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Szanowni Mieszkańcy Powiatu
Częstochowskiego
Pragnę Państwa serdecznie powitać
jako
nowy
starosta
powiatu
częstochowskiego. Od 9 lutego 2017 r.
pełnię tę zaszczytną funkcję, którą
w wyniku wyborów powierzyli mi radni
naszego powiatu. Pragnę serdecznie
podziękować im i wszystkim, którzy
dali mi tak duży mandat zaufania.
Zobowiązuje mnie on do rzetelnej,
codziennej pracy.
Chcę podziękować poprzedniemu
staroście Andrzejowi Kwapiszowi za dotychczasową pracę na rzecz
powiatu, za bezpieczną realizację budżetów powiatu przez 10
kolejnych lat, co było nie lada wyczynem i zasługuje na uznanie.
Zmiana na stanowisku starosty w trakcie kadencji zdarza się rzadko,
ale jeśli już do niej dojdzie, nowy starosta musi realizować plany
inwestycyjne nakreślone w latach poprzednich, które są już mocno
zaawansowane. Znalazłem się w takiej sytuacji i chcę Państwa
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by te plany sprawnie
sfinalizować. Będę także starał się zrealizować zadania, które dla
mnie są priorytetowe. Najważniejsze z nich to:
- partnerstwo i wszechstronna współpraca z gminami powiatu
częstochowskiego, miastem Częstochowa i powiatami sąsiednimi,
- utrzymywanie stałych roboczych kontaktów z wszystkimi
instytucjami i podmiotami politycznymi, gospodarczymi

i finansowymi, które wspierają lub mogą wspierać wielokierunkowy
rozwój powiatu,
- aktywność i zaangażowanie w rozwój regionu częstochowskiego,
promocja i realizacja wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój
gospodarczy i wzrost zatrudnienia,
- racjonalizacja zatrudnienia w starostwie oraz w jednostkach
organizacyjnych powiatu i dbałość o potencjał kadry urzędniczej,
która powinna profesjonalnie i wszechstronnie obsługiwać
mieszkańców powiatu i wszystkie zainteresowane podmioty,
- promocja powiatu częstochowskiego i utrzymywanie partnerskich
i przyjaznych kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
- zaangażowanie w rozwój polskiego samorządu, wzmacnianie
jego roli w realizacji zadań służących budowie silnego i dobrze
zorganizowanego państwa,
- nadzór nad sprawną realizacją zadań inwestycyjnych powiatu.
Jestem osobą otwartą, aktywną, zawsze dążącą do kompromisu.
Pełniłem i pełnię wiele funkcji w gospodarce, kulturze, sporcie,
pożarnictwie i edukacji. Byłem również radnym na wszystkich
szczeblach samorządu. Mam więc duże doświadczenie, które
na pewno pomoże mi sprawnie wykonywać mandat starosty
częstochowskiego. Deklaruję Państwu pomoc i współpracę
w rozwiązywaniu problemów zarówno tych publicznych, jak
i osobistych.
Do zobaczenia w starostwie i w gminach powiatu częstochowskiego.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski

NOWE WŁADZE POWIATU
Złożenie rezygnacji przez byłego już statarostę częstochowskiego
Andrzeja Kwapisza sprawiło, że w porządku obrad XXI sesji Rady
Powiatu (9 lutego br.) znalazły się punkty związane z wyborem
nowych władz naszego powiatu: starosty, wicestarosty i trzech
członków Zarządu Powiatu.
Najpierw w głosowaniu tajnym wybrano nowego starostę. Został nim
Krzysztof Smela - doświadczony samorządowiec i dotychczasowy
członek Zarządu Powiatu. Był on radnym gminy Mykanów, powiatu
częstochowskiego oraz województwa częstochowskiego. Przez
pięć kadencji (do 2014 roku) sprawował funkcję wójta gminy
Mykanów. W latach 2002-2014 był prezesem Zarządu Związku
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie,
a obecnie jest przewodniczącym LZS w Częstochowie, prezesem
Zarządu Powiatowego OSP w Częstochowie oraz szefem struktur
powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
- Zrobię wszystko, by nasz powiat bezpiecznie doprowadzić
przynajmniej do końca tej kadencji, by zapewnić mu bezpieczeństwo
inwestycyjne, finansowe i kadrowe – deklarował Krzysztof Smela.
– Będę dbał o to, by biedniejszych gmin nie zaniedbywano, by także
one mogły liczyć na wsparcie powiatu.
Radni poparli także zgłoszonych przez nowego starostę kandydatów
na członków Zarządu Powiatu. I tak: wicestarostą ponownie

Starosta przyjmuje gratulacje od radnej M. Dziury
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został Henryk Kasiura (PSL), zaś członkami Zarządu Jan Miarzyński
(Wspólnota Samorządowa), Grzegorz Dyner (PSL) – nieetatowy
oraz Leonard Smolarski (PSL) - nowa osoba w Zarządzie Powiatu
– inżynier nauk rolnych, magister zarządzania i marketingu, doktor
nauk ekonomicznych, a także absolwent dwóch kierunków
studiów podyplomowych. L. Smolarski ma także doświadczenie
w pracy samorządowej: w latach był 1994 – 1998 był radnym
gminy Dąbrowa Zielona, a w latach 1998 – 2002 radnym powiatu
częstochowskiego. Pracował w częstochowskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego, w Śląskiej Izbie Rolniczej, a ostatnio w Śląskim Oddziale
Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Częstochowie.
Warto dodać, że wszyscy nowo wybrani członkowie władz naszego
powiatu zyskali duże poparcie radnych. Żaden ze zgłoszonych
kandydatów nie otrzymał mniej niż 22 głosy (na 24 głosujących
radnych) co oznacza, że poparli ich nie tylko radni koalicyjni, ale
także opozycyjni.
Choć dotychczasowy starosta A. Kwapisz nie mógł być obecny na
sesji, radni i członkowie Zarządu Powiatu bardzo pozytywnie ocenili
jego działalność i w ciepłych słowach podziękowali mu za 10-letnią
współpracę.
GF

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Powiatu

STATUETKI 2016 WRĘCZONE
Wypełniona po brzegi widownia Filharmonii Częstochowskiej i piękna scenografia
autorstwa Stanisława Kulczyka z Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie to
dodatkowe atuty tegorocznej uroczystej gali, podczas której przedstawiono
wszystkich 16 nominowanych do Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi
dla powiatu” i wręczono Statuetki laureatom.
W sobotni wieczór (18 lutego br.) na widowni zasiedli nie tylko nominowani do
Statuetek i ich najbliżsi, ale także przedstawiciele władz miasta Częstochowy
i powiatu częstochowskiego, reprezentanci samorządów gminnych, pracownicy
różnego typu instytucji, urzędów, służb i organizacji, kombatanci, a przede
wszystkim – mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Nie zawiedli również
przyjaciele z zaprzyjaźnionych powiatów: bodeńskiego w Niemczech i śniatyńskiego
na Ukrainie.
W imieniu władz powiatu gości powitał starosta częstochowski Krzysztof Smela.
On też pogratulował wyróżnionym i nagrodzonym w tegorocznej edycji konkursu.
Przypomniał pierwszych laureatów Statuetek z czasów, gdy tę najwyższą powiatową
nagrodę otrzymywała tylko jedna osoba. Nie krył dumy z faktu, iż on sam, jako
wójt gminy Mykanów, był trzecim z kolei laureatem tej najważniejszej powiatowej
nagrody (2003 r.). Wcześniej (w 2001 r.) trafiła ona do rąk ówczesnego starosty
bodeńskiego Siegfrieda Tanna, a rok później (w 2002 r.) wręczono ja pierwszemu
staroście częstochowskiemu Wiesławowi Bąkowi.
Po prezentacji multimedialnej przedstawiającej osiągnięcia tegorocznych
kandydatów do Statuetek, starosta Krzysztof Smela wraz z wicestarostą Henrykiem
Kasiurą wręczyli wszystkim nominowanym dyplomy i wiązanki kwiatów. Jednak
na najbardziej oczekiwany punkt programu, czyli ogłoszenie ostatecznego
werdyktu, goście musieli jeszcze chwilę poczekać. Czas oczekiwania uprzyjemnił
im występ laureatki X Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów
Powiatu Częstochowskiego Karoliny Kamińskiej. Gdy na scenie ponownie pojawił
się starosta Smela i towarzyszący mu przewodniczący Rady Powiatu Andrzej
Kubat, widownia zamarła w oczekiwaniu na ogłoszenie nazwiska pierwszego
laureata. A tu niespodzianka – po raz pierwszy w historii konkursu, w jednej
kategorii („Kultura i Edukacja”) wręczono dwie statuetki – otrzymali je: Zespół
Obrzędowy „Grusza” z gminy Kłomnice oraz Joanna Haładyn – radna powiatowa
i nauczycielka języka niemieckiego znana ze swej działalności na rzecz rozwoju
i upowszechniania kultury. W pozostałych kategoriach było już tradycyjnie – jedna
statuetka dla jednego laureata. I tak:
- w kategorii „Sport i Turystyka” zwyciężył Tomasz Gęsiarz – wójt gminy Mstów
i działacz sportowy oraz turystyczny,
- w kategorii „Polityka społeczna” laureatką została Alicja Grzegorczyk – dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Lelowie,
- w kategorii „Samorządność i Przedsiębiorczość” Statuetkę zdobył Krzysztof
Nabiałczyk – radny powiatowy V kadencji, działacz społeczny, inicjator wielu
imprez tematycznych promujących region,
- w kategorii „Osobowość Roku/Instytucja Roku” zwyciężyła Grażyna Klamek,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
- w kategorii „Wydarzenie Roku” – statuetką (którą odebrał wójt gminy Lelów
Krzysztof Molenda) nagrodzono Inscenizację Bitwy pod Mełchowem z 1863 r.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Niekwestionowaną gwiazdą sobotniego wieczoru był Bogusław Morka – znany
śpiewak operowy i operetkowy uważany przez znawców za najlepszego tenora
śpiewającego w tradycji włoskiego bel canta. Ten znakomity artysta występując
solo i w duecie z sopranistką Iwoną Kaczmarek (przy akompaniamencie orkiestry
kameralnej), podbił serca publiczności. Nie tylko swoim głosem i ariami operetkowymi
oraz musicalowymi, ale również kunsztem aktorskim, bezpośredniością i niezwykle
ciepłym kontaktem z widownią. Nic więc dziwnego, że każdy jego wokalny popis
nagradzany był rzęsistymi brawami. Artysta długo nie mógł zejść ze sceny i udało
mu się to dopiero po licznych bisach. Na pożegnanie i on, i jego partnerka wręczyli
staroście K. Smeli płyty z nagraniami swoich koncertów.
GF

Gości witali członkowie Zarządu Powiatu

Starosta K. Smela i przewodniczący Rady
Powiatu A. Kubat

Publiczność nie zawiodła

Na widowni zasiedli także członkowie Zarządu Powiatu

Na scenie starosta K. Smela
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Gratulacje dla zespołu „Grusza”

Kwiaty i dyplomy odbiera J. Haładyn

Występ Karoliny Kamińskiej

Nagrodzona Statuetką Grażyna Klamek

Tomasz Gęsiarz zwyciężył w kategorii Sport
i Turystyka

Nominowani w kategorii Kultura i Edukacja

Członkinie zespołu „Grusza” ze Statuetką Starosty

Statuetkę za Inscenizację Bitwy pod Mełchowem
odebrał wójt Krzysztof Molenda

Nominowani w kategorii
Osobowość Roku / Instytucja Roku

Krzysztof Nabiałczyk ze Statuetką i pamiątkowym
grawertonem

Gwiazdami wieczoru byli Bogusław Morka
i Iwona Kaczmarek

Nominowani w kategorii Polityka społeczna

Nominowani w kategorii Samorządność
i Przedsiębiorczość
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Gratulacje dla nominowanych w kategorii Sport
i Turystyka

Laureatka Statuetki Starosty Joanna Haładyn

Laureatka Statuetki w kategorii Polityka
Społeczna Alicja Grzegorczyk
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ZATRZYMAĆ PTASIĄ GRYPĘ
Co prawda na terenie powiatu częstochowskiego nie stwierdzono
dotychczas przypadków zachorowań na tak zwaną „ptasią grypę”,
czyli wysoce zjadliwą grypę ptaków H5N8, ale tylko w tym sezonie
w Polsce odnotowano już 60 ognisk zachorowań wśród ptactwa
domowego i 67 przypadków tej choroby u ptaków dzikich. Grypa
ptaków pojawiła się już także w województwie śląskim: w powiecie
zawierciańskim (gmina Łazy) i powiecie cieszyńskim (gmina Ustroń).
Ważne więc jest, by jak najwcześniej podjąć działania, które pozwolą
zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa H5N8 na nasz teren.
Temu zagadnieniu poświęcone było posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 6 marca br.
Oprócz członków PZZK uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele
władz naszego powiatu, wójtowie i burmistrzowe gmin z terenu
powiatu częstochowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Częstochowie Ewa Stachowiak i jej zastępca Henryk Świerat,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Dariusz Nowicki oraz przedstawiciele straży pożarnej i policji.
Ewa Stachowiak wyjaśniła zebranym, że do tej pory nie
stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem
H5N8 człowieka, ale nie można wykluczyć, że z czasem wirus ten
może ulec mutacji i zagrozić zdrowiu ludzkiemu. Jednak nawet
w obecnej postaci jest on bardzo groźny ze względu na ogromne
straty finansowe, jakie powoduje. W przypadku jego wystąpienia
trzeba bowiem wybić wszystkie ptaki domowe zarówno z dużych
ferm, jak i z hodowli przyzagrodowych, znajdujące się w tzw.
strefie zagrożenia obejmującej obszar o promieniu 3 kilometrów od
miejsca stwierdzenia choroby. Co prawda właściciele drobiu mogą
wtedy liczyć na odszkodowanie, ale tylko ci, którzy przestrzegali
zasad bioasekuracji, a więc m.in. stosowali maty nasączone
środkiem likwidującym wirusa, nie poili drobiu wodą ze zbiornika,

do którego dostęp miały dzikie ptaki (to one są nosicielami wirusa
H5N8), nie używali jako ściółki słomy, w której mogły znajdować
się odchody dzikiego ptactwa, uniemożliwiali ptakom domowym
kontakt z ptakami wolno żyjącymi, zabezpieczali paszę oraz wodę
przed dostępem dzikich ptaków… Trzeba wiedzieć także, że
w szerzeniu się zakażenia dużą rolę odgrywa człowiek, gdyż wirus
łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu.
A straty spowodowane stwierdzeniem ogniska grypy ptaków to nie
tylko straty spowodowane ubojem, ale także rezygnacja partnerów
zagranicznych ze skupu polskiego drobiu.
Na zakończenie spotkania wicestarosta Henryk Kasiura zwrócił się
do wójtów i burmistrzów z apelem o przeprowadzenie na terenie
gmin kampanii informacyjnej dotyczącej ptasiej grypy, sposobów
minimalizowania ryzyka jej wystąpienia oraz zapisów rozporządzenia
ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
GF

Tematykę grypy ptaków omawiała m.in. Ewa Stachowiak -Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Częstochowie

NOWE ŚRODKI FINANSOWE Z LGD „RAZEM NA WYŻYNY”
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania
funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice,
Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny przygotowuje się do
uruchomienia kolejnych naborów. W sposób szczególny planowane
konkursy adresowane są do przedsiębiorców i osób zamierzających
założyć działalność gospodarczą oraz do organizacji społecznych.
W kwietniu zostanie ogłoszony nabór w ramach
pierwszego projektu grantowego z zakresu aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności. W ramach projektu grantowego
zaplanowano wybór minimum 12 zadań dotyczących organizacji
szkoleń, warsztatów, akcji społecznych i innych przedsięwzięć
o charakterze integracyjnym. Wartość dofinansowania projektu
wynosi od 10 tys. zł do 25 tys. zł, z tego maksymalnie 30% można
przeznaczyć na organizację imprez typu festyn, piknik, dożynki.
Wyłonione w konkursie projekty otrzymają dofinansowanie
o łącznej wartości 300 tys. zł.
W III kwartale ruszy druga edycja naborów wniosków
dotyczących podejmowania działalności gospodarczej i rozwoju
działalności gospodarczej. LGD zaplanowała 450 tys. zł w formie
premii dla osób, które planują założyć działalność gospodarczą.
Mając na uwadze duże zainteresowanie tą formą wsparcia
podczas pierwszego naboru, zmniejszono maksymalną wartość
premii do 50 tys. zł, tak aby umożliwić wsparcie jak największej
liczbie zainteresowanych osób. Warto przypomnieć, że w ramach
tego działania wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia
wkładu własnego.
Na działanie związane z rozwojem działalności

gospodarczej nasze LGD zaplanowało 1 275 tys. zł. Kwota
dofinansowania jednego projektu w tym działaniu wynosi
maksymalnie 300 tys. zł, a poziom dofinansowania od 50 do 70%
kosztów kwalifikowalnych wykazanych w projekcie.
W drugiej połowie 2017 roku czeka nas nabór do
kolejnego projektu grantowego dotyczącego tym razem tworzenia
miejsc aktywności ruchowej, na który LGD przeznaczy 250 tys. zł.
Kwota dofinansowania jednego projektu to od 10 tys. zł do 25 tys.
W ramach projektu grantowego planuje się stworzenie minimum
10 obiektów aktywności ruchowej.
Po bliższe informacje zapraszamy na stronę internetową
www.razemnawyzyny.pl, na profil na Facebook-u. Zachęcamy
również do kontaktu telefonicznego z pracownikami naszego
LGD pod numerem tel. 34 374 00 01 lub 724 043 108, drogą
mailową: biuro@razemnawyzyny.pl oraz do odwiedzania naszego
biura w Mykanowie przy ul. Cichej 72, gdzie można skorzystać
z bezpłatnego doradztwa.
Informujemy, iż na terenie powiatu częstochowskiego
funkcjonują jeszcze trzy lokalne grupy działania, które również
dysponują środkami unijnymi w ramach wdrażania LSR. Po bliższe
informacje zapraszamy do LGD „Bractwo Kuźnic” w Poczesnej,
LGD „Partnerstwo Północnej Jury” w Złotym Potoku oraz LGD
„Zielony wierzchołek śląska” w Kłobucku.
Robert Kępa
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”
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WYGRAJ CIĄGNIK W KONKURSIE
Link do informacji o konkursie, regulaminu:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xv-ogolnokrajowykonkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Jakub Wojciech odbiera nagrodę

31 marca upływa termin zgłoszeń do jubileuszowego
XV Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na zwycięzców
konkursu - promującego zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w gospodarstwach indywidualnych - czekają niezwykle cenne
nagrody.
Konkurs organizowany jest od 2003 roku przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych,
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Państwową Inspekcją Pracy.
Laureaci zmagań konkursowych otrzymują co roku
atrakcyjne nagrody rzeczowe – w 2016 roku zwycięzca otrzymał
ciągnik o mocy 75 KM. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować
swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, ale także
poddać swe gospodarstwa rolne profesjonalnemu audytowi
bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe
złożone ze specjalistów z zakresu BHP, reprezentujący KRUS,
Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne
instytucje działające w środowisku wiejskim.
Pokonanie kolejnych szczebli konkursu, trafienie
do finałowej 16-tki, jest znakomitą promocją gospodarstwa
i gminy. Świadczy to bowiem o wysokim poziomie produkcji
i kultury osobistej mieszkańców. Wyniki konkursu znajdą się
w ogólnopolskich wydaniach prasy, audycjach radiowych
i telewizyjnych. Każda wzmianka o gminie w środkach społecznego
komunikowania zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim
wzmacnia pozytywny wizerunek samorządu. Jest więc darmową
i cenną reklamą.
W czternastu dotychczasowych konkursach udział wzięło ponad
17 tysięcy dużych i małych gospodarstw indywidualnych z całego
kraju. Z terenu województwa śląskiego co roku akces do konkursu
zgłasza kilkadziesiąt gospodarstw, a najlepsze kwalifikuje się
do finałowej szesnastki na szczeblu krajowym. W 2012 roku
laureatem konkursu i zarazem właścicielem ciągnika rolniczego
zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w powiecie
pszczyńskim - właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego
„Maj”.
Terminy:
• 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
• 19.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
• 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
• 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych
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Państwo Wojciechowie z Grzawy z nagrodą

WALORYZACJA EMERYTUR I RENT ROLNICZYCH
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że
od 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych
przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu
– zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym
z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,44%,
nie mniej niż o kwotę 10 zł.
Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł,
świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty
świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.
W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone
wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego
2017 r. Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od
kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r.
1000 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1000 zł. Do 1000 zł nie
zostaną podwyższone:
a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury
rolnicze),
b) emerytury częściowe,
c) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do
art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj.
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem
przychodów z tytułu zatrudnienia,
d) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą
lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych
świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej
(dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS),
z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
e) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.
Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł,
a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej
nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (przy czym rentę socjalną
można maksymalnie obniżyć do 100 zł).
Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego
zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na
ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 marca 2017 r. wzrastają również
kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
- dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr,
- dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie
niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr,
- dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr,
- dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr
Od tej daty wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna
świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom
i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Natomiast nie zmienia się wysokość:
- ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie),
- zasiłku pogrzebowego (4.000 zł),
- zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności
do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
- zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4218 zł 92 gr.
W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego
wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty
dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów
i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:
- 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2953 zł 30
gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń
emerytury/renty),
- 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5484 zł 60
gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie
emerytury/renty),
Przychody między kwotą 2953 zł 30 gr a 5484 zł 60 gr powodują
zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53
gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna
osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.
Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent
dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do
pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych”)
i okresowych emerytur rolniczych.
Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają
zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają
ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek
emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy
to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.
Przykład I
Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu
przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru
emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym
zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1
stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. wynosiła 926 zł 69 gr (tj.
emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x 1,05). Po potrąceniu zaliczki
na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne
świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 794 zł 69
gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 208 zł 67 gr, co stanowiło
kwotę 1003 zł 36 gr.
Od 1 marca 2017 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1000
zł 00 gr (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji,
nie mniej niż o 10 zł, jest niższe od 1.000 zł), natomiast dodatek
pielęgnacyjny – do kwoty 209 zł 59 gr. Do wypłaty, po potrąceniu
zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 854 zł
oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 209 zł 59 gr. Łączna kwota do
wypłaty 1063 zł 59 gr.
Przykład II
Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności
do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie
aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części
składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,61
i 0,85. Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. renta
wynosiła 1288 zł 54 gr (tj. emerytura podstawowa 882 zł 56 gr x
0,61 + 882 zł 56 gr x 0,85). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście
przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1086 zł 54 gr.
cd. na str. 8
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Od 1 marca 2017 r. renta wzrośnie do kwoty 1298 zł 54 gr (tj. 1288
zł 54 gr świadczenie na dzień 28 lutego 2017 r. x 100,44% wskaźnik
waloryzacji = 1294 zł 21 gr; 1294 zł 21 gr – 1288 zł 54 gr = 5,67
zł - kwota waloryzacji jest niższa od 10 zł, świadczenie podwyższa się
do 10 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy
i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała
renta w kwocie 1094 zł 54 gr.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r.,
a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu
2017 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie
płatności.
Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej
kwocie świadczenia.
Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,20 mln
emerytów i rencistów.

FELIETON

SŁUŻBA ZDROWIA NA WSTECZNYM
Już po raz kolejny nasz
system ochrony zdrowia
ma przejść gruntowną
reformę. Po pierwsze,
zgodnie z nową, świecką
tradycją, ma to być
teraz Narodowa Służba
Zdrowia.
Z
planów
i
zapowiedzi,
które
dochodzą z ministerstwa
wygląda na to, że to
przekształcenie obecnej
służby
w
narodową
polegać
ma
głównie
na dwóch rzeczach: na
utworzeniu tzw. sieci
szpitali i na wycofaniu się
z ubezpieczeniowego sposobu finansowania systemu i powrotu
do finansowania go z budżetu państwa. Ponadto zakłada się
w planach także stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia aż
do osiągnięcia poziomu tych nakładów do wysokości 6% Produktu
Krajowego Brutto w roku 2025. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku
minister zdrowia zapowiadał, że już od 1 stycznia ujrzymy nowe
oblicze naszej służby zdrowia – nic takiego się jednak nie stało.
Początkowo zakładano, że w tzw. sieci będzie sześć poziomów
szpitali. Dziś tych poziomów ma być już siedem. Początkowo
zakładano, że na tę sieć przeznaczonych będzie 85% nakładów, zaś
pozostałe 15% będzie rozdysponowywane w drodze konkursów na
podobnych jak dziś zasadach. Dziś ma to być już nie 15%, ale tylko
9%. Teoretycznie to dla tych, którzy nie znajdą się w sieci, ale tylko
teoretycznie, bo do konkursu stanąć mogą wszyscy, a więc także
i ci, którzy w sieci się znajdą. Dla tych, którzy w sieci się nie znajdą,
ani nie „załapią się” w konkursach oznaczać to będzie poważne
kłopoty. To jeden kłopot z siecią, ale nie jedyny. Pierwszy przykład
z brzegu. W szpitalach I stopnia, w których znajdą się małe szpitale
powiatowe, realizowane będą świadczenia z zakresu chirurgii
ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz
pediatrii i/lub neonatologii. Ortopedia i traumatologia ruchu znaleźć
się mają w drugim poziomie szpitali. Co to oznacza w praktyce?
Ano to, że wiele szpitali, w których do tej pory realizowane były
zabiegi wstawiania endoprotez stawu kolanowego czy biodrowego,
zostanie wyeliminowanych z możliwości wykonywania tych
świadczeń. Jeśli więc dziś oczekiwanie na taki zabieg trwa kilka
lat, to w przypadku zmniejszenia liczby placówek mogących je
wykonywać, okres oczekiwania jeszcze się wydłuży. Kolejnym
kłopotem związanym z siecią jest niepewność. Ciągle zmieniające
się pomysły co do tego, kto i z jakimi oddziałami znajdzie się w sieci,
powodują wstrzymanie aktywności inwestycyjnej i remontowej
w szpitalach. Nikt nie podejmie ryzyka inwestycyjnego nie wiedząc
o tym, czy będzie miał szansę znaleźć się w sieci. A co z już
dokonanymi inwestycjami, jeśli dany szpital lub oddział nie znajdzie
8
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się w sieci? To ogromne marnotrawstwo pieniędzy publicznych
i prywatnych zainwestowanych w sprzęt i pomieszczenia szpitalne,
które bez znalezienia się w sieci mogą świecić pustkami, a inni nie
będą w stanie wykonać wszystkich świadczeń.
Co się zaś tyczy zmiany sposobu finansowania systemu ochrony
zdrowia, to obecny system finansowania jest ściśle powiązany
z dochodami obywateli naszego kraju, ponieważ jest on
pochodną podatku dochodowego stanowiąc jego część. Zapewnia
to przewidywalność, a jednocześnie nienaruszalność kwot
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Od samego początku istnienia
takiego sposobu tworzenia budżetu na ochronę zdrowia w naszym
kraju, jeszcze od czasu Kas Chorych, następuje coroczny wzrost
budżetu NFZ. Można oczywiście dyskutować, czy tych pieniędzy
jest wystarczająca ilość, ale jedno jest pewne, budżet ten nie zależy
od widzimisię polityków i innych naglących potrzeb budżetowych.
Wrzucenie go do ogólnego budżetu państwa pozbawia go tych
atrybutów i nigdy nie będzie do końca wiadomo, na co w danym
roku można będzie liczyć. Chcąc zwiększyć nakłady na zdrowie
wystarczy podnieść składkę z obecnych 9% podstawy wymiaru do
np. 9,5%. Na to jednak nie ma zgody rządzących, bo oznaczałoby
to, że o te 0,5% zmniejszyłyby się dochody budżetu państwa.
Skoro tak, to jak mam uwierzyć w to, że jak służba zdrowia
finansowana będzie z budżetu państwa, to pieniędzy na nią będzie
więcej? Co zaś się tyczy wzrostu nakładów do poziomu 6% PKB…
Widziałem nawet ładnie opracowaną tabelę przewidywanych
wzrostów aż do 2025 roku. Tyle tylko, że zakłada się także wzrost
udziału w PKB nakładów na obronność, naukę, kulturę, pomoc
społeczną itp. Niestety, nie słyszałem nigdzie, że na coś nakłady
mają się zmniejszyć, a czy się komuś podoba czy nie, czy PKB
będzie miało wartość 900 miliardów złotych czy 730 bilionów to
i tak będzie to 100 (słownie sto) %. Aby więc jednemu zwiększyć,
komuś drugiemu trzeba będzie zmniejszyć. Inaczej się nie da.
Dlatego zawsze wolę rozmawiać o kwotach, jakie są potrzebne,
a nie o procentowym udziale w PKB. Gdy kupuję chleb, samochód
czy jakikolwiek sprzęt medyczny, leki lub cokolwiek innego, gdy
płacę rachunki lub otrzymuję pensję - walutą jest polski złoty, a nie
procent czy promil PKB. Procenty i promile ważne są gdzie indziej.
Mnie wygląda na to, że bez promili tego wszystkiego ogarnąć się
nie da.
Janusz Krakowian

CORAZ BLIŻEJ PRZETARGU NA BUDOWĘ
BRAKUJĄCEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1
W ostatnim czasie znów głośno zrobiło
się wokół sprawy budowy autostrady
z Częstochowy do Tuszyna. W grudniu
ubiegłego roku gmina Kruszyna złożyła
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie petycję popartą
podpisami 1284 mieszkańców z wnioskiem
dotyczącym skomunikowania mieszkańców
gminy z przyszłą autostradą.
W tym miejscu przytoczyć należy
kształtowanie się sprawy autostrady A1.
Od dłuższego już czasu oddany jest do
użytku południowy odcinek autostrady od
granicy z Czechami (Gorzyczki) do Pyrzowic
o długości 90 km oraz północny odcinek
o długości 334 km z Gdańska do Łodzi
(Tuszyn). Aby móc sprawnie przejechać
z Gdańska do Czech brakuje środkowej
części drogi, której budowa została
podzielona na dwa etapy. Odcinek 58 km
z Pyrzowic do Częstochowy (Rząsawa) jest
obecnie w budowie i w 2019 roku powinien być udostępniony
kierowcom. Pozostaje problem budowy 82-kilometrowego odcinka
autostrady z Częstochowy (węzeł w Rząsawach) do Tuszyna przed
Łodzią, na który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zamierza ogłosić przetarg. Autostrada A1, podobnie jak i inne
autostrady w Polsce, powstaje na nowym śladzie. Wyjątkiem
jest 68-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim
a Rząsawą, który zostanie zbudowany na dotychczasowej drodze
ogólnodostępnej DK1. Bezpłatną „gierkówkę” zbudowaną przed
czterdziestu laty zastąpi płatna autostrada, która zburzy istniejącą
sieć dróg gminnych oraz powiatowych połączonych z DK1. Wydane
decyzje lokalizacyjne dla A1 przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji z 31 grudnia 1999 r. oraz z 30 lipca 2002 r. ustaliły
lokalizację płatnej autostrady, linie rozgraniczające i rozwiązania
węzłów, nie uwzględniając potrzeb ruchu lokalnego w pobliżu tej
drogi.
Największy problem będą mieli mieszkańcy gmin powiatów
częstochowskiego, radomszczańskiego i piotrkowskiego, które
położone są przy gierkówce. Nie tylko stracą darmową drogę,
ale nie będą mieli również możliwości wjazdu na A1. Sytuacja
ta szczególnie dotknie gminę Kruszyna. Obecnie mieszkańcy
gminy mogą wjechać na autostradę DK1 na skrzyżowaniu
w Bogusławicach i Wikłowie. Kiedy powstanie autostrada obie
krzyżówki zostaną zlikwidowane. Najbliższe węzły, pozwalające
wjechać na autostradę, zaplanowane są w Radomsku i w Kościelcu.
Samorządy gmin i powiatów sąsiadujących na tym odcinku
autostrady z tą drogą, od co najmniej 10 lat wnioskowały do
rządu o zmianę kategorii drogi między Częstochową a Piotrkowem
Trybunalskim z autostrady na bezpłatną drogę ekspresową
z zagęszczeniem węzłów. Przez lata ministrowie zarządzający siecią
dróg informowali, że nie jest możliwe, aby w ciągu autostrady była
wyrwa w postaci drogi niższej kategorii. Jednak na autostradzie A1
nie do końca tak być musi, skoro to samo ministerstwo zmieniło
lokalizację przebiegu autostrady A2 za Warszawą w kierunku
Mińska Mazowieckiego, gdzie w autostradzie jest już wyrwa
w postaci drogi ekspresowej.
Raz jeszcze przed ogłoszeniem przetargu władze gminy Kruszyna
wraz z mieszkańcami wystosowały pismo do rządu i Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie skomunikowania

mieszkańców
gminy
z
autostradą.
W odpowiedzi 26 stycznia br. GDDKiA
przedstawiła
propozycję
rozwiązania
problemu, polegającą na wprowadzeniu
korekty projektu autostrady, w którym
wzdłuż autostrady od Bogusławic do węzła
w Kościelcu powstałaby 4-kilometrowa
droga lokalna w technologii bitumicznej
o szerokości 5 m. Znalazłaby się ona
w
miejscu
obecnie
zaprojektowanej
w Kruszynie drogi serwisowej o szerokości
3,5 m. W dokumentacji projektowej droga
serwisowa nie ma ciągłości, ponieważ
przeszkodą nie do przejścia dla projektantów
był dotąd występujący tam ciek wodny
„Pijawka” o szerokości 2 m.
Uwzględnienie wniosku gminy wymaga
wybudowania mostu na wspomnianym
cieku. Jak się okazuje zmiany w projekcie
są jeszcze możliwe, mimo że wcześniej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przekonywała, że projekt jest ostateczny i korekt
wprowadzać już nie można. Obecnie zarządca drogi przymierza
się do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego, dzięki
któremu będzie można ogłosić przetarg na budowę autostrady
A1 w systemie „Projektuj i Buduj”, w którym planuje włączyć
do zakresu uzyskanie niezbędnych decyzji i wybudowanie
wnioskowanego przez gminę ciągu drogowego. Przedstawiona
powyżej propozycja częściowo rozwiązuje problem ruchu lokalnego
dla mieszkańców miejscowości sąsiadujących z DK 1. Niestety,
droga lokalna kończyć się będzie na węźle Kościelec. Zasadnym
byłoby, aby miała przedłużenie do węzła Rząsawy. Taka sytuacja
spowodowałaby, że mieszkańcy gminy Kruszyna mieliby bezpłatny
dojazd do Częstochowy i skorzystaliby na tym również mieszkańcy
gminy Mykanów i Rędziny.
Drugim, jak do tej pory nie rozwiązanym tematem, jest rozbudowa
drogi DK - 91 na odcinku od Rudnik przez Chorzenice, Witkowice,
Kłomnice, Lipicze do Radomska, Kamieńska i Srocka przed
przebudową DK-1 na autostradę. Droga DK – 91 jest drogą
alternatywną do autostrady i na nią przeniesie się ruch samochodów
z remontowanej „gierkówki”. Podobnie będzie po wprowadzeniu
opłat za przejazd autostradą. Obecnie natężenie ruchu na
„jedynce” wynosi 40 tys., a w piątek nawet 75 tys. pojazdów na
dobę. Gdyby tylko część pojazdów przeniosła się na DK-91, to nie
tylko zablokowałoby to ruch na tej drodze, ale również zagroziłoby
bezpieczeństwu użytkowników drogi i mieszkańców z nią
sąsiadujących. Dlatego w chwili obecnej wszyscy zainteresowani
powinni wnioskować do rządu, parlamentarzystów oraz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę DK – 91,
budowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz obwodnicy
Kłomnic, podobnie jak jest to zaplanowane przy remoncie tej drogi
w Radomsku, Kamieńsku, Rozprzy i Srocku w województwie
łódzkim. Żywimy głęboką nadzieję, że i ten problem znajdzie
przychylność GDDKiA i w krótkim czasie zostanie rozwiązany
z korzyścią dla mieszkańców.

Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego
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FILMOWCY W ZŁOTOPOTOCKIM PAŁACU

Przez trzy grudniowe dni minionego roku w budynku Pałacu
Raczyńskich (oraz w jego otoczeniu) w Złotym Potoku realizowane
były zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego „Day Rises.
I Fall” w reżyserii Michała Friedricha.
Michał Friedrich to scenarzysta i reżyser młodego pokolenia,
który dał się poznać jako twórca trzykrotnie wyróżnionego na
festiwalach filmowych krótkometrażowego filmu „Zapomniana
noc”. Sceny kręcone na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego
pokazują bohaterów, którzy podczas swojej wędrówki zatrzymują
się w opuszczonym pałacu. Główny bohater stracił swoją rodzinę
z powodu tajemniczego wirusa. Zamierza on znaleźć szczepionkę,
która pozwoli mu uratować nie tylko siebie i najbliższych, ale także
może dużo więcej ludzi. W tym celu, wraz z poznanymi przez siebie
podczas wędrówki osobami, udaje się do żyjącego na uboczu
doktora Marsha w celu znalezienia leku.
Obsada aktorska filmu to Lech Dyblik, Weronika Książkiewicz,
Adrian Wajda, Jan Peszek, Błażej Peszek oraz aktorzy z Wielkiej

Brytanii – Paul Hughes, Dana Kalantay oraz Nigel Barber (znany
min. z Bonda i Mission Impossible).
Magdalena Knopik
Starostwo Powiatowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017
13 lutego br. w częstochowskim starostwie rozpoczęła się
kwalifikacja wojskowa, która trwać będzie do 17 marca br. W tym
okresie przed komisją lekarską i przedstawicielem Wojskowej
Komendy Uzupełnień stanie 779 młodych mieszkańców naszego
powiatu, w tym 19 kobiet.
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
- osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez
powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
- kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolonym
lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków
- osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej , jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
GF
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KOMISJA EDUKACJI W CHORZENICACH

Uczestnicy posiedzenia wyjazdowego w Chorzenicach

9 lutego br. Komisja Edukacji, Turystyki i Sportu odbyła posiedzenie
wyjazdowe poświęcone omówieniu spraw związanych z organizacją
i funkcjonowaniem powiatowych placówek opiekuńczowychowawczych. Oprócz członków komisji: Joanny Haładyn
(przewodnicząca), Leszka Wiśniewskiego (wiceprzewodniczący),
Mieczysława Chudzika, Grzegorza Dynera, Grażyny Knapik,
Jana Miarzyńskiego i Adama Morzyka, w spotkaniu, które miało
miejsce w Domu Dziecka w Chorzenicach, udział wzięli także:
Katarzyna Buchajczuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie, Elżbieta Ścigała – dyrektor Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
w Blachowni i Wojciech Główczyński dyrektor Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
w Chorzenicach.
Powiat Częstochowski prowadzi 5 placówek opiekuńczo –
wychowawczych, w których liczba miejsc wynosi 90 oraz dwa Centra
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
Placówki te zostały utworzone z dniem 1 stycznia 2015 roku i do
zakończenia okresu przejściowego obowiązywania przepisów
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej tj. do dnia 31.12.2020 r. spełniają obowiązujące
standardy.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Chorzenicach zapewnia wspólną obsługę
ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną oraz pomoc
specjalistów (psycholog, pracownik socjalny) dla dwóch nw.
placówek opiekuńczo – wychowawczych. Łącznie Centrum
zatrudnia 13 osób na 12,2 etatu. Dzieci w każdej z placówek
wraz z wychowawcami przygotowują 2 posiłki (śniadanie i kolację,
natomiast obiad przygotowywany jest przez pracowników
obsługi zatrudnionych w Centrum), dbają o porządek pokoi, uczą
się prowadzenia gospodarstwa domowego. Wychowankowie
w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe,
warunki do rozwoju intelektualnego i swoich zainteresowań.
1. Dom Dziecka w Chorzenicach - placówka typu socjalizacyjnego
i interwencyjnego zapewniający całodobową opiekę i wychowanie
dla 30 dzieci. (30 miejsc statutowych i 3 dodatkowe miejsca za
zgodą udzieloną na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego).
Placówka funkcjonuje w oparciu o tzw. „system rodzinkowy”
(2 rodzinki po 15 dzieci), mający na celu właściwe przygotowanie
wychowanków do usamodzielnienia się w przyszłości.
Na dzień 31.01.2017 r. w Domu przebywało 32 dzieci, w tym
17 dzieci z terenu powiatu częstochowskiego. Pozostałe dzieci
pochodzą z terenu innych powiatów z województwa śląskiego,
lubuskiego oraz łódzkiego, z którymi zawarte są porozumienia
w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem

dziecka przebywającego w placówce.
2. Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach – placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego zapewniająca
całodobową opiekę i wychowanie dla 14 dzieci. (14 miejsc
statutowych i 1 dodatkowe miejsce za zgodą udzieloną na
podstawie decyzji Wojewody Śląskiego). Uczy dzieci samodzielności,
właściwego pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego
gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym budżetem.
Na dzień 31.01.2017 r. w Domu przebywało 15 dzieci, w tym 10
dzieci pochodziło z powiatu częstochowskiego. Pozostałe dzieci
pochodzą z terenu innych powiatów.
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych w Blachowni zapewnia wspólną obsługę
ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną oraz pomoc
specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, pielęgniarka) dla
trzech nw. placówek opiekuńczo – wychowawczych. Łącznie
Centrum zatrudnia 12 osób na 11,5 etatu. Dzieci w każdej
z placówek wraz z wychowawcami przygotowują wszystkie
posiłki, uczą się samodzielności, właściwego pełnienia ról
społecznych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz
dysponowania własnym budżetem. Wychowankowie w placówce
mają zapewnione dobre warunki bytowe, warunki do rozwoju
intelektualnego i swoich zainteresowań.
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni – typu
socjalizacyjnego zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie
dla 18 dzieci. Składa się z trzech mieszkań, z których każde
przeznaczone jest dla 6 wychowanków.
Na dzień 31.01.2017 r. w Placówce przebywało 17 dzieci, w tym 3
dzieci pochodziło z powiatu częstochowskiego.
Pozostałe dzieci pochodzą z terenu innych powiatów
z województwa śląskiego i opolskiego, z którymi zawarte są
porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków związanych
z utrzymaniem dziecka przebywającego w placówce.
2. Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie – placówka typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego zapewniająca całodobową
opiekę i wychowanie dla 14 dzieci. (14 miejsc statutowych i 2
dodatkowe miejsca za zgodą udzieloną na podstawie decyzji
Wojewody Śląskiego). Na dzień 31.01.2017 r. w Placówce
przebywało 14 dzieci, w tym 2 dzieci pochodziło z powiatu
częstochowskiego. Pozostałe dzieci pochodzą z innych powiatów
z województwa śląskiego, łódzkiego i opolskiego.
3. Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie – placówka typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego zapewniająca całodobową
opiekę i wychowanie dla 14 dzieci. (14 miejsc statutowych i 2
dodatkowe miejsca za zgodą udzieloną na podstawie decyzji
Wojewody Śląskiego).
Na dzień 31.01.2017 r. w ww. placówce przebywało 14 dzieci, w tym
3 dzieci z powiatu częstochowskiego. Pozostałe dzieci pochodzą
z innych powiatów z województwa śląskiego i opolskiego.
Na dzień 31.01.2017 r. we wszystkich ww. placówkach przebywało
35 dzieci z terenu powiatu częstochowskiego. W miesiącach
sierpniu i wrześniu 2016 roku było łącznie 9 wolnych miejsc
w placówkach. Z tego względu oraz z powodu ciągłej rotacji dzieci,
w IV kwartale 2016 r. do placówek przyjęto 16 dzieci, w tym 6
z powiatu częstochowskiego.
GF
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ZARZĄD WOJEWÓDZKI
ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ W KATOWICACH

FINAŁ WOJEWÓDZKIFinał
OLIMPIADY
PRODUCENTÓW
WojewódzkiMŁODYCH
Olimpiady Młodych
Producentów ROLNYCH
Rolnych 20172017
Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie
Konrad Kokoszka, omówił przebieg części konkursowej.
Pytania w tegorocznej edycji nie były łatwe. Uczestnicy jednak
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
ma na
celu sobie
popularyzację
osiągnięd
nauki i konkurs
bardzo
dobrze
z nimi poradzili.
Tradycyjnie
przebiegał
w
dwóch
etapach.
W
pierwszym
z
nich
uczestnicy mieli
praktyki rolniczej, sprawdzenie aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów
za zadanie rozwiązać test pisemny, w którym do zdobycia było 60
wiejskich i funduszy unijnych, rozbudzenie w osobach
bezpośrednio w niej uczestniczących
punktów. Następnie wszyscy przystępowali do części praktycznej,
ambicji do dalszego dokształcania się, a także integrację
środowiska
producentów.
Od wielu
lat przez
w której mogli
zdobyć maksymalnie
40 punktów.
Oceniane
jury były: odpowiedzi na pytania ustne oraz rozpoznanie nasion.
cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkaoców wsi żywo związanych z
W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy Olimpiady wzbogacili swoją
problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem
z zakresu
szeroko
wiedzy
rolniczej,który
wiedzę
słuchając
wykładu rozumianej
na temat rolnictwa
ekologicznego,
przeprowadziła
pani
Urszula
Bartkowiak
z
ŚODR
w
Częstochowie.
zarówno praktycznej jak i teoretycznej.
Komisję egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Śląskiego Ośrodka
24 lutego kilkudziesięciu zdolnych rolników walczyło
w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Byli to: Beata Fąfera, Olga
i Ambroży Heluszka
- specjaliści
z ŚODR w byli
Częstochowie.
Rolniczego o tytuł najlepszego młodego rolnikaSusek
w województwie
śląskim.
Uczestnikami
O godzinie 15:00 odbyło się oficjalne podsumowanie XXIV Finału
zarówno uczniowie szkół rolniczych, jak również młodzi producenci rolni, posiadający
Wojewódzkiego OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,
wykształcenie
rolnicze
i
będący
właścicielami
lub
rolnych.
na współwłaścicielami
które przybyli zaproszenigospodarstw
goście. Wśród nich
znaleźli się: Jerzy
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ma na celu popularyzację
Motłoch
dyrektor
Wydziału
Terenów
Wiejskich
Śląskiego
osiągnięć nauki
i
praktyki
rolniczej,
sprawdzenie
aktualnej
wiedzy
w
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych wyłoniła pięciu najlepszych gospodarzy, którzy będąUrzędu
Marszałkowskiego, Tomasz Wiekiera – zastępca Dyrektora ŚODR
zakresie rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i funduszy unijnych,
reprezentowad nasze województwo w finale krajowym
w dniach
16 -Kasiura
17 marca
2017r. podczas
w Częstochowie,
Henryk
- wicestarosta
częstochowski,
rozbudzenie w osobach bezpośrednio w niej uczestniczących
Anna
Socha-Korendo
-wicestarosta
myszkowski,
Cezary
Barczyk –
ambicji do XXIII
dalszego
dokształcania
się,
a
także
integrację
środowiska
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.
członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, Ewa Widera - kierownik
producentów. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem
Organizatorem Finału Wojewódzkiego był Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w
w OR KRUS w Częstochowie. Po kilku przemówieniach, nastąpiło
wśród młodych mieszkańców wsi żywo związanych z problematyką
Katowicach
oraz Śląski
Ośrodek
Doradztwa
w Częstochowie.
godziniewyników
9:15 odbyło
wyczekiwane
z niecierpliwościąOogłoszenie
i wręczenie
rolniczą. Jest
współzawodnictwem
z zakresu
szeroko
rozumianejRolniczego
nagród
5
laureatom,
którymi
w
tym
roku
zostali:
wiedzy rolniczej,
zarówno
praktycznej
jak
i
teoretycznej.
się oficjalne rozpoczęcie Olimpiady. Przybyłych uczestników powitał zastępca dyrektora ŚODR w
I miejsce – Roman Bathelt z miejscowości Jaworze w powiecie
24 lutego kilkudziesięciu zdolnych rolników walczyło w siedzibie
Tomasz
Wiekiera,
następnie
głosbielskim;
zabrał starosta częstochowski Krzysztof Smela,
Śląskiego Częstochowie
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
o tytuł
najlepszego
II wartościowym
miejsce – Paweł Kociok
z miejscowości
Wielowieś - powiat
młodego który
rolnika stwierdził,
w województwie
śląskim. Uczestnikami
byli
że Olimpiada
jest wydarzeniem
i wpływającym
na rozwój
gliwicki;
zarówno uczniowie szkół rolniczych, jak również młodzi producenci
młodych osób. Zwłaszcza tych, dla który rolnictwo to nie tylko praca, ale i pasja. Na koniec
III miejsce – Marta Kmieć - Wawrzyniak, z miejscowości Bieżeń rolni, posiadający wykształcenie rolnicze i będący właścicielami
prezes Zarządu
Powiatowego
ZwiązkuMłodych
Młodzieży
Wiejskiej
w Częstochowie Konrad Kokoszka,
powiat
kłobucki;
lub współwłaścicielami
gospodarstw
rolnych. Olimpiada
IV
miejsce
–
Mariusz
Adamus - Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Producentów
Rolnych
wyłoniła
pięciu
najlepszych
gospodarzy,
omówił przebieg części konkursowej.
Rolniczego w Nakle Śląskim;
którzy będą reprezentować nasze województwo w finale krajowym
Pytania
w tegorocznej
edycji
nie były łatwe. Uczestnicy
bardzo
dobrze sobie
z nimi
V miejsce –jednak
Patryk Śmieja
- Powiatowy
Zespół Szkół
nr 2 im. Karola
w dniach 16
- 17 marca
2017r. podczas
XXIII Międzynarodowych
Miarki
w
Pszczynie.
Targów Techniki
Rolniczej
„AGROTECH”
w
Kielcach.
poradzili. Tradycyjnie konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym z nich uczestnicy
Uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, w postaci sprzętu
Organizatorem Finału Wojewódzkiego był Zarząd Wojewódzki
mieli za zadanie rozwiązad test pisemny, w którym
do zdobycia było 60 punktów. Następnie
elektronicznego oraz przydatnych narzędzi mających zastosowanie
Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach oraz Śląski Ośrodek
przystępowali
doOczęści
praktycznej,
której
mogli zdobyd
maksymalnie
40 punktów. OMPR
gospodarstwie.
Sponsorami
XXIV Finału Wojewódzkiego
Doradztwawszyscy
Rolniczego
w Częstochowie.
godzinie
9:15 odbyło w w
w
woj.
śląskim
byli:
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego,
się oficjalneOceniane
rozpoczęcieprzez
Olimpiady.
Przybyłych
uczestników
powitał
jury były: odpowiedzi na pytania ustne oraz rozpoznanie nasion. W oczekiwaniu
Powiat Częstochowski, Powiat Zawierciański, Powiat Kłobucki,
zastępca dyrektora ŚODR w Częstochowie Tomasz Wiekiera,
OlimpiadyKrzysztof
wzbogacili
wiedzę
słuchając
wykładuFundusz
na temat
rolnictwa
Powiat
Myszkowski,
Wojewódzki
Ochrony
Środowiska
następnie na
głoswyniki,
zabrał uczestnicy
starosta częstochowski
Smela,swoją
i
Gospodarki
Wodnej
w
Katowicach
oraz
Kasa
Rolniczego
który stwierdził,
że
Olimpiada
jest
wydarzeniem
wartościowym
i
ekologicznego, który przeprowadziła pani Urszula Bartkowiak z ŚODR w Częstochowie. Komisję
Ubezpieczenia Społecznego OR w Częstochowie.
wpływającym na rozwój młodych osób. Zwłaszcza tych, dla który
egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
rolnictwo to nie tylko praca, ale i pasja. Na koniec prezes Zarządu

Częstochowie. Byli to: Beata Fąfera, Olga Susek i Ambroży Heluszka - specjaliści z ŚODR w
Częstochowie. O godzinie 15:00 odbyło się oficjalne podsumowanie XXIV Finału Wojewódzkiego
OMPR, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, na które przybyli zaproszeni goście. Wśród nich
znaleźli się: Jerzy Motłoch - dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, Tomasz Wiekiera – zastępca Dyrektora ŚODR w Częstochowie, Henryk
Kasiura - wicestarosta częstochowski, Anna Socha-Korendo -wicestarosta myszkowski, Cezary
Kontakt: ul. Waszyngtona 73/15, 42-200 Częstochowa, zpzmwcz@poczta.onet.pl, tel. 34 324 97 25;
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Z ERASMUSEM DO PORTUGALII

Uczestnicy wymiany

W ramach programu Erasmus + uczniowie Wiktor Janeczek,
Wiktor Machoń, Wojciech Pakuła oraz nauczycielki z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Mykanowie: Malwina Pruciak
i Anika Wasil w dniach 29 stycznia – 4 lutego 2017 r. przebywali
w Portugalii, gdzie realizowali nowy projekt pt. „Eating for Life”.
Miejscem spotkania delegacji z 7 krajów europejskich było miasto
Coimbra. 30 stycznia uczniowie i nauczyciele z Polski, Norwegii,
Włoch, Malty, Anglii i Turcji zostali powitani przez dzieci i młodzież
w eksperymentalnej szkole w Miranda da Corvo, po czym zwiedzili
Park Biologiczny. Drugiego dnia odbyły się warsztaty związane
ze zdrowym żywieniem, po którym uczestnicy projektu zwiedzili
sanktuarium „Senhor da Serra” i „Pasteis de Tentugal”- fabrykę
produkującą tradycyjne portugalskie ciasto. W trakcie pobytu

uczniowie mieli okazję zwiedzić m.in. uniwersytet w Coimbra,
który funkcjonuje nieprzerwanie od 1290 r. i miasto Porto oraz
znajdujący się tam stadion FC Porto.
Nasi uczniowie w ramach projektu przygotowali cieszące się
ogromną popularnością stoisko z ciekawostkami dotyczącymi
naszego kraju i regionu, a także zaprezentowali owacyjnie przyjęty
film zrealizowany przez przez uczniów mykanowskiej szkoły.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wymiany otrzymali
okolicznościowe certyfikaty.
Anika Wasil
Nauczycieka w ZS-P w Mykanowie

NARADA Z DYREKTORAMI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Gratulacjami i życzeniami dla nowego starosty częstochowskiego
Krzysztofa Smeli oraz członków Zarządu Powiatu rozpoczęło się
15 lutego spotkanie dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat
(Zespół Szkół w Złotym Potoku, Zespół Szkół Ponadgimanazjalnych
w Koniecpolu, Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej,
szkoły specjalne w Bogumiłku) oraz poradni psychologicznopedagogicznych (w Koniecpolu i Częstochowie) z władzami
powiatu reprezentowanymi przez starostę Krzysztofa Smelę,
członka Zarządu Powiatu Jana Miarzyńskiego i naczelnika Wydziału
Edukacji Janusza Krakowiana.

funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Bogumiłku zmiany nastąpią już we wrześniu tego roku.
Z informacji przekazanych przez dyrektora tej placówki wynika, że
szkoła jest już przygotowana do funkcjonowania w oparciu o nową
ustawę.
GF

W trakcie 3-godzinnej narady omówiono m.in. realizację
ubiegłorocznych budżetów w szkołach i poradniach oraz plany
dotyczące tegorocznych inwestycji w placówkach oświatowych.
Mówiono także o wykorzystaniu środków unijnych w ramach
tzw. „projektów miękkich” skierowanych zarówno do uczniów
jak i nauczycieli. Dużo czasu poświęcono również analizie
przygotowań do tegorocznego naboru do szkół oraz sytuacji
placówek oświatowych po reformie systemu edukacji. Co prawda
w szkołach ponadgimnazjalnych skutki tej reformy zaczną być
odczuwalne dopiero za dwa lata, ale w szkołach specjalnych
CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 82 luty/marzec 2017
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POSIEDZENIE RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jednym z punktów pierwszego w tym roku posiedzenia Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych ( odbyło się 28 lutego
br.), był wybór nowych władz Rady. Zgodnie z przewidywaniami
ponownie
przewodniczącą
została
Barbara
Bladziak,
wiceprzewodniczącym Waldemar Trószyński, a sekretarzem Iwona
Kremblewska. Gratulujemy!
Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano warunki
dofinansowania zadań powiatu finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 r. oraz przyznanie środków finansowych na realizację
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Posiedzenie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

– obszar B – likwidacja barier w siedzibie Starostwa Powiatowego
w zakresie umożliwiana osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania. Ponadto kierownik sekcji ds. osób
niepełnosprawnych Barbara Berska przekazała członkom Rady
informację na temat przystąpienia powiatu częstochowskiego do
realizacji programu „Aktywny Samorząd”.
Oprócz członków Rady w spotkaniu uczestniczyli także: wicestarosta
częstochowski Henryk Kasiura, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Katarzyna Buchajczuk, pełnomocnik starosty ds.
osób niepełnosprawnych Małgorzata Krasoń.
GF

WALENTYNKI Z KSIĄŻKĄ

Laureacii V edycji konkursu

Walentynki, choć nie przez wszystkich uznawane, są wspaniałą
okazją, by wyrazić swoją sympatię do innych, wyznać miłość lub się
zakochać… Gminna Biblioteka oraz Program Aktywności Lokalnej
postanowiły rozkochać mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona
w książkach. W tym celu 15 lutego br. zorganizowano „Walentynki
z książką”, podczas których odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2016”.
Na spotkaniu nie mogło zabraknąć zwycięzców konkursu oraz
14
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aktywnych czytelników, którym nagrody książkowe wręczyła wójt
gminy Maria Włodarczyk.
Laureatami V edycji konkursu, organizowanego przez Gminną
Bibliotekę w Dąbrowie Zielonej zostali:
- Ewa Jary
- Wojciech Mysłek
- Janina Grzybowska
- Zofia Mysłek
- Stefania Sznober
- Beata Szczęsna
- Zenona Ciastko
- Sabina Błaszczyk
- Wioletta Zymek
Druga część spotkania poświęcona została tematyce miłosnej.
Choć wybór był bardzo trudny, spośród ogromu literatury wybrano
kilka fragmentów prozy oraz utwory poetyckie traktujące o miłości.
Hymn św. Pawła, wiersze Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej
Jasnorzewskiej, czy „Tristan i Izolda”, czytane w odpowiedniej
scenerii przy dźwiękach muzyki, stworzyły wspaniałą, niecodzienną
atmosferę.
Zachętą do czytania i zarazem zaproszeniem do kolejnej edycji
konkursu niech pozostanie myśl, że w książce można się zakochać
oraz słowa Umberto Eco „Kto czyta książki, żyje podwójnie”.
K.K.

„WESOŁY MALUCH” OTWARTY!
19 stycznia br. symboliczne przecięcie wstęgi obwieściło oficjalnie
oddanie do użytku Gminnego Żłobka ”Wesoły Maluch” w Lelowie.
„Takich placówek w naszym powiecie jest niewiele, a w gminie Lelów
i w jej sąsiedztwie do dzisiaj nie było ani jednej. Dlatego nie mam
wątpliwości, że jest to inwestycja bardzo istotna, służąca rozwojowi
rodziny i co najważniejsze – podyktowana potrzebą mieszkańców”
– napisał wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura w liście
gratulacyjnym, który odczytała radna powiatowa Marianna Dziura.
Przekazała ona także na ręce dyrektor żłobka upominki dla dzieci
od Rady i Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
Aktu poświęcenia pomieszczenia żłobka dokonał ks. kanonik
Henryk Młynarczyk – proboszcz parafii w Lelowie.
Budynek, w którym mieści się nowa placówka, jest funkcjonalny,
wyposażony w nowoczesny sprzęt, a przede wszystkim zapewniający
bezpieczeństwo i komfort dzieciom. Żłobek dysponuje miejscami
dla 12 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3 lat i posiada
dwie sale. Jedna z nich –pełna zabawek - przeznaczona do zajęć
oraz zabawy, druga sala służy do odpoczynku - każde dziecko ma
swoją pościel i łóżeczko. Jest też szatnia i łazienka dostosowana
do potrzeb najmłodszych, a w przyszłości planuje się utworzenie
placu zabaw.
Niezmiernie się cieszę, że w tak szybkim tempie udało nam się
doprowadzić do powstania Gminnego Żłobka, który właściwie
zadba o naszych maluszków. To bardzo ważne, by pomagać
rodzicom, zwłaszcza mamom, w powrocie do pracy. Jestem
pewien, że w tych nowych, komfortowych warunkach każde

Wstęgę przecina radna powiatowa Marianna Dziura

dziecko będzie się tu czuło jak w domu. Gminny Żłobek w Lelowie
jest inwestycją na wiele lat i wiele pokoleń – mówił podczas
otwarcia wójt gminy Krzysztof Molenda.
Żłobek powstał dzięki adaptacji istniejącego budynku po przedszkolu
przy ul. Szczekocińskiej 22 w Lelowie w ramach uzyskanej dotacji
z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to jedyny żłobek nie tylko
w gminie Lelów, ale również w okolicznych gminach.
GF

STYPENDIA STAROSTY
Emilia Zamorowska, Żaneta Litarska i Klaudia Sikora to uczennice
Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, którym w tym
roku przyznano Stypendia Starosty. Te jednorazowe nagrody
w wysokości 1 tys. zł przyznawane są od 2011 roku w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat
częstochowski”.
Warunkiem przyznania Stypendium Starosty jest uzyskanie średniej
ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz
oceny celującej z co najmniej 3 zajęć edukacyjnych wyodrębnionych
w ramowym planie nauczania jako obowiązkowe i realizowanych
w danym semestrze, z wyłączeniem praktyk. Kolejnym warunkiem
uzyskania stypendium jest brak nieusprawiedliwionych nieobecności
na zajęciach dydaktycznych.
Uroczystego wręczenia stypendiów, które miało miejsce 22 lutego
w częstochowskim starostwie, dokonał Starosta Krzysztof Smela
w obecności wszystkich członków Zarządu Powiatu.
GF

Stypendystki i dyrektor LO z władzami powiatu
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„AKTYWNY SAMORZĄD” – 2017
Powiat częstochowski przystąpił do realizacji VI edycji Pilotażowego
Programu ,,Aktywny Samorząd’’. Przyjęty Uchwałą nr 5/2017 z dnia
24 styczna 2017 r. przez Zarząd PFRON po zmianach dokument pn.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd’’ w 2017 r. przewiduje
dofinansowanie ze środków PFRON w dwóch modułach.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową.
Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
• maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł,
• udział własny - 15%
• okres karencji - 3 lata,
• rodzaj niepełnosprawności - ruch - znaczny lub umiarkowany
stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
• maksymalna kwota dofinansowania - 2.100 zł,
• w tym dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
• pozostałe koszty - 600 zł,
• udział własny - 25%,
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu.
Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania
• rodzaj niepełnosprawności - ruch - dla osoby z dysfunkcją obu
kończyn górnych - 5.000 zł,
• rodzaj niepełnosprawności - wzrok - dla osoby niewidomej
- 20.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 12.000 zł, dla
pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
• znaczny stopień lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• udział własny - 10 %,
• okres karencji - 3 lata.
Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania
• dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów programu - 2.000 zł
• z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania
w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie
w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga
zwiększenia liczby godzin szkolenia,
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
• maksymalna kwota dofinansowania - 2.000 zł,
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest
protezy co najmniej na III poziomie jakości
16
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Dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
• w zakresie ręki - 9.000 zł,
• przedramienia - 20.000 zł,
• ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
• na poziomie podudzia - 14.000 zł,
• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
• uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością
zwiększenia kwoty dofinansowania ( dla zdolności do pracy, do IV
poziomu jakości protezy ) ,
• udział własny - 10%,
• okres karencji - 3 lata,
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzenie opinią eksperta PFRON stabilności procesu
chorobowego,
• potwierdzenie opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie
jakości)
• do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
• udział własny - 10%,
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu
chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę
opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż
2.400 zł / rok na (każdą) osobę zależną - udział własny 15 %.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym.
Osoby
ze
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności, nauka w szkole policealnej, kolegium lub
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym /
zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem
Internetu).
Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki
dotyczących każdego półrocza wynosi:
• dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
• dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego – do 4.000 zł
• dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego
w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na
poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty
poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyższej kwoty
3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość
przeciętnego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583
zł (netto) na osobę.
• w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę
w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym
(kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów
czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym

dofinansowanie powyżej kwoty 1 500 zł jest możliwe wyłącznie
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być
zwiększony, nie więcej niż o:
• 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu
(przykładowo, gdy: wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty
z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier
w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza
migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
• 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
• 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną
(ważną) Kartę Dużej Rodziny,
• 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę
jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
Wprowadzone zmiany w dokumencie pn. ,, Kierunki działań
(…)’’ obowiązujące od października 2016 roku.
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów, ma charakter
progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego
wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce
i wynosi:
1) do
25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty
 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej
Rodziny,
dodatku
– w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku
 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub
nauki więcej)
w ramach
wszystkich
kierunkach
studiów/nauki.form edukacji na poziomie wyższym,
w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%
Wprowadzone zmiany w dokumencie pn. ,, Kierunki działao (…)’’ obowiązujące
wyliczonej
dla wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku;
od października
2016 roku.
2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów, ma charakter progresywny
dodatku
– w przypadku
pobierania
nauki
na kolejnym,
drugim
roku
i motywacyjny.
Wysokośd dodatku
dla każdego
wnioskodawcy
jest uzależniona
od jego
postępów w nauce i wynosi:
edukacji
w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
25%75%
wyliczonej
dla wnioskodawcy
kwoty dodatku
– w przypadku kwoty
3)1) dodo
wyliczonej
dlamaksymalnej
wnioskodawcy
maksymalnej
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
dodatku
–
w
przypadku
pobierania
nauki
na
kolejnym, trzecim
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla
wnioskodawcy
kwoty dodatku;
roku
danej maksymalnej
formy edukacji
na poziomie wyższym;
wyliczonejwyliczonej
dla wnioskodawcy
kwoty dodatku
– w przypadku kwoty
4)2) do
do50%100%
dlamaksymalnej
wnioskodawcy
maksymalnej
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
dodatku
–
w
przypadku
pobierania
nauki
w
kolejnych
latach (od
poziomie wyższym;
3) do 75% wyliczonej
wnioskodawcy
dodatku – w przypadku
czwartego
roku)dladanej
formymaksymalnej
edukacjikwoty
na poziomie
wyższym, przy
pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich
4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
mogą
otrzymać
dodatek
na każdym
etapie
pobierania
nauki w kolejnych
latachw
(odkwocie
czwartegomaksymalnej
roku) danej formy edukacji
na poziomie
wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą
nauki.
otrzymad dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

• ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy
edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty
dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON
nastąpiło np. od II roku), albo
• jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej
samej formy edukacji na poziomie wyższym.
Informację o programie „Aktywny Samorząd”
można
uzyskać na stronie internetowej PFRON pod adresem: www.
pfron.org.pl
Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków
PFRON w ramach programu, będą rozpatrywane i realizowane
przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 21, 22)
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. (034) 32 29 205
Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie
internetowej:
http://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/index.php?id=akt_sam_2017
Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków w 2017 roku:
W przypadku Modułu II adekwatnie do roku akademickiego/
szkolnego ustala się dwa terminy przyjmowania wniosków:
od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków
dotyczących roku akademickiego 2016/2017.
od dnia 01 września do dnia 10 października 2017 r. dla
wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.
W przypadku Modułu I przyjmowanie wniosków następuje
w trybie ciągłym począwszy od dnia 10 kwietnia do dnia
30 sierpnia 2017 r.
KK

Udział własny w module II - w zakresie kosztów czesnego:

Wnioskodawcy
zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału
własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie
wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65%*

50%*

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym
(drugiego i kolejnych kierunków).
wniesienia udziału
własnego
w kosztach
czesnego zwolniony
jest wnioskodawca:
*Z warunek
dotyczy
drugiej
i kolejnych
form kształcenia
na poziomie

wyższym
(drugiego
i kolejnych
kierunków).
 którego
przeciętny miesięczny
dochód
w gospodarstwie domowym nie przekracza
kwoty 583 zł
(netto) nawłasnego
osobę.
Z wniesienia
udziału
w kosztach czesnego zwolniony
jest wnioskodawca:
• którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie
domowym nie przekracza kwoty4 583 zł (netto) na osobę.
Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu
o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej
dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę
w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np.
po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia
I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje,
jeśli osoba niepełnosprawna:
CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 82 luty/marzec 2017
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SCALEŃ CIĄG DALSZY
Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego naboru
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 7 lipca
2016 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego dwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej na
scalanie gruntów, tj. dla obiektu Zawada, Zberezka, Śliwaków
gmina Kłomnice oraz dla obiektu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka
Majątek gmina Mykanów. Pomoc finansową uzyskał obiekt z
gminy Kłomnice.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020, po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego
kolejnego konkursu, planujemy zawnioskować o pomoc finansową
i zrealizować prace scaleniowe wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym na kolejnych obiektach:

- Widzów, Widzówek, Jacków, Baby gm. Kruszyna o łącznej pow.
2584 ha,
- Nakło gm. Lelów o pow. 2394 ha
oraz ponownie na obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek
gmina Mykanów.
Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w bieżącym
roku opracuje założenia do projektu scalenia gruntów dla obrębów
Zarębice i Stanisławów gm. Przyrów. Założenia do projektu scalenia
stanowią niezbędny załącznik do wniosku o przyznanie pomocy
finansowej na scalanie gruntów.
Joanna Drobina
Starostwo Powiatowe

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 marca w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Ten ustanowiony przez Sejm w 2011
roku, głównie dzięki wcześniejszym staraniom Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego dzień ma upamiętnić żołnierzy antykomunistycznego
podziemia, którzy toczyli nierówną walkę ze służbami
bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce
po 1945 roku. 1 marca to data symboliczna, gdyż w tym dniu
1951 roku, w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano
wyrok śmierci na siedmiu członkach kierownictwa organizacji
niepodległościowej „Wolność i Niezawisłość”( WiN). WiN to jedna
z wielu organizacji, która w powojennej Polsce walczyła o to, by
nasza ojczyzna była krajem niepodległym. WiN domagała się, by
Armia Czerwona i NKWD wycofały się z naszego kraju. Sprzeciwiała
się prześladowaniom politycznym oraz odrzucała kształt wschodniej
granicy Polski ustalonej w Jałcie.
Podczas pierwszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” (2011 rok) uczczono pamięć straconych przywódców
WiN: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego,
Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa
Rzepki. Lata propagandy komunistycznej sprawiły, że wielu z nas
niezbyt dobrze zna historię walki i działalności ludzi tzw. „drugiej
konspiracji”. „Żołnierze Wyklęci” to żołnierze powojennego
polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego,
którzy sprzeciwili się i nigdy nie pogodzili z podporządkowaniem
18
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naszego kraju ZSRR. Zwalczani byli przez władze
komunistyczne nie tylko zbrojnie, ale i poprzez
wymierzoną w nich propagandę, która nazywała
ich „bandami reakcyjnego podziemia” lub
„wrogami ludu”. Prawda była jednak taka, że walka
Żołnierzy Wyklętych była oddolnym, spontanicznym
odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego
przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą
władzom komunistycznym. Określenie „Żołnierze
Wyklęci” po raz pierwszy zostało użyte w 1993
roku jako tytuł wystawy „Żołnierze Wyklęci
– antykomunistyczne podziemie zbrojne po
1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską
na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem
był Leszek Żebrowski. Szacuje się, że wszystkie
organizacje niepodległościowe po II Wojnie
Światowej skupiały od 120 do 180 tysięcy osób. Był
to przykład najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej
w Europie. Warto pamiętać, że podziemie niepodległościowe
aktywnie działało także na Kresach Wschodnich, szczególnie
na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim
członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął
w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie)
osiemnaście lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Żołnierzy
Wyklętych i ich rodziny dotknęły ogromne prześladowania.
W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około
9 tys. żołnierzy i osób cywilnych. Kolejnych kilka tysięcy zostało
zamordowanych na podstawie wyroków ówczesnych sądów
lub zmarło w więzieniach. Wciąż jednak są to szacunki. Historia
wysiłku zbrojnego drugiej konspiracji nadal wymaga dokładnych
badań. Uczestników ruchu partyzanckiego po 1944 roku określa
się również jako „Żołnierzy Niezłomnych”. Pamiętajmy o tych
dzielnych i odważnych ludziach, prawdziwych patriotach nie tylko
1 marca.
TŚ
W tekście wykorzystano materiały:
1.”Kim byli Żołnierze Wyklęci”, www.prezydent.pl
2. „Ostatni komendanci. Ostatni żołnierze. 1951-1963”, praca
zbiorowa, BBN, Warszawa, 2016 rok.

ROK 2016 U STRAŻAKÓW

Na pierwszej w roku sesji Rada Powiatu Częstochowskiego
wysłuchała informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej z działalności w 2016 roku na terenie miasta Częstochowy
i powiatu częstochowskiego, którą przedstawił Komendant PSP
Jarosław Piotrowski. Informacja obejmuje zagadnienia z zakresu
działania ratowniczego prowadzonego przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej oraz z zakresu działania organizacyjnego,
logistycznego, szkoleniowego i kontrolno - rozpoznawczego
pozwalającego na realizację zaplanowanych zadań, a także cele
i kierunki działań PSP na 2017 rok.
Na terenie miasta i powiatu działają 4 jednostki ratowniczo gaśnicze,
1 jednostka Centralnej Szkoły i 126 jednostek OSP. W 2016 roku
powstało 5913 zdarzeń, co jest ilością porównywalną z rokiem 2015,
z tym, że zanotowano lekki spadek. Jednostki PSP interweniowały
1552 razy przy pożarach, 3895 podczas miejscowych zagrożeń
i 466 w ramach fałszywych alarmów. W wyniku powstałych zdarzeń
śmierć poniosło 35 osób (w powiecie 18), a 854 osoby zostały
ranne (w powiecie 371). Do najważniejszych zdarzeń powstałych
w 2016 roku należały: wypadek samolotu akrobacyjnego na
lotnisku Rudniki, zasypany w wykopie mężczyzna w m. Gorzelnia,
pożar hali przy ul. P. Skargi w Częstochowie, zabezpieczenie wizyty
Ojca Świętego na Jasnej Górze oraz 5 przypadków poszukiwania
zaginionych osób.
W minionym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej
podejmowały działania gaśnicze średnio co 1 godzinę i 28
minut. Pożary powstawały średnio co 5 godzin i 38 minut,

natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło co 2 godziny i 15
minut. Przyczyny powstawania pożarów to: nieostrożność przy
posługiwaniu się ogniem otwartym (w tym papierosy i zapałki),
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, wady urządzeń
i instalacji elektrycznych, wady środków transportu. Przyczyny
powstawania miejscowych zagrożeń to: niezachowanie zasad
bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, nietypowe zachowania
zwierząt i owadów, huragany, silne wiatry, wady środków
transportu, gwałtowne opady atmosferyczne.
W jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Częstochowie funkcjonuje
sala edukacyjna dla dzieci. Służy ona przedszkolakom oraz uczniom
szkół podstawowych klas 1 – 3 z terenu powiatu i m. Częstochowy.
W ramach kampanii informacyjnej mówiącej o zagrożeniach
związanych z tlenkiem węgla przeprowadzono szereg prelekcji
i szkoleń w ramach programu „Czad i ogień. Obudź czujność”
docierając do różnych grup odbiorców: przedszkolaków i uczniów,
zarządców wspólnot, emerytów, nauczycieli i policjantów.
Komendant PSP podziękował za wsparcie finansowe otrzymane od
powiatu częstochowskiego w 2016 roku zapowiadając, że liczy na
pomoc również w roku bieżącym.

Opracowano na podstawie informacji Komendy Miejskiej
PSP w Częstochowie z działalności w 2016 roku
IC

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - NR 82 luty/marzec 2017

19

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Częściowo Pozbawionym Opieki Rodzicielskiej
„SERCE DZIECKA” w Blachowni, ul. Sosnowa 12a zwraca się z uprzejmą prośbą
o przekazanie 1% podatku dla dzieci z placówek.
W tym roku 1% podatku dochodowego zbieramy na zagospodarowanie dzieciom i młodzieży
z placówek opiekuńczo-wychowawczych czasu wolnego, organizację wypoczynku wakacyjnego
i zimowego, imprez okolicznościowych, wymiany międzynarodowej. Dzięki zebranym środkom
będziemy mogli spełnić marzenia dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.

BOŚ O/Częstochowa
nr konta 36 1540 1014 2101 7318 8957 0001
Jeżeli chcesz wesprzeć naszą organizację:
• wypełnij tradycyjny formularz PIT i wpisz nr KRS 0000 332 814,
cel szczegółowy „STOWARZYSZENIE SERCE DZIECKA”
• lub skorzystaj z linka na stronę naszego partnera, gdzie można skorzystać z darmowego programu PIT
Link do strony Partnera: http://program-pit.org.pl/partnerzy/serce-dziecka
Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby rodzinie i znajomym. Serdecznie dziękujemy.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego z powiatu częstochowskiego,
na które można
NR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NR KRS

NUMER_NIP

0000041176

9492040977

0000052095

9491873327

0000066778

5732432954

0000085771

9491769328

0000089573
0000120199
0000154404
0000159741
0000160227
0000219425
0000267178
0000292640
0000293444
0000305401
0000314554
0000317482

przekazać 1% swojego podatku

NAZWA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIASKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESICACH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYKANOWIE
LUDOWY KLUB SPORTOWY "WARTA"

STOWARZYSZENIE LUDZI OTWARTYCH SERC
9490307264 "LOS"
STOWARZYSZENIE "NASZ DOM"
5732392338
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARCZY
5732441893
FUNDACJA
9491880072 "POMÓŻMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT"
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
5732841411 W HUCIE STAREJ "A"
STOWARZYSZENIE
9491939718 "RODZINA"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
5732673540 NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACADEMIA"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
9492065517 SOBORZYCE
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
9492063553 NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR SERCA"
"JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU"
9492101124
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
5732749355 RUCHOWO ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "PROMETEUS"
FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
9492102276 "OTWÓRZMY SERCA DLA DZIECI"

GMINA

MIEJSCOWOSC

JANÓW

PIASEK

PRZYRÓW

ZALESICE

MYKANÓW

MYKANÓW

MSTÓW

MSTÓW

OLSZTYN

OLSZTYN

BLACHOWNIA

BLACHOWNIA

STARCZA

STARCZA

KŁOMNICE

SKRZYDLÓW

POCZESNA

HUTA STARA "A"

LELÓW

LELÓW

BLACHOWNIA
DĄBROWA
ZIELONA

BLACHOWNIA

RĘDZINY

RĘDZINY

KŁOMNICE

ZAWADA

KONOPISKA

KONOPISKA

KŁOMNICE

RZERZĘCZYCE

SOBORZYCE
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