawsze
zaskakują. Jednakże władze powiatu częstochowskiego oraz
włodarze gmin dokładają wszelkich starań, aby zapobiec
kataklizmowi na naszych terenach. Liczą także na większe
zaangażowanie w tej sprawie administratorów rzek i na
to, że w swych planach uwzględniać będą propozycje
samorządowców, którzy na bieżąco analizują stan bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na terenach swoich gmin i powiatów.
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Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

NOWA INWESTYCJA Z PROW
Już w najbliższych dniach wyłoniony zostanie wykonawca
przebudowy drogi powiatowej nr 1025 S (na odcinku od DW 483
- Kokawa - Mykanów na terenie gminy Mykanów) o długości 2,35
km.
Wartość inwestycji to 3,756 mln zł z czego 63,63 % to
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020.

W ramach inwestycji zostanie odbudowana konstrukcja jezdni
z poszerzeniem do 6,0 m, odbudowany chodnik, wykonana
zatoka autobusowa oraz zjazdy wraz z przepustami. W inwestycji
uwzględniono także oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej
w miejscowości Mykanów oraz wykonanie drenażu na pozostałym
odcinku objętym przebudową.
Planowane zakończenie inwestycji - 30 listopada br.
LP

SCHETYNÓWKA WE WRZOSOWEJ
Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S
we Wrzosowej na odcinku od DK1 do ul. Brzeźnickiej.
9 marca br. przekazano plac budowy firmie TRANZIT Sp. z o.o.
z Lubachowy, która niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu
organizacji ruchu na roboty, przystąpi do przebudowy drogi. Roboty
zaczną się od przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.
W ciągu ulicy Długiej powstaną m.in. dwa ronda, zatoka
autobusowa. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Ruch pieszych,
który do tej pory odbywał się poboczem, zostanie uporządkowany
- powstanie nowy, obustronny chodnik. Na czas przebudowy, tj.
do końca lipca br., będzie wprowadzony objazd drogami gminnymi
z dopuszczeniem ruchu lokalnego i komunikacji miejskiej.
Wartość inwestycji - 2,7 mln zł.
LP

PO XXII SESJI RADY POWIATU
Podczas XXII sesji Rady Powiatu (30 marca br.) radni jednogłośnie
przyjęli wszystkie przewidziane w porządku obrad uchwały. Oprócz
zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu zaakceptowali także m.in. sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej oraz przyjęli programy dotyczące m.in. ochrony
zdrowia psychicznego i współpracy powiatu z organizacjami
pozarządowymi. Radni ustalili również wysokość wynagrodzenia
nowego starosty, przyznając mu pensję taką samą, jaką pobierał
jego poprzednik. Starosta Krzysztof Smela został także wybrany na
delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
w Warszawie.
Rada Powiatu postanowiła nagrodzić byłego starostę powiatu
bodeńskiego Siegfrieda Tanna za nawiązanie i wzorowe
prowadzenie współpracy pomiędzy powiatem bodeńskim
i powiatem częstochowskim. Stąd też podjęto uchwałę w sprawie
inicjatywy o wystąpienie przez wojewodę śląskiego do Prezydenta
RP z wnioskiem o nadanie S. Tannowi odznaczenia państwowego.
Radni powiatowi przyjęli także uchwałę w sprawie oceny
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego powiatu
w minionym roku. Wnioski wynikające z dokonanej oceny nie
pozwalają na nadmierny optymizm. Stwierdzono bowiem, że
istniejące obwałowanie rzek jest niewystarczające. Co prawda stan
wałów jest zadawalający, ale konieczne jest wykonanie badania ich
szczelności. Brakuje rowów opaskowych, a istniejące wymagają
odmulania, usunięcia zadrzewień i zakrzaczeń. Rzeki na wielu
odcinkach wymagają wykonania bieżącej konserwacji polegającej
na wykoszeniu skarp, usunięciu zadrzewień i zakrzaczeń oraz
odmuleniu dna, jak również naprawy wyrw oraz śladów działalności
bobrów. W 2016 r. zarówno Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu jak i Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach ze względu na niewystarczające środki finansowe,
zrealizowały tylko niektóre najpilniejsze prace konserwacyjne
i naprawy na terenie powiatu częstochowskiego. Konieczne jest

więc przeznaczenie dodatkowych środków na ten cel.
Podczas sesji mówiono także o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w powiecie częstochowskim. Informację na ten temat
przedstawiła w imieniu komendanta Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinsp.
Joanna Lazar. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że
w ciągu minionych czterech lat przestępczość w naszym powiecie
spada, wzrasta natomiast wykrywalność sprawców przestępstw
i wykroczeń. Najwyższą wykrywalność odnotowano w zakresie
uszkodzeń ciała (91 proc.), natomiast najniższą w odniesieniu
do kradzieży z włamaniem (34,4 proc.). Niestety, nadal dużym
problemem na naszych drogach są nietrzeźwi kierowcy.
W ubiegłym roku zatrzymano 294 osoby kierujące pojazdami po
spożyciu alkoholu i odnotowano 127 spowodowanych przez nich
wypadków, w których śmierć poniosły 2 osoby. Łącznie w 2016
roku na drogach naszego powiatu zginęło 13 osób.
GF
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ULICA SŁOWACKIEGO W KONIECPOLU
DOCZEKA SIĘ NOWEJ NAWIERZCHNI
Ulica Słowackiego od dawna była w bardzo złym
stanie technicznym, jednak z uwagi na brak kanalizacji
sanitarnej nie było możliwości zrealizowania inwestycji
drogowej przez powiat. Poprzedni burmistrz
Koniecpola zobowiązywał się wykonać kanalizację
sanitarną już w 2012 r., ale dopiero jej zakończenie
w marcu br. pozwoliło powiatowi rozpisać przetarg na
realizację robót drogowych.
Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania
z DW 786 do ul. Rzecznej, na którym zostanie
poszerzona jezdnia, odtworzony obustronny chodnik
oraz wykonane pobocze z kruszywa łamanego.
Ponadto planuje się dobudowę brakującego odcinka
kanalizacji deszczowej. Roboty ruszą niezwłocznie po
zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu na czas robót.
Inwestycja jest realizowana ze środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych oraz z budżetu powiatu.
Jej wartość to 1,7 mln zł.
Ul. Słowackiego w Koniecpolu

Droga powiatowa nr 1082 S w Koniecpolu zostanie przebudowana.
Na odcinku blisko jednego kilometra powstanie nowa nawierzchnia
bitumiczna, odcinek kanalizacji deszczowej, chodnik oraz zostaną
utwardzone pobocza.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych Myszków Sp. z o.o. z Żarek. Przewidywany
termin zakończenia przebudowy - 30 czerwca 2017r.
LP

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
ZBRODNI KATYŃSKIEJ
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Dzień ten
ma upamiętnić rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943
roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji
masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych
przez sowieckie NKWD w 1940 roku.
Wiosną 1940 roku NKWD na rozkaz Stalina wymordowało
z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich
wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich
oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, ale także
policjanci i urzędnicy… Prawda o zbrodni katyńskiej ukrywana
była prawie pół wieku. Przez ten okres komunistyczna propaganda
wmawiała Polakom, że mordu dokonali Niemcy. Dopiero po 1989
roku ujawniono fakty historyczne, które jednoznacznie pokazują,
kto dokonał tej strasznej zbrodni. Ziemia katyńska na zawsze
naznaczona już będzie krwią polskich ofiar. Niestety,10 kwietnia
2010 roku wydarzyła się kolejna tragedia. Pod Smoleńskiem rozbił
się samolot z polską oficjalną delegacją udającą się do Katynia na
uroczystości upamiętniające rocznicę radzieckiej zbrodni dokonanej
w 1940 roku. Na czele delegacji stał Prezydent R.P Lecha Kaczyński
z małżonką oraz były Prezydent R.P na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski. Zginęli wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie
prezydenckiego samolotu, łącznie z załogą. Po raz kolejny Katyń
okazał się dla Polaków miejscem tragedii i ogromnego smutku.
Zbrodnia katyńska i katastrofa samolotu rządowego pod
Smoleńskiem to dwie tragedie, które przypominają także o naszej
trudnej historii i nie powinny nas dzielić. Pamiętajmy o ofiarach
wspominając ich w myślach i modlitwach.
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TURNUSY REHABILITACYJNE I POLISY UBEZPIECZENIOWE DLA DZIECI
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje podczas
letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy
i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia
uczestnictwa należy dokonać do 5 maja.
W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano
na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów
rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły skorzystać dzieci
urodzone w okresie od 2002 do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek:
przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) musi być
ubezpieczony w KRUS.
Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka
na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy
i oświadczeniem opiekuna prawnego. Papierowe druki dostępne są
w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Można
je także pobrać ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/.
W tym roku formularz wniosku różni się od zeszłorocznego.
Po wypełnieniu wniosku zgłoszenia dziecka należy dokonać
w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS
(np. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy),
w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim
wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu
następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego
i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.
W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci,
które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności.
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom
całodzienne
wyżywienie,
całodobową
opiekę
lekarskopielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę
nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące
sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus
rehabilitacyjny, można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS.
Dane teleadresowe oddziałów i placówek terenowych dostępne są
na stronie internetowej Kasy.
Pobyt w ośrodkach rehabilitacyjnych trwa 21 dni. Dzieci z wadami
postawy i chorobami układu ruchu z terenu działania Ośrodka
Regionalnego w Częstochowie, czyli Województwa Śląskiego, będą
kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu
Zdroju na turnus, który rozpocznie się 25 czerwca, a zakończy 15
lipca 2017 roku. Turnus dla dzieci zmagających się ze schorzeniami
układu oddechowego odbędzie się w centrum KRUS -u w Iwoniczu
Zdroju, od 8 do 28 sierpnia 2017 roku.
Przy tej okazji warto wspomnieć o umowie grupowego
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą
dzieci osób ubezpieczonych w KRUS, którą Prezes KRUS zawarł
z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
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).

ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie
ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu
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
nieszczęśliwego wypadku;

stomatologicznego

w

wyniku

- zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków
pomocniczych;
- poważnego zachorowania;
- operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
- usługi assistance;
- z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

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

Szczegóły na stronie internetowej KRUS.
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W trosce o bezpieczeństwo ludzi, a także zdrowotność
drzewostanu w parku przy pałacu w Złotym Potoku, powiat
częstochowski w I kwartale bieżącego roku zrealizował kolejne
ważne przedsięwzięcie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Tym razem z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji
ekosystemów został przeprowadzony projekt pn. „Wycinka drzew
na nieruchomości Powiatu Częstochowskiego wchodzącej w skład
zespołu pałacowo – parkowego w Złotym Potoku” o wartości
16.448,40 PLN, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Prace polegające na usunięciu zagrażających środowisku 66
szt. drzew oraz nasadzeniu 25 szt. krzewów prowadzone były
za zezwoleniem i pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Spośród wielu docelowych założeń powyższego przedsięwzięcia,

którymi kierował się powiat Częstochowski, należy wymienić między
innymi: wyeliminowanie zagrożeń dla ludzi i mienia, polepszenie
warunków sanitarnych i estetycznych parku, zapobieganie
i likwidacja skutków zagrożeń zdrowotności drzewostanu oraz
uniknięcie bądź zminimalizowanie strat w przypadku wystąpienia
silnych burz bądź wiatrów.
Nie bez znaczenia również jest fakt, iż w pierwszej kolejności
pozytywne skutki powyższego działania odnoszą się do lokalnej
społeczności, w tym głównie do mieszkańców zamieszkujących
w sąsiedztwie, uczniów Zespołu Szkół im. Władysława
Szafera w Złotym Potoku funkcjonującego na nieruchomości,
mieszkańców internatu i korzystających z noclegów oraz turystów
i odwiedzających zespół pałacowo – parkowy.
Magdalena Knopik
Starostwo Powiatowe

FORUM UŁATWI WSPÓŁPRACĘ
Przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach powołano
kolejne branżowe forum - Śląskie Forum osób koordynujących
współpracę
jednostek
samorządu
terytorialnego
(JST)
z organizacjami pozarządowymi (NGO).
To Forum, podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach
naszej Fundacji na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowokonsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiadającą osobowości
prawnej.
Do Forum zostali zaproszeni pełnomocnicy, koordynatorzy,
dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialnych za
współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi
Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie
umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami
pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez
działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się
członków Forum poprzez wymianę doświadczeń dobrych praktyk
w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej
pracy.

Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum
spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa
samorządowego.
Pierwsze spotkanie Śląskiego Forum osób koordynujących
współpracę z NGO w JST miało miejsce 23 marca w Katowicach.
Spotkanie było okazją do omówienia kierunków działania Forum,
wyboru władz i uchwalenia statutu Forum oraz uchwalenia
wysokości składki.
W skład Zarządu Śląskiego Forum osób koordynujących współpracę
z NGO w JST wchodzą:
1. Beata Łuczak (Gmina Siemianowice Śląskie) - Przewodnicząca
Zarządu,
2. Karol Ostalski (Starostwo Powiatowe w Częstochowie) - Członek
Zarządu,
3. Agnieszka Czylok (Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach)Członek Zarządu.
Członkom Zarządu Forum serdecznie gratulujemy.
Karol Ostalski
Starostwo Powiatowe

Biuro rzeczy znalezionych funkcjonujące w Starostwie Powiatowym
w Częstochowie, to miejsce, do którego trafiają zagubione na
terenie powiatu częstochowskiego przedmioty. Można tu znaleźć
rower, zagubione dokumenty, czy też przedmioty osobiste, np.
damską torebkę. Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych, osoba,
która znalazła rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru
lub nie zna jej miejsca pobytu, powinna niezwłocznie zawiadomić
o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.
Do zakresu działania Biura rzeczy znalezionych należy:
1. przyjmowanie rzeczy znalezionych i ich ewidencjonowanie;
2. prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych;
3. wydawanie rzeczy znalezionych ich właścicielom;
4. przesyłanie zawiadomień o znalezionych dokumentach: w tym
dowodów osobistych,
paszportów, praw jazdy, dowodów
rejestracyjnych pojazdów, kart bankowych, kart NFZ
5. zabezpieczanie znalezionych rzeczy wartościowych oraz środków
pieniężnych;
Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy:
a. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba
że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
b. gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została

porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
c. której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń,
amunicję, materiały wybuchowe Znalazca niezwłocznie oddaje
rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej policji, a jeżeli oddanie
rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia
o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
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Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia
znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo
środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według
swojego uznania.
Informację dotyczące znalezionych lub zagubionych przedmiotów
na terenie powiatu częstochowskiego można uzyskać w budynku
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9,
w pokoju nr 2 (parter) lub telefonicznie pod numerem 34 3229139 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
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Justyna Mrowiec
Starostwo Powiatowe

WINDA W STAROSTWIE POWIATOWYM W CZĘSTOCHOWIE
Każdy obywatel ma prawo do korzystania z usług publicznych,
które opłacane ze wspólnych podatków lokalnej społeczności. Tak
więc politykę zarządzania przestrzenią należy kształtować w taki
sposób, aby konsekwentnie ograniczać bariery w dostępie osób
niepełnosprawnych do środowiska zabudowanego. Racjonalne
wydawanie środków publicznych wymaga, aby służyły one
wszystkim mieszkańcom, w tym także osobom niepełnosprawnym.
W związku z powyższym oraz w odpowiedzi na potrzeby
niepełnosprawnych ruchowo klientów Starostwa , którzy nie mają
możliwości samodzielnie dostać się na wyższe piętra budynku,
powstał pomysł, aby zainstalować w urzędzie windę. Obecnie
osoby poruszające się na wózkach mogą jedynie dostać się na
parter urzędu za pomocą podjazdu znajdującego się przy głównym
wejściu. W tej części budynku znajduje się Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Wydział Administracji ArchitektonicznoBudowlanej. W przypadku spraw załatwianych na jednej z wyższych
kondygnacji, czyli np. w Wydziale Komunikacji, Wydziale Geodezji
i Kartografii, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu
Państwa, Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji
Powiatu, Wydziale Finansowym, Wydziale Organizacji, Rozwoju

i Gospodarki Mieniem, Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa
i Spraw Obywatelskich, Powiatowym Zarządzie Dróg, Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego czy u starostów lub członków
zarządu, portier wzywa właściwego urzędnika, który schodzi
w wyznaczone miejsce w celu obsługi interesanta. Wykonanie
windy w budynku umożliwi osobom niepełnosprawnym ruchowo,
a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
dostęp do pomieszczeń znajdujących się wysokim parterze oraz
dwóch piętrach budynku.
Został już przygotowany projekt budowy szybu windy i montażu
dźwigu, koszt inwestycji wyniesie ok. 417 tys zł. W związku
z możliwością dofinansowania tego typu zadań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” został złożony stosowny wniosek. Wnioskowana
wartość dofinansowania to 118 tys zł, wkład własny Powiatu
299 tys zł. Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana w IV
kwartale 2017r.
PW

RUSZYŁ PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)
130 tys. zł przeznaczył powiat częstochowski na realizację
„Programu profilaktycznego – szczepienia przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2017 roku. (Wirus brodawczaka
ludzkiego odpowiedzialny jest, m.in. za zachorowania na raka
szyjki macicy).
Program szczepień przeciwko wirusowi HPV realizowany jest już po
raz czwarty. W roku bieżącym programem objęte zostaną 11-letnie
uczennice szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.
W ramach wyżej wymienionej kwoty powiat planuje zaszczepić ok.
50% populacji dziewcząt urodzonych w 2006 roku.
Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w dniu 6 marca br. wybrany
został realizator programu – SANUS Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia
Lekarska w Częstochowie, ul. Kopernika 45, który przeprowadzi
edukację zdrowotną dotyczącą zwiększenia świadomości
młodzieży oraz rodziców na temat zagrożeń związanych z wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV), przeprowadzi kampanię promocyjno
– informacyjną, przygotuje materiały informacyjne dotyczące

programu, zakupi szczepionkę czterowalentną przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV), typ: 6,11,16,18, uzyska pisemne
zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na wykonanie cyklu 3
profilaktycznych szczepień, a następnie przeprowadzi kwalifikacje
lekarskie oraz szczepienia dziewcząt. Realizator przy wykonaniu
programu korzystał będzie z podwykonawców, czyli przychodni
lekarskich mieszczących się na terenie powiatu częstochowskiego.
Program realizowany będzie do połowy grudnia br. Rodzice/
opiekunowie prawni, którzy chcą bezpłatnie zaszczepić swoje
córki, mogą zgłaszać się do realizatora programu. Szczegółowe
informacje można uzyskać w SANUS Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia
Lekarska w Częstochowie, ul. Kopernika 45, tel. 34-368-29-98 oraz
w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, tel. 34-322-91-44.
Małgorzata Krasoń
Starostwo Powiatowe

ODKRYWALI SIEBIE
W dniach 20 - 25 marca br. grupa harcerzy „Nieprzetartego
Szlaku” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.
Jana Brzechwy w Bogumiłku w składzie: Lena Czarnecka, Natalia
Knapik, Adrian Deska, Mateusz Drożdżyński, Kuba Śpiewak i Janusz
Sitek pod opieką drużynowych Beaty Skrzypczyk i Małgorzaty
Bryła miała możliwość po raz kolejny uczestniczenia w programie
„Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające
osoby niepełnosprawne”. Projekt ten był zorganizowany
i finansowany przez Kwaterę Główną ZHP oraz PFRON. Odbywał
się w Ośrodku Harcerskim „Nadwarciański Gród” w Załęczu
Wielkim. Projekt zakładał organizację zajęć indywidualnych
i grupowych w trakcie 6-dniowego pobytu w ośrodku harcerskim
z przygotowaną odpowiednio kadrą i bazą. Projekt obejmował
zajęcia z komunikacji, dziennikarstwa, choreoterapii i wizażu, które
prowadzone były przez profesjonalistów.
Nasi harcerze mogli nauczyć się m.in. jak dobierać kolory ubrań
do swojej urody, jak dbać o wygląd, jak zrobić dobry i odpowiedni
do cery makijaż. Jedną z wielu atrakcji była wycieczka do Łodzi,
gdzie dzieci zwiedziły studio filmowe w najstarszej polskiej
wytwórni filmowej - TVP Łódź. Dzięki gościnności pracowników

mogli nie tylko zobaczyć studio, ale również spróbować pracy
operatora kamery, dźwiękowca czy prezentera. Następną atrakcją
było zwiedzanie wytwórni filmów animowanych SE-MA-FOR,
w której zrealizowano wiele znanych polskich bajek. Właśnie
tam harcerze uczestniczyli w zajęciach tworzenia mini filmu
animowanego. Sami wykonywali postacie grające w filmie, robili
zdjęcia oraz dobierali muzykę. Wycieczkę poprzedziły zajęcia
z filmu i dziennikarstwa, które pozwoliły dzieciom na przyswojenie
podstawowej wiedzy w tych dziedzinach. Harcerze samodzielnie
robili wywiad oraz fotoreportaż. Nasza drużyna przeprowadziła
wywiad z szefową kuchni i wykonała fotoreportaż o zabłąkanym
harcerzu. Zajęcia przeplatane były wspaniale prowadzonymi
ćwiczeniami z zakresu choreoterapii oraz plastyki. Takie podejście
i przeprowadzenie projektu umożliwiło nie tylko zdobycie wiedzy
i nowych umiejętności, ale także pozwoliło odpocząć, zrelaksować
się i integrować z nowymi przyjaciółmi.
Beata Skrzypczyk
Małgorzata Bryła
SOS-W w Bogumiłku
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PUCHAR POLSKI W TAEKWON-DO ITF

W nowej hali sportowej w Mykanowie odbył się Puchar Polski
Seniorów i Juniorów Taekwon-do ITF 2017. W sobotę 2 marca
w rywalizacji seniorów udział wzięło 174 zawodników z 36 klubów
z całej Polski, którzy walczyli również o kwalifikacje do kadry Polski
i udział w Mistrzostwach Europy. W odrębnych klasyfikacjach
kobiet i mężczyzn rywalizowano w układach, walkach i technikach
specjalnych. Sobotni dzień zakończył się galą finałową, podczas,
której pojedynki Taekwon-do przeplatane były pokazami mażoretek
znanej w całym kraju orkiestry z Mykanowa.
W klasyfikacji generalnej tytuł najlepszego klubu wywalczył Gdański
Klub Taekwon-do z wynikiem 6 złotych medali, 4 srebrnych i 6
brązowych, przed Miejskim Klubem Sportowym „Lewart” AGS
Lubartów, który zdobył 5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe medale
oraz Wrocławskim Sportowym Klubem Taekwon-do (3 złote,
2 srebrne i 3 brązowe). Tytuł najlepszej zawodniczki przypadł
Ilonie Ćwiek - MKS „Lewart” AGS Lubartów, natomiast tytuł
najlepszego zawodnika zawodów otrzymał Grzegorz Kraszewski
– „Taewo” KWSW Warszawa. Zawodnicy KS „Dragon” Janów
cztery razy stawali na trzecim miejscu podium: Paula Piotrowska
w układach stopni mistrzowskich, Kamil Badura w walkach do 78
kg oraz w układach mistrzowskich, a także Kamil Radecki - również
w układach mistrzowskich.
W niedzielę w kategorii juniorów udział wzięło 142 zawodników
z 35 klubów. Ambicji oraz woli walki juniorom nie brakowało,
a poziom sportowy był bardzo zróżnicowany. Dla wielu z nich ten
turniej miał być przepustką do kadry narodowej.
Po puchar dla najlepszego klubu sięgnął Klub Sportowy Wojownik
Kłobuck z wynikiem 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale przed
Mińskim Klubem Sportowym Taekwon-do Mińsk Mazowiecki,
który zdobył 2 złote 4 srebrne i 1 brązowy oraz Klubem Sportowym
„Dragon” w Janowie - 2 złote (Alicja Slian i Karolina Dziura), 1
srebrny (Maria Bojarska) i 5 brązowych (Julia Walicka, Karolina
Dziura, Paulina Starczewska, Laura Środowska, Maria Bojarska).
Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Marta Krajewska z MKST
Mińsk Mazowiecki, a najlepszym zawodnikiem został Sebastian
Wdowiak z KTT Łódź.
Organizatorem imprezy, rozgrywanej pod patronatem Jadwigi
Wiśniewskiej posła do Parlamentu Europejskiego i Dariusza
Pomady wójta gminy Mykanów, był Polski Związek Taekwondo przy współpracy z Klubem Sportowym SPARTA w Brzezinach
Nowych,.
Głównymi sponsorami turnieju byli: gmina Mykanów, powiat
częstochowski, Bank Spółdzielczy w Mykanowie, Drukarnia
Allegro-Druk, DABEX, Auchan, GO SPORT, Decathlon, POLAR, Solo
Kolos, Majkon I, ALDANI, Mikrus, Mebel-Cud, Bapol.

I m. A. Silan z Dragona Janów

Trenerzy najlepszych drużyn juniorów

Komplet wyników na stronie Polskiego Związku Taekwondo PZTKD:
http://www.pztkd.lublin.pl/news/135-puchar-polski-seniorw-i-juniorw-wyniki
TK
Walka - jedna z rozgrywanych konkurencji
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TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STROSTY
DZIEŃ LOKACJI PRZYROWA
Koniecpol 1 – Koniecpol 2 0:1
Mecz o III miejsce: Koniecpol 1 - Dąbrowa Zielona 1:0
Mecz finałowy: Koniecpol 2 – Mstów 1:1 (karne 2:1)

Decydujący rzut karny o zwycięstwie w turnieju

15 marca 2017 r. obchodzony był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Przyrowie „Dzień Lokacji Przyrowa”. Z tej okazji rozegrany został
już po raz 15-ty Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Częstochowskiego dla uczniów szkół podstawowych.
Podczas uroczystego otwarcia turnieju w hali sportowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie po powitaniu uczestników
przez dyrektora - Halinę Trojak i wicedyrektora - Małgorzatę
Brodek, krótki rys historyczny przedstawił nauczyciel historii
Wiesław Stanuchiewicz.
„648 lat temu, w czwartek 15 marca Roku Pańskiego 1369 król
Kazimierz Wielki wydał na zamku w Olsztynie przywilej dla rycerza
Jakuba Rechickiego z Nagłowic na założenie miasta nad rzeką
Wiercicą w miejscu zwanym Przyrów. Od tego wydarzenia datuje
się historia Przyrowa. Przyrów był miastem dokładnie 500 lat, do
roku 1869. Wtedy to, po upadku powstania styczniowego, na mocy
ukazu cara Rosji – Aleksandra II wraz z innymi miastami utracił prawa
miejskie. Pamięć o dawnych miastach związanych z osobą króla,
który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” kultywuje
Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego obejmujące
około 200 miast „kazimierzowskich”, które król obdarzył prawami
miejskimi, bądź budowlami obronnymi czy sakralnymi. Obchodzony
corocznie już od 14 lat w szkole w Przyrowie „Dzień Lokacji” ma
na celu zwrócenie uwagi na dawne, zapomniane miasta, takie jak
Przyrów, które zasługują na historyczne wspomnienie.”
W tegoroczny turnieju uczestniczyło 7 drużyn z 4 gmin powiatu
częstochowskiego. Rozegrano 12 meczów w systemie mieszanym,
najpierw w dwóch grupach, następnie półfinały, a na koniec mecz
o V, III i I miejsce. Strzelono 32 bramki. Mecze były bardzo zacięte,
a półfinał i finał rozstrzygnięte zostały dopiero po rzutach karnych.
Końcowe wyniki:
Mecz o V miejsce: Przyrów – Zalesice 2:0
Półfinały: Dąbrowa Zielona - Mstów 0:0 (karne 1:2)

I m SP nr 2 w Koniecpolu

Ostateczna kolejność turnieju:
1 m – SP nr 2 w Koniecpolu
2 m - SP w Mstowie,
3 m - SP nr 1 w Koniecpolu,
4 m - SP w Dąbrowie Zielonej,
5 m – ZS-P w Przyrowie
6 m - NSP w Zalesicach
7 m - SP w Olbrachcicach
Skład zwycięskiej drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu:
Artur Adamczyk, Patryk Kowalski, Eryk Marczak, Mateusz Mrozicki,
Bartłomiej Niedbał, Jakub Połcik, Piotr Rosiński, Adam Skiba, Jakub
Zawada, opiekun Piotr Gęsikowski.
Organizatorzy wspólnie z opiekunami drużyn przyznali następujące
wyróżnienia:
Najlepszy strzelec: Połcik Jakub (Koniecpol 2) - 5 bramek
Najlepszy bramkarz: Kowalczyk Miłosz (Mstów)
Najlepszy zawodnik: Mrozicki Mateusz (Koniecpol 2)

Król strzelców i najlepszy zawodnik

Zawody zakończyły się wręczeniem dyplomów, pucharów,
statuetek oraz piłek ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie. Nagrody najlepszym drużynom i zawodnikom
wręczali: starosta częstochowski Krzysztof Smela oraz dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Halina Trojak.

II m. SP w Mstowie

TK

III m SP nr 1 w Koniecpolu
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wiedza i doświadczenie partnera to lepszy rozwój na przyszłe pokolenia”
Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach programu mobilności
ponadnarodowej POWER 2014-2020, pracownicy
placówek oświatowych Powiatu
Częstochowskiego tj. Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy
w Bogumiłku i Publicznej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Koniecpolu, będą mogli brad
udział w wizytach studyjnych
i job shadowingu w Niemczech.

Oferujemy:
- doświadczenie i metody pracy stosowane u partnera zagranicznego,
- poszerzenie wiedzy i edukacji w zajęciach terapeutycznych, warsztatach młodzieży w Niemczech,
- podniesienie świadomości kulturowej i wiedzy o stylu życia jak również organizację systemu oświaty
w Niemczech,
- wprowadzenie metod i technik innowacyjnych zajęd w codziennej pracy zawodowej od partnera zagranicznego

Regulamin wraz z kompletem załączników znajduje się na stronie:

www.czestochowa.powiat.pl

Udział w
projekcie
bezpłatny

Biuletyn Informacyjny
Starostwa Powiatowego
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