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-  ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych i pogodowych 
-  przesyłania sygnałów alarmowych do urządzeń zewnętrznych z Syste-

mem Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemem Wykrywania i Alar-
mowania (SWA).

Dane te są równocześnie przesyłane poprzez moduł GPRS w od-
stępach 15 minutowych do firmy Technika IT w Gliwicach nadzorującą 
aplikację monitoringu. Użytkownicy systemu za pomocą aplikacji mają 
podgląd do bieżących oraz archiwalnych danych pomiarowych.

Obecnie trwają prace nad połączeniem urządzeń rejestrujących 
parametry pogodowo – hydrologiczne z systemem SWO i SWA funkcjo-
nującym na terenie powiatu częstochowskiego, wykorzystywanego przez 
Obronę Cywilną i zarządzanie kryzysowe oraz jednostki Straży Pożarnych 
(PSP i OSP), tak aby w momencie wystąpienia zagrożenia automatycznie 
został ten system uruchomiony. Aplikacja będzie jedną z podstawowych 
aplikacji monitoringu służby dyżurnej Miejsko – Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, właściwej do reagowania w sytuacjach zagro-
żenia. Dostęp do aplikacji monitorującej będzie miała też służba dyżurna 
zbiornika retencyjnego „Poraj”, co ułatwi planowanie zrzutu wody w sytu-
acji zagrożenia powodziowego.

Docelowo planuje się budowę jeszcze trzech takich stacji (wzajem-
nie połączonych), które stanowić będą system zabezpieczenia hydrome-
teorologicznego. W 2012 roku w budżecie starostwa zostały zapewnione 
środki finansowe na budowę jednej stacji, która zostanie zamontowana 
na terenie gminy Mstów.

Ze szczegółowej analizy zagrożeń dla powiatu częstochowskiego 
wynika, że największe prawdopodobieństwo występowania zdarzeń 
związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludności stanowią powo-
dzie. Najczęściej są to powodzie roztopowe (w miesiącach luty - marzec) 
oraz powodzie opadowe (w miesiącach kwiecień i lipiec). 

Pod względem hydrograficznym powiat częstochowski położony 
jest w zlewniach rzek Odry i Wisły. Główne rzeki powiatu to:
•  rzeka Warta (odcinek o długości 58 km) przepływa przez zachodnią 

część powiatu (gm. Kruszyna, Kłomnice, Mstów, Poczesna, Kamienica 
Polska). Administratorem rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu – Inspektorat Wodny Sieradz;

•  rzeka Pilica (odcinek o długości 13 km) przepływa przez wschodnią 
część powiatu (gm. Koniecpol, Lelów). Administratorem rzeki jest Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;

•  pozostałe rzeki i cieki wodne o długości 334,6 km są administrowane 
przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - 
Odział w Częstochowa.

Obszary zagrożenia powodziowego pokrywają się w większości 
z terenami dolin, przez które przepływają powyższe rzeki.

Z analizy i oceny zagrożenia powodziowego oraz skutków powodzi 
na terenie powiatu częstochowskiego, w latach 1997-2011 wynika, że:
 •  największe obszary zalań i podtopień występują wzdłuż rzeki Warty 

na terenie gmin: Kamienica Polska (Osiny), Poczesna (Zawodzie, Nowa 
Wieś, Korwinów, Słowik), Mstów (Kłobukowice, Rajsko), Kłomnice (Gar-
nek, Karczewice, Śliwaków, Zawada), Kruszyna (Łęg, Kijów) oraz rzeki 
Pilicy na terenie gmin: Lelów (Nakło), Koniecpol (Łysaków, Wąsosz, Ko-
niecpol, Radoszewnica);

•  o wielkości zagrożenia decyduje retencja wodna oraz stan urządzeń 
melioracji, wałów przeciwpowodziowych i system ostrzegania (wodo-
wskazy);

 •  przy znacznej ilości napływającej wody, ze względu na małą długość 
wałów przeciwpowodziowych, nie są chronione wszystkie obszary 
sąsiadujące z rzeką. Ponadto na terenie powiatu brak jest dużych (ty-
powych) zbiorników retencyjnych.

Spojrzenie na ochronę przeciwpowodziową w sposób analityczny 
pozwoliło stwierdzić, że kluczowym do zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego jest osłona meteorologiczna i hydrologiczna. 
Zasadniczym jej elementem jest dokonywanie pomiarów, oceny sy-
tuacji oraz przekazywanie informacji o aktualnych warunkach hydro-
logicznych i meteorologicznych. Działania te prowadzą służby hydro-
logiczno-meteorologiczne IMGW w oparciu o posterunki pomiarowe: 
wodowskazowe oraz opadowe i klimatyczne. Niektóre z nich pełnia rolę 
tzw. posterunków sygnalizacji powodziowej. Na terenie powiatu często-
chowskiego są 3 posterunki pomiarowe sygnalizacji powodziowej:
•  na rzece Warcie: w m. Mstów (gm. Mstów) i w m. Słowik (gm. Pocze-

sna),
•  na rzece Pilica: w m. Wąsosz (gm. Koniecpol). 

Ponadto M-PCZK otrzymuje dane o stanach wód z posterun-
ków pomiarowych powiatów ościennych, tj. z posterunku na zaporze 
w Poraju (powiat myszkowski) oraz z posterunku w m. Bobry (powiat 
radomszczański). Rozmieszczenie posterunków pomiarowych przedsta-
wia poniższy rysunek:

Roman Gębuś
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Po doświadczeniach zdobytych 

w trakcie powodzi w 2010 r władze 

powiatu częstochowskiego podjęły decyzję 

o stworzeniu nowoczesnego systemu pełnego 

monitoringu hydro-meteorologicznego 

oraz wczesnego ostrzegania. 

W 2011 roku zabezpieczono w budżecie 

powiatu środki finansowe na budowę 

pierwszej stacji monitorującej warunki 

atmosferyczne i hydrologiczne. W wyniku 

ogłoszonego przetargu realizację zadania 

powierzono firmie TECHIKA S.A. w Gliwach, 

która to w IV kwartale 2011 r. wybudowała 

stację hydrometeorologiczną w miejscowości 

Kolonia-Poczesna, z zadaniem dokonywania 

sumarycznego pomiaru stanu wód 

w rz. Warcie (zrzut ze zbiornika „Poraj” 

oraz dopływy z okolicznych terenów). 

Zbudowana stacja hydrometeorologiczna 

jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, 

których zadaniem jest pomiar i rejestracja 

parametrów pogodowych i hydrologicznych.

Stacja zdalnego monitoringu hydrometeorologicznego zbudowa-
na została w oparciu o ciśnieniową sondę pomiaru wody, wieloparame-
trowy czujnik warunków atmosferycznych, moduł do przesyłania danych 
oraz panel słoneczny zapewniający energię do zasilania tych urządzeń. 
Podstawowym zadaniem stacji jest monitorowanie warunków pogodo-
wych (temperatura otoczenia, kierunek i siła wiatru, wilgotność i ciśnie-
nie atmosferyczne ) i warunków hydrologicznych (poziom i temperatura 
wody) w zakresie: 
-  pomiaru i archiwizacji danych pomiarowych
-  przesyłania bieżących informacji do systemu monitorowania zagrożeń 

hydrometeorologiczNe
POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Budujemy stacje 
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29 lutego br. Zarząd Powiatu Częstochowskiego podjął uchwałę, w której określił liczbę oddziałów 
i uczniów przyjmowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013. 

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat częstochowski oferują absolwentom gimnazjów bardzo szeroką 
gamę profili i zawodów, które zwiększają szansę na uzyskanie w przyszłości atrakcyjnej pracy. Mając na względzie niż 

demograficzny zarząd zdecydował o możliwości tworzenia w technikach oddziałów z dwoma, 
a w zasadniczych szkołach zawodowych także z trzema zawodami.

Uczniowie, którzy wybiorą szkoły powiatu częstochowskiego, mają ogromne możliwości związane ze zdobyciem 
dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych programu Mam zawód – mam pracę w regionie, 
mogą uczestniczyć w wymianie młodzieży w ramach projektu Leonardo da Vinci i innych projektach, które są aktualnie 

realizowane we wspomnianych szkołach. Za dobre wyniki w nauce uczniowie naszych szkół mogą 
uzyskać wysokie stypendia „naukowe” przyznawane na koniec każdego semestru.

PJ

Liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów 
przyjmowanychdo klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ZAPRASZAJĄ

Dobry zawóD 

Nazwa i adres
szkoły

zawód, a w przypadku Lo przedmioty w zakresie 
rozszerzonym

Liczba
oddziałów (uczniów)

x
Liceum Ogólnokształcące
w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12

j. polski, j. angielski, biologia 0,5 (16)

j. polski, j. angielski, geografia 0,5 (16)

zespół Szkół 
ponadgimnazjal-

nych
w Koniecpolu

Liceum Ogólnokształcące

j. obcy, j. polski, historia
1 (32)

j. obcy, j. polski, wos

j. obcy, matematyka, geografia
1 (32)

j. obcy, matematyka, biologia

Technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 (16)

technik logistyk 0,5 (16)

technik handlowiec 1 (32)

technik ekonomista 0

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

mechanik - monter maszyn i urządzeń 0,33 (11)

mechanik pojazdów samochodowych 0,33 (11)

monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

0,33 (11)

krawiec 0

Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych

technik mechanik 0

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych

technik administracji 1 (32)

zespół Szkół
im. w. Szafera

w złotym Potoku

Technikum

technik agrobiznesu 0

technik żywienia i usług gastronomicznych 1 (32)

technik architektury krajobrazu 0,5 (16)

technik hotelarstwa 0,5 (16)

technik informatyk 1 (32)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa sprzedawca 0

Szkoła Policealna
dla Dorosłych

technik rachunkowości 1 (32)

florysta 1 (32)

SoS-w
im. J. brzechwy
w bogumiłku

Szkoła Podstawowa Specjalna x

oddziały liczące 
6-8 uczniów

Gimnazjum Specjalne x

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy

x

– PEWNA PRACA

Zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2011 roku w Blachow-
ni. Właściciel pojazdu marki fiat 126p prowadził pojazd po 
spożyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policję, a „ma-

luch” trafił na parking strzeżony. Mimo licznych wezwań policji i starosty 
- właściciel auta nie odebrał go z parkingu. Wszczęto więc procedury 
przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Rzeczoznawca bardzo nisko wy-
cenił wartość samochodu, w związku z czym przekazano go do Stacji 
Demontażu Pojazdów. Na tym zakończyła się sprawa „malucha”, ale nie-
stety, nie skończyła się odpowiedzialność jego właściciela. Musiał on bo-
wiem zapłacić właścicielowi parkingu za każdą dobę przechowywania 
pojazdu, a w przypadku holowania - zwrócić koszty tej usługi. 

Tego typu procedury przeprowadza starosta w każdym przypad-
ku, gdy właściciel pojazdu (mimo wezwań) nie odbierze swojego auta 
usuniętego z drogi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wie-
dzieć należy, że policja ma prawo skierować auto na wyznaczony par-
king wtedy, gdy:
-  kierujenim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości (i nie ma moż-

liwości zabezpieczenia auta w inny sposób) lub w stanie po użyciu 
alkoholu albo środków działających podobnie do alkoholu,

-  kierujący nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kie-
rowania lub używania pojazdu,

 -  stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego 
albo narusza wymagania ochrony środowiska,

-  pojazd utrudnia prowadzenia akcji ratowniczej.
Zgodnie z postanowieniem sądu do dnia dzisiejszego powiat 

przejął 20 pojazdów, z tego 16 po wycenie zezłomowano.
Jak wspomniano powyżej - zezłomowanie czy sprzedaż pojazdu 

nie kończy sprawy. Na jego właścicielu spoczywa bowiem obowiązek 
poniesienia wszystkich kosztów związanych z holowaniem, przecho-
wywaniem i wyceną. Właściciel „naszego” malucha mógłby ograniczyć 
wysokość tych koszty, gdyby nie zwlekał z odebraniem samochodu 
z parkingu. 

Przykład ten jest także pewnego rodzaju przestrogą: Nie można 
lekceważyć przepisów prawa w nadziei, że uda się uniknąć odpowie-
dzialności. Wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić – im później, 
tym więcej. 

Obowiązek egzekwowania tych opłat ustawodawca przerzucił na 
samorządy powiatowe. A te nie mają ani finansowych, ani prawnych 
możliwości, by kredytować bądź umarzać tego typu należności.

Podstawa prawna: art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. nr 108 , poz. 908 z późn. Zmia-
nami. 

Ewa Kubat - Miedzińska
Naczelnik Wydziału Komunikacji

USUWANIE I HOLOWANIE POJAZDÓW

SPrAWA PEWNEgO „mALUcHA”
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Po krótkiej przerwie spowodowanej koniecznością zaprezentowania naszym Czytelnikom osób nominowanych do Statuetek Starosty 
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” 2011 oraz laureatów tych nagród wznawiamy nasz cykl zatytułowany „Alfabet inwestycji”. 

Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w okresie 
ostatnich pięciu lat. Oprócz opisu inwestycji, w czytelnych tabelach prezentujemy Państwu ich zakres, wartość i źródła finansowania. 

O kolejności prezentowanych gmin decyduje alfabet. Dziś więc kolej na Kamienicę Polską, 
w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Kłomnice. 

GF

2 0 1 0 r o K

GMINA Kamieni-
ca Polska

11,55 w 2010 r. brak 
algorytmu

0,00 475 406,25 238 890,85 236 515,40 0,00

Remonty cząskowe 207,92 13 477,77 13 477,77 0,00 0,00

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

23 834,77 23 834,77 0,00 0,00

NAKŁADKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 438 093,71 201 578,31 236 515,40 0,00

1023 S Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz 
z remontem mostu m. Rudnik Wielki

Budowa 
kładki pieszo-
-rowerowej 
i remont 
mostu

201 578,31 201 578,31 0,00 0,00

1023 S Odbudowa mostu leżącego w ciagu 
drogi powiatowej nr 1023 S w m. Osiny 
po powodzi 2010

Odbudowa 
mostu po 
powodzi 
2010

236 515,40 0,00 236 515,40 0,00

Ogółem ma GMINIE KAMIENICA POLSKA W LATACH 
2007 - 2010

mb 1 923,00 4 141 343,09 1 671 509,74 1 598 615,40 871 217,95

w tym :

Inwestycje mb 1 600,00 3 849 693,71 1 409 860,36 1 598 615,40 841 217,95

Nakładki mb 323,00 160 175,05 130 175,05 0,00 30 000,00

Remonty cząskowe m2 1 451,46 51 801,54 51 801,54 0,00 0,00

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

79 672,79 79 672,79 0,00 0,00

Numer drogi Numer i nazwa drogi (odcinka drogi) Rodzaj robót  zakres wartość zadania w tym 

Ilość dróg 
w gminie

podział środków na 
gminę w stosunku 
do km dróg

udział Powiatu Pomocowe (UE, 
NPPDL, Budż. 
Państw.)

udział gminy

[km] mb/m2 [zł] [zł] [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 7 r o K

GMINA Kamieni-
ca Polska

11,55 30 139,29 zł 323,00 82 203,73 82 203,73 0,00 0,00

Remonty cząskowe 368,00 12 831,28 12 831,28 0,00 0,00

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

14 483,57 14 483,57 0,00 0,00

NAKŁADKI 323,00 54 888,88 54 888,88 0,00 0,00

1023 S m. Kamienica Polska 
(ul. Marii Konopnickie)

323,00 54 888,88 54 888,88 0,00 0,00

INWESTYCJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0 8 r o K

GMINA Kamienica 
Polska

11,55 39 970,17 zł 0,00 211 866,36 103 956,36 0,00 107 910,00

Remonty cząskowe 781,68 22 820,83 22 820,83 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwod-
nienie)

5 099,36 5 099,36 0,00 0,00

NAKŁADKI 0,00 31 786,17 1 786,17 0,00 30 000,00

1023 S m. Rudnik Wielki - remont chodnika 31 786,17 1 786,17 0,00 30 000,00

INWESTYCJE 0,00 152 160,00 74 250,00 0,00 77 910,00

1023 S Przebudowa drogi powiatowej wraz 
z budową ronda odc. Kamienica Polska - 
Romanów dł. 1,6 km

Projekt 152 160,00 74 250,00 0,00 77 910,00

2 0 0 9 r o K

GMINA Kamieni-
ca Polska

11,55 43 906,63 zł 1 600,00 3 371 866,75 1 246 458,80 1 362 100,00 763 307,95

Remonty cząskowe 93,86 2 671,66 2 671,66 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwod-
nienie)

36 255,09 36 255,09 0,00 0,00

NAKŁADKI 0,00 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00

1023 S m. Rudnik Wielki - utwardzenie pobocza 73 500,00 73 500,00 0,00 0,00

INWESTYCJE 1 600,00 3 259 440,00 1 134 032,05 1 362 100,00 763 307,95

1023 S Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz 
z remontem mostu m. Rudnik Wielki

Projekt 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00

1023 S Przebudowa drogi powiatowej wraz 
z budową ronda odc. Kamienica Polska - 
Romanów - NPPDL 2008-2011 dł. 1,6 km

Przebudowa 
drogi wraz 
z odwodnie-
niem, budo-
wą chodnika 
i rondem

1 600,00 3 198 440,00 1 073 032,05 1 362 100,00 763 307,95

ALFABET INWESTYCYJNY

PORA NA KAMIENICĘ POLSKĄ

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

WIĘCEJ PIENIĘDZY Z PFRON-U

W opublikowanym w dniu 8 marca 2012 roku komunika-
cie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przekazał informację o projekcie podziału 

środków dla samorządów powiatowych w roku 2012. Przewidziane dla 
powiatu częstochowskiego środki w wysokości 1 944 045 zł są o 64% 
wyższe niż w roku ubiegłym. Dzięki temu w bieżącym roku możliwe bę-
dzie pełniejsze zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych ubiega-
jących się na przykład od trzech lat o dofinansowanie usług w ramach 
likwidacji barier funkcjonalnych, co w znacznym stopniu umożliwi im 
wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub nawiązywa-
nie kontaktów z otoczeniem. 

Po opublikowaniu ustawy budżetowej na 2012 rok w Dzienniku 
Ustaw, Rada Powiatu w Częstochowie w formie uchwały określi zadania, 
na które przeznaczy środki Funduszu. 

Biorąc pod uwagę projekt planu finansowego PFRON, powiat czę-
stochowski w 2012 roku poza zadaniami realizowanym przez Powiato-
wy Urząd Pracy z zakresu rehabilitacji zawodowej będzie mógł dofinan-
sować następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
•  uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyj-

nych (pierwszeństwo dzieci i młodzieży oraz osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności), 

•  zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny konieczny do prowadzenia 
rehabilitacji w warunkach domowych, (przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnych na 
podstawie odrębnych przepisów Ministra Zdrowia) 

•  likwidacja barier architektonicznych niepełnosprawnym wniosko-
dawcom, którzy mają znaczne trudności w poruszaniu się,

•  likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z in-
dywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

•  organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki w zakresie przedsta-
wionych przez organizacje pozarządowe przedsięwzięć obejmują-
cych krótkotrwałe formy czynnego wypoczynku i imprez sportowych. 

•  działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu.
Barbara Berska

Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zaakceptowała podział środków PFRON
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STAROSTWO POWIATOWE

E-urZąD KROK PO KROKU

Już niedługo wiele spraw urzędowych w Starostwie Powiato-
wym w Częstochowie, jak również w urzędach gmin powiatu 
częstochowskiego będzie można załatwiać bez konieczności 

wychodzenia z domu. Dzięki realizacji projektu „E-Powiat Częstochow-
ski” i przyłączeniu powiatu i gmin do systemu SEKAP (System Elektro-
nicznej Komunikacji Administracji Publicznej) pojawi się możliwość 
składania wniosków i pism dotyczących spraw urzędowych przez Inter-
net. Obecnie trwają pracę związane z wdrożeniem systemu na terenie 
powiatu. 

aby rozpocząć pracę w ramach Platformy e-usług Publicz-
nych należy posiadać:
•  e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową
•  klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elek-

troniczny lub
•  Profil Zaufany ePUAP

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby uzyskać możliwość 
korzystania z usług elektronicznego urzędu, jest założenie własnego 
profilu i rejestracja na stronie www.sekap.pl 

Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany umożliwia-
jący załatwianie spraw w e-urzędzie należy podpisać umowę cywilno-
-prawną z CC SEKAP (Centrum Certyfikacji SEKAP), na podstawie której 
zostanie wydany bezpłatnie podpis elektroniczny. Podpis ten będzie 
certyfikowany w ramach SEKAP, co oznacza, że nie będzie można się 
nim posługiwać poza urzędami objętymi systemem. 

W ramach Centrum Certyfikacji SEKAP działa punkt rejestracji znaj-
dujący się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana 
III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, tel. (34) 322-91-39, pokój nr 2 
(parter). Można w nim załatwić sprawy związane z uzyskaniem podpisu 
niekwalifikowanego - podpisać wspomnianą wyżej umowę z CC SEKAP 
(wcześniej zakładając skrzynkę kontaktową na stronie https://cc.sekap.pl). 

Do punktu rejestracji należy zgłosić się z jednym z dokumen-
tów potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o certyfikat tj. 
dowodem tożsamości, paszportem lub prawem jazdy wydanym po 
01.07.1999 r.

Aby uzyskać profil zaufany e-PUAP należy:
I sposób – dla wszystkich obywateli:

1.  zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta 
na ePUAP),

2.  wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.  udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia 

tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1.  zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta 
na ePUAP),

2.  wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.  potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego 

z kwalifikowanym certyfikatem.

Posiadając skrzynkę kontaktową oraz podpis niekwalifikowany 
w ramach SEKAP każdy z nas będzie mógł:
•  obejrzeć katalog usług świadczonych przez urzędy.
•  obejrzeć spis adresów urzędów..
•  złożyć wniosek do urzędu. 
•  sprawdzać stan sprawy - czyli podglądać, na jakim etapie znajduje się 

sprawa w urzędzie.
•  odbierać korespondencję z urzędu, korzystając ze skrzynki kontakto-

wej.

 
TŚ

Więcej informacji na temat seKaP 
na stronie www.sekap.pl

Dzięki zaproszeniu ryszarda Majera z Zakładu Pracy 
Socjalnej AJD w Częstochowie Zespół „rodzina” 

z Domu Pomocy Społecznej w Lelowie uczestniczył w akcji 
promującej Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Akcja miała miejsce 25 lutego br. w Galerii Jurajskiej. 
Zainteresowani studiowaniem na kierunku praca socjalna 

mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami 
wykluczonymi społecznie (mieszkańcami DPS) oraz zobaczenia 

efektów pracy socjalnej z osobami wymagającymi pomocy.
 

DPS LELÓW

„roDZINA” W GALERII JURAJSKIEJ

SzKoLNIctwo 
zawoDowe

Kolejny raz zreformowano polską edukację. W ubiegłym roku 
zmieniono Ustawę o systemie oświaty oraz Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego. W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej wprowadziło nowe podstawy programowe i ramowe plany naucza-
nia.

Reforma szkolnictwa zawodowego zacznie obowiązywać już od 
1 września tego roku. Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: czy tego-
roczni absolwenci gimnazjów są świadomi nowych kierunków i zawo-
dów znajdujących się w ofercie szkół ponadgimnazjalnych? Zapewne 
nie, skoro dopiero teraz (w lutym i marcu) ministerstwo przedstawia te 
zmiany kuratoriom oświaty oraz samorządom gmin i powiatów (są one 
organami prowadzącymi dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych). Zakładając, że szkoły teraz zapoznają uczniów z nowymi zawoda-
mi, to i tak jest to już „musztarda po obiedzie”. Dzisiaj, na dwa miesiące 

przed zakończeniem roku szkolnego, 90% absolwentów szkół gimna-
zjalnych podjęła już decyzję dotyczącą wyboru szkoły i zawodu.

Tego rodzaju reformę winno wprowadzać się z przynajmniej rocz-
nym wyprzedzeniem. Znowu „ Polak mądry po szkodzie”. Przecież mi-
nie dobry rok zanim w tym zakresie zostaną przeszkoleni nauczyciele 
i nadzór pedagogiczny, więc jak można mówić o świadomym wyborze 
zawodu dokonywanym przez młodego człowieka? Czy taka atmosfera 
sprzyja dobrej rekrutacji do naszych szkół? Na to i wiele innych pytań 
z tym tematem związanych niech każdy sam sobie odpowie.

Poniżej przedstawiamy ofertę dla absolwentów gimnazjów na rok 
szkolny 2012/2013 przygotowaną przez szkoły zawodowe powiatu czę-
stochowskiego.

Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

Nazwa szkoły typ szkoły zawód

zespół szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Koniecpolu 

technikum
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik logistyk
• Technik handlowiec

zasadnicza szkoła zawodowa

• Mechanik – monter maszyn i urządzeń
• Mechanik pojazdów samochodowych
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Szkoła Policealna dla Dorosłych • Technik administracji(2 lata)

zespół szkół im. W. szafera 
w złotym Potoku

technikum

• Technik architektury krajobrazu
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik hotelarstwa
• Technik informatyk

Szkoła Policealna dla Dorosłych • Technik rachunkowości (2 lata)
• Florysta (1 rok)

o
ŚW

IA
TA

KŁOMNICE

KOLEJNE MILIoNY NA DroGI

W połowie marca częstochowskie starostwo otrzymało 
wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 

8 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie z rezerwy 
celowej budżetu państwa dla 56 jednostek samorządu terytorialnego 
przeznaczono kwotę 64 mln 170 tys. złotych. 

Pieniądze przyznane powiatowi częstochowskiemu wydatkowane 
zostaną na odbudowę zniszczonej przez powódź drogi powiatowej nr 
1029 S na odcinku od drogi krajowej nr 91 przez Kłomnice – Pacierzów 
– Karczewice – Garnek do drogi wojewódzkiej nr 786 (gmina Kłomnice). 
W chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg rozpocząć przygotowania 

dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargo-
wych.

Do tej pory na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce 
w 2010 r. powiat częstochowski otrzymał:
-  w 2010 r. – 3 mln 284 tys. zł, 
-  w 2011 r. – 13 mln 644 tys. zł,
-  obecnie (2012 r.) – 8 mln zł.

Za pieniądze przyznane w latach 2010 – 2011 odbudowano łącz-
nie 45 km 398 m dróg powiatowych zniszczonych przez powódź. 

KW
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To zaś, co dzieje się w naszym kraju, a dotyczy wyroków 
sądów w sprawach związanych z uchwałami likwida-
cyjnymi Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

zdrowotnej, nijak się ma do cytowanych zapisów konstytucyjnych. Do-
tychczasowa praktyka wskazuje na to, że jeśli jakaś uchwała likwidacyj-
na nie zostanie zaskarżona do sądu administracyjnego, to uchwała jest 
ważna. Jeśli zaś zaskarżona zostaje, to sądy ją unieważniają. Dowodem 
na to tylko niech będzie uchwała sejmiku mazowieckiego dotycząca li-
kwidacji szpitala w Siedlcach. Na jednej sesji sejmik mazowiecki podjął 
trzy uchwały dotyczące likwidacji trzech Sp. ZOZ-ów. Unieważniono tyl-
ko jedną. Tę, która została zaskarżona!!! Pozostałe dwie obowiązują. Czy 
to jest równe traktowanie? Czy w ogóle w praworządnym kraju można 
łamać prawo (jeśli to, co robiły samorządy jest łamaniem prawa) tylko 
dlatego, że nikt tego procederu nie zaskarżył do sądu, choć cała Polska 
- z sądami na czele - o tym dobrze wiedziała? Wszyscy wiedzieli i wie-
dzą, bo od dawna toczy się na ten temat publiczna dyskusja i nie ma co 
udawać, że nie ma sprawy. Wiedzą o tym wszyscy, łącznie z najwyższy-
mi urzędnikami publicznymi. Tymczasem urzędnik publiczny, który ma 
wiedzę o uzasadnionym podejrzeniu dokonania przestępstwa, ma obo-
wiązek powiadomić o tym odpowiednie organa. Nikt tego jednak nie 
robi dlatego, że nikt prawa nie łamie, a sprawa ma niestety wymiar poli-
tyczny, a nie prawny, czy merytoryczny. Dlatego uważam, że w tej kwe-
stii powinny się wypowiedzieć najważniejsze organy naszego państwa. 
Nie może bowiem być takiej sytuacji, że rząd namawia samorządy do 
przekształceń szpitali publicznych w niepubliczne na drodze likwidacji 
jednostek publicznych. Potem okazuje się, że samorządy tak postępu-
jąc łamią prawo, a uzasadnienie wyroków sądów administracyjnych jest 
jedno, cyt.: … Wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochro-
ny zdrowia i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej jest po-
wierzone ustawowo określonym organom administracji rządowej, 

zakładom publicznym i jednostkom samorządu terytorialnego. 
Świadczenie usług zdrowotnych – co do zasady - w obowiązującej 
ustawie jest realizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowot-
nej tworzone przez podmioty publiczne… Tak więc przez niektórych 
sędziów ponad prawo stawiana jest nigdzie nie opisana zasada. Sędzia 
wydając wyrok powinien się kierować przepisami prawa, a nie bliżej 
nieokreślonymi zasadami. Wyroki wydawane w identycznych sprawach 
powinny być jednakowe, tak jak jednakowa powinna być interpretacja 
określonych przepisów w całym kraju. 

13 marca 2012 Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok w spra-
wie uchwały likwidacyjnej SP ZOZ w Siedlcach podjętej przez sejmik 
mazowiecki. Wyrokiem tym uchylono wyrok WSA unieważniający 
uchwałę sejmiku. W uzasadnieniu NSA wskazał, że związki zawodowe 
nie mają legitymacji prawnej do zaskarżania tego typu uchwał. Powstaje 
więc pytanie, czy w województwie mazowieckim związki takiego prawa 
nie mają, a w województwie śląskim mają? Traktując poważnie to pyta-
nie (a powinniśmy je tak traktować) i przyjmując dopuszczalność różnej 
interpretacji przepisów prawa w różnych województwach, należy się za-
stanowić, gdzie jest Polska? Na Mazowszu czy na Śląsku. Mnie się wyda-
je, że została gdzieś zagrzebana w papierach, niespójnych i nawzajem 
się wykluczających przepisach. A może i powinna być jedna. 

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski

FELIETON

OTO JEST PYTANIE
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 roku w Art. 32 mówi:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. 
Wszyscy mają prawo do równego traktowania 

przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

rada i Zarząd Powiatu zapoznały się z informacją z dzia-
łalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-

śniczego na terenie powiatu częstochowskiego w 2011 roku. Infor-
mację przedstawił zastępca komendanta PSP bryg. Jarosław Pio-
trowski, który podczas obrad sesji omówił najistotniejsze działania 
organizacyjne, logistyczne i kontrolno - rozpoznawcze pozwalające 
na realizację zaplanowanych zadań. 

Na terenie miasta i powiatu częstochowskiego działają 4 jed-
nostki ratowniczo-gaśnicze, 1 jednostka Centralnej Szkoły PSP oraz 
130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 35 w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Działalność operacyjną 
w zeszłym roku podejmowały wszystkie jednostki OSP z KSRG oraz 
70 jednostek OSP spoza KSRG. 

w 2011 roku na terenie działania Komendy odnotowano 5160 
zdarzeń, tym samym zmniejszeniu uległa ilość obsługiwanych zda-
rzeń w stosunku do roku 2010. Straty zostały oszacowane na kwotę 
ponad 10 milionów złotych, z czego niecałe 2 miliony złotych doty-
czyły terenu powiatu. Śmierć poniosło 85 osób (w tym 34 na terenie 
powiatu), rannych zostało około 955 rannych. Tak duża ilość ofiar 
śmiertelnych spowodowana była głównie wypadkami drogowymi. 

Corocznie na terenie miasta i powiatu organizowane są zawody 
sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym oraz zawody o puchar 
komendanta oraz o puchar starosty. W gminach organizowane są 
manewry jednostek OSP mające na cele doskonalenie kadry strażac-
kiej. W zeszłym roku odbyły się w gminach: Starcza, Rędziny, Mstów, 
Przyrów, natomiast zawody zostały zorganizowane w gm. Konopi-
ska.

Brygadier Piotrowski zaznaczył, że skuteczność działań inter-
wencyjnych w dużym stopniu zależy od ilości, rodzaju, jak również 
stanu technicznego pojazdów ratowniczych. Niestety, ze względu na 
ilość interwencji i znaczny wiek eksploatowanych pojazdów oraz ich 
pracę w warunkach ekstremalnych zachodzi potrzeba dokonywania 
licznych napraw, co wiąże się z ponoszeniem znacznych wydatków 
na ten cel. Komendant podziękował służbom ratowniczo – gaśni-
czych współdziałającym w działaniach: policji, pogotowiu ratunko-
wemu, Powiatowej Inspekcji Nadzoru budowlanego, Państwowej 
Inspekcji Pracy, wojewódzkiemu Inspektoratowi ochrony Środowi-
ska, miejskiemu i powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Ponadto na ręce starosty Andrzeja Kwapisza i przewodniczącego 
Rady Powiatu Jarosława Rydzek złożył podziękowanie za bardzo do-
brą współpracę. 

Ic

Konsultacje społeczne decyzji podejmo-
wanych przez samorządy stają się normą. 
Nowoczesne i skuteczne rządzenie wyma-

ga m.in. stałego rozwoju dobrych praktyk w za-
kresie partycypacyjnego tworzenia i wdrażania programów lokalnych. 
Celem partnerskiego projektu systemowego „Decydujmy razem” jest 
rozwijanie silnych i aktywnych wspólnot poprzez wzmocnienie udzia-
łu obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w obszarach 
wybranych przez poszczególne samorządy: zatrudnienia, integracji 
społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Do tego 
projektu zakwalifikowano 108 wybranych samorządów w Polsce. Z te-
renu województwa śląskiego są to: Powiat Częstochowski, Świerklaniec, 
Tarnowskie Góry i Czeladź. Każdy z samorządów musiał wybrać politykę, 
w której to zobowiązał się umową do opracowania programu i skonsul-
towania jesienią ze społecznością lokalną. Program ostatecznie zatwier-
dzi Rada Powiatu i zostanie wdrożony w roku 2013. 

Powiat częstochowski wybrał politykę integracji społecznej i bę-
dzie pracować nad stworzeniem i wdrożeniem Programu Współpracy 
Powiatu Częstochowskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 

Dzięki upowszechnianiu idei partycypacji władze samorządowe pra-
gną pozyskać partnera w postaci świadomych obywateli – dostrzegających 

sens i potrzebę współdziałania o sprawach społeczności lokalnej. Do 
pracy w zespole partycypacyjnym zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców, a w szczególności osoby bezpośrednio związane z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, mających pomysły na współpracę Po-
wiatu z organizacjami pozarządowymi. Będzie okazja do wymiany do-
świadczeń i pomysłów na temat przełamywania barier i szans rozwoju. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 29 lutego o godzinie 15.30 w Starostwie 
Powiatowym w Częstochowie.

Wyróżnikiem programu – z perspektywy mieszkańców oraz władz 
– jest spojrzenie na kwestie udziału społeczności lokalnych w podej-
mowaniu decyzji. Niejednokrotnie rozstrzygnięcia administracyjne są 
odbierane przez mieszkańców, jako narzucane i sprzeczne z ich intere-
sem. Praktyka pokazuje, że wspólna analiza oraz poszukiwania satysfak-
cjonujących obie strony rozwiązań budują zaufanie, które procentuje 
przy kolejnych projektach. W efekcie partycypacja publiczna pozwala 
skuteczniej i efektywniej decydować.

Nad sprawnością pracy zespołu będzie czuwał zespół w składzie: 
koordynator z ramienia FRDL Opole – Iwona Dolna, doradca powiatowy 
Anna Hejda, koordynator powiatowy zastępca starosty powiatu często-
chowskiego – Janusz Krakowian i animator powiatowy – Karol Ostalski.

KO

(Z)DECYDuJMY RAZEM

RADA POWIATU

z raPortu StrażaKów
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Koniecpolu już po raz trzeci przystąpił 

do ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na 

raka”. organizatorem programu jest Polska unia 

onkologii, której celem statutowym jest zmniej-

szenie śmiertelności na nowotwory poprzez 

wczesną profilaktykę. Tematem przewodnim 

5 edycji jest rak jelita grubego. 

Głównym zadaniem postawionym przed 

uczniami jest propagowanie postaw prozdrowot-

nych skierowanych do ich najbliższego otocze-

nia. W pierwszym etapie realizacji programu 

został utworzony i zarejestrowany zespół, 

w skład którego wchodzą uczniowie 

klasy III Technikum w zawodzie technik ży-

wienia i gospodarstwa domowego: Jowita Musz-

czak, Martyna Świerczyna, Patrycja Surlej, Moni-

ka Kosętka i Szymon Musiał. opiekunem zespołu 

jest Małgorzata Janiszewska.

Uczniowie zapoznali się z podstawową wiedzą na temat pro-
filaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem raka jelita grubego. Zadaniem 

młodzieży było przekazanie zdobytej wiedzy swoim rówieśnikom oraz 
lokalnej społeczności. Działania rozpoczęto od opracowania dwóch 
rodzajów ulotek: pierwsza na temat profilaktyki raka jelita grubego, 
druga przedstawiała wykaz najbliższych placówek, gdzie w dniu 4 lu-
tego można było skorzystać z konsultacji i wykonać bezpłatne badania 
w kierunku chorób nowotworowych. W styczniu został zorganizowany 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zdrowy sposób odżywiania się”. Or-
ganizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Do konkursu zgłoszono 
66 prac. 24 stycznia 2012 r. odbyło się posiedzenia komisji konkursowej, 
która przyznała miejsca w poszczególnych kategoriach:
Kategoria: szkoły Podstawowe, klasy i - iii 
i miejsce: martyna tabor - uczennica klasy I a, Szkoła Podstawowa nr 2 
ii miejsce: julia szymańska - uczennica klasy I a, Szkoła Podstawowa nr 2 
iii miejsce : julia Kowalczyk - uczennica klasy I b, Szkoła Podstawowa nr 2 
iii miejsce : maksymilian Bukowski - uczeń klasy I b, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 
Kategoria: szkoły Podstawowe, klasy iV - Vi
i miejsce: Krzysztof sokoliński - uczeń klasy V b , Szkoła Podstawowa nr 2 
ii miejsce: jagoda michniewicz – uczennica klasy IV b, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 
iii miejsce: adam ziółkowski – uczeń klasy IV, Szkoła Podstawowa 
w Rudnikach 
Kategoria: szkoły gimnazjalne 
i miejsce: michał zaława – uczeń klasy III b, Gimnazjum nr 1 
ii miejsce: anita zięba – uczennica klasy II a, Gimnazjum nr 1 
iii miejsce: nie przyznano 
Kategoria: szkoły Ponadgimnazjalne 
i miejsce: Klaudia ziętara - uczennica klasy III b LO 
ii miejsce: adrianna Klimas – uczennica klasy III c LO 
iii miejsce: Patrycja surlej – uczennica klasy III Technikum w zawo-
dzie technik żywienia i gospodarstwa domowego

W celu pełnego przedstawienia idei programu w szkole powstała 
plansza merytoryczna poświęcona programowi ,,Mam Haka na Raka” 
oraz gazetka na temat „Światowego Dnia Walki z Rakiem”. Uczniowie 
przygotowali również prezentację multimedialną, dotyczącą przyczyn, 
objawów, sposobów leczenia, a przede wszystkim profilaktyki raka je-
lita grubego. W dniu 25 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
odbyła się akademia, podczas której przedstawiono przygotowaną pre-
zentację multimedialną oraz inscenizację dotyczącą profilaktyki raka je-
lita grubego, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki dietetycznej. 
Przygotowano również wystawę produktów zalecanych i przeciwwska-
zanych w profilaktyce nowotworowej. Każdą grupę produktów dokład-
nie omówiono, wskazując ich pozytywne i negatywne znaczenie dla 
organizmu. W trakcie akademii odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Zdrowy sposób 
odżywiania się”. Gościem honorowym uroczystości był lek. med. Jaro-
sław Rydzek- - przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie, który 
ufundował nagrody konkursowe oraz wygłosił prelekcję na temat profi-
laktyki chorób nowotworowych. 

„MaM 
haka 

KONIECPOL

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem uczniowie 
realizujący zadania V edycji programu ,,Mam Haka na Raka” zorganizo-
wali „Dzień Hakowicza”. W dniu 3 lutego uczennice rozdawały ulotki, 
na których znajdowały się informacje dotyczące programu działalności 
w Ośrodkach Onkologicznych podczas Dnia Drzwi Otwartych. Działania 
te miały na celu zachęcić mieszkańców Koniecpola i okolicy do skorzy-
stania z bezpłatnych badań, konsultacji, a także porad w zakresie profi-
laktyki i leczenia nowotworów. 

W dniu 9 lutego uczniowie zbierali podpisy pod deklaracją „Za-
chęcę jedną osobę do wykonania badań profilaktycznych” oraz rozda-
wali ulotki dotyczące objawów, leczenia i profilaktyki raka jelita grube-
go. Podczas akcji zainteresowane osoby mogły wypełnić ankietę, aby 
sprawdzić, czy znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na raka jelita 
grubego. 

Chcąc umilić pobyt w szpitalu dzieciom chorującym na nowotwór 
zorganizowano zbiórkę artykułów papierniczych. Uczniowie lokalnych 
szkół bardzo chętnie przyłączyli się do tej akcji.

Materiały papiernicze zostały przekazane dzieciom przebywają-
cych:
-  w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
-  na Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Pu-

blicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu 
-  w Zespole Opieki Paliatywnej „PALIUM” w Częstochowie

GF

na 
raka”
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Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstron-
nego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalne-
go i gospodarczego wsi Cisie; integracja mieszkańców wsi, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; wspieranie demokracji 
i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 
Stowarzyszenie realizuje je poprzez: partnerstwo i współpracę z nauczy-
cielami, radą rodziców, dyrektorem szkoły, OSP Cisie, Miejskim Domem 
Kultury w Blachowni, zespołem ludowym „Cisianki” i proboszczem 
miejscowej parafii. Za główne priorytety w pracy stowarzyszenia jego 
członkowie uznali prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego oraz 
działalności kulturalnej i sportowej. Oprócz zaplanowanych zadań dy-
daktycznych w szkole odbywają się stałe imprezy rekreacyjne i kultural-
ne:
- „Jasełka” połączone ze spotkaniem wigilijnym dla pracowników szko-

ły i rodziców, pokazy jasełkowe w kościołach w Cisiu i na Błaszczykach
- „Zielony gaik” - odwiedzanie domów w niedzielę gajową przez grupy 

dzieci i składanie życzeń wielkanocnych,
-  Międzypowiatowy Turniej Wielkanocny dla uczniów klas I – III - udział 

dzieci z gmin: Blachownia i Wręczyca Wielka. 
-  Międzypowiatowy Konkurs Piosenki i Wiersza pod hasłem „Tolerancja 

i ekologia” w ramach realizacji projektu „Szkoła bez przemocy”.
-  Dzień Dziecka.

Wielkim powodzeniem wśród uczniów w regionie cieszy się Mię-
dzypowiatowy Turniej Zdrowia.

Dzieci ze szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie biorą udział 
w wyjazdach na „Zielona szkołę”.

Stowarzyszenie integruje mieszkańców wsi organizując zabawy 
sylwestrowe i karnawałowe, biesiady oraz uroczystości środowiskowe 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wieloletnią tradycję ma Festyn Rodzinny 
połączony z uroczystością z okazji Dnia Matki i Ojca.

Szkoła uczestniczy w wielu akcjach m.in.: 
-  ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”
-  „szklanka mleka”
-  „owoce w szkole”
-  programie „Szkoła bez przemocy”.
Sięga także po fundusze unijne, dzięki którym pozyskała:
-  pracownię komputerową wraz z oprzyrządowaniem.
-  pomoce dydaktyczne wraz ze 150 godzinami zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci klas pierwszych w ramach Projektu „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wiedzy”

Dzięki realizacji programu „Radosna szkoła” w placówce zostały 
stworzone bezpieczne warunki w zakresie nauki, wychowania i opieki 
dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich rozpoczynających spełnianie 
obowiązku szkolnego, natomiast projekt „Szansa dla najmłodszych” 
(w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) pozwolił na prowa-
dzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu oraz zajęć logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju wymowy w wymiarze 180 godzin.

Szkoła uczestniczyła w 6 edycjach akcji „Posadź swoje drzewko”. 
Rokrocznie stowarzyszenie bierze udział w gminnych konkursach 

dla organizacji pozarządowych: „Organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży w oparciu o programy profilaktyczne, edukacyjne 
i promujące zdrowy styl życia” oraz „Rozwój sportowego życia dzieci 
i młodzieży przez promowanie piłki nożnej, badmintona, tenisa stoło-
wego, siatkówki, koszykówki i innych dyscyplin.”

Na podstawie tekstu Zuzanny Matuszewskiej

K.O

PREZENTACJE

STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU WSI CISIE

Po ogłoszeniu uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Cisiu mieszkańcy zorganizowali 

się i w krótkim czasie zawiązali stowarzyszenie. Pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie” 

w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane 18 czerwca 2004 r. 

Początki były trudne – brak doświadczenia, wielka niewiadoma… Pomoc wielu przyjaciół 

szkoły oraz wielka determinacja rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły pozwoliły na przezwy-

ciężenie trudności. Prezesem stowarzyszenia na pierwszą kadencję został Edward Janik, 

wiceprezesem Renata Leśko. Obecnie funkcje prezesa piastuje Mirosław Walaszczyk.
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Międzypowiatowy Konkurs Wielkanocny - jedna z konkurencji 
dla drużyn - wykonanie pisanki świątecznej

Uczniowie sadzą drzewka w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

GIMNAZJuM W PIASKu ZWYCIęZCą

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku 
14 marca br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
o Puchar Starosty Częstochowskiego. W zawodach wzięły 

udział reprezentacje pięciu gimnazjów z powiatu częstochowskiego. 
Zawody rozgrywano do dwóch wygranych setów systemem każdy z każ-
dym. W poszczególnych meczach odnotowano następujące wyniki:
1. Piasek - Mstów 2:0 (15:11, 15:5) 
2. Mykanów - Kłomnice 2:1 (15:8, 10:15, 11:5) 
3. Kusięta - Piasek 0:2 (7:15, 11:15) 
4. Mstów - Kłomnice 1:2 (7:15, 15:17) 
5. Mykanów - Kusięta 2:0 (15:3, 15:3)  
6. Kusięta - Kłomnice 0:2 (10:15, 13:15) 
7. Kusięta - Mstów 1:2 (15:13, 4:15, 7:11) 
8. Kłomnice - Piasek 0:2 (12:15, 9:15) 
9. Mstów - Mykanów 0:2 (7:15, 7:15) 
10. Mykanów - Piasek 1:2 (15:12, 12:15, 8:11)

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku  4 pkt sety 8 : 1
2. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie  3 pkt  sety 7 : 3
3. Zespół Szkół w Kłomnicach 2 pkt  sety 5 : 6
4. Gimnazjum im. Andrzeja Kubickego w Mstowie 1 pkt  sety 3 : 7
5. Zespół Szkół w Kusiętach 0 pkt sety 1 : 8

Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała Karolina Kolan 
z Gimnazjum w Piasku. 

Organizatorem zawodów był Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Sportu w Janowie, Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Poto-
ku, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 
      

 

TK

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

ZIMOWE PORACHUNKI

Choć zima, którą pożegnaliśmy niespełna dwa tygo-
dnie temu, nie była zbyt długa i zbyt śnieżna, to i tak 
kosztowała naszych drogowców sporo pieniędzy. Do 

ostatniego dnia lutego br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
i wojewódzkich wydano ponad 1 mln 150 tys. zł, z czego materiały (pia-
sek, sól) kosztowały ponad 547 tys. zł, resztę zaś stanowiły koszty pracy 
sprzętu. 

Warto dodać, że w ostatnich latach najwięcej pieniędzy pochłonę-
ło zimowe utrzymanie dróg w roku 2010 – na usuwanie skutków zimy 
w miesiącach styczeń – marzec oraz listopad – grudzień powiat często-
chowski wydał wtedy blisko 2 mln 850 tys. zł.

kw
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Już po raz 10. w Zespole Szkół w Przyrowie obchodzono „Dzień 
Lokacji Przyrowa”. W programie obchodów zorganizowano 
dla uczniów szkół podstawowych z powiatu częstochowskie-

go Turniej Piłki Nożnej Halowej. Po raz kolejny patronat nad turniejem 
objął starosty częstochowski. 

Turniej zorganizowany przez nauczycieli Wiesława Stanuchiewi-
cza oraz Zbigniewa Machurę odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół 
w Przyrowie. Na widowni zgromadziły się dzieci z przyrowskiej szkoły 
pod opieką nauczycieli. Rozegrano 8 meczów. 

Wyniki gier eliminacyjnych:
1.  Mokrzesz - Koniecpol 2  2:2 (2:1)
2.  Przyrów - Wola Mokrzeska  7:1 (4:1)
3.  Koniecpol 2 - Dąbrowa Zielona 1:1 (1:1)
4.  Mokrzesz - Dąbrowa Zielona  1:1 (1:1)

W półfinałach:
Koniecpol 2 - Wola Mokrzeska 0:0 (karne 1:2); 
Przyrów - Mokrzesz 3:2 (0:2)

W meczu o trzecie miejsce Koniecpol 2 rozgromił drużynę z Mo-
krzeszy 8:0 (4:0).

W finale niespodziewanie Wola Mokrzeska wygrała z Przyrowem 
1:0 (0:0)

Najlepszym strzelcem (8 goli) został Mariusz Pudło z Koniecpola 2, 
tytuł najlepszego zawodnika przyznano Kajetanowi Sikorze z Przyrowa, 
zaś najlepszym bramkarzem został Bartosz Kowalczyk z Woli Mokrzeskiej 

Skład reprezentacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mo-
krzeskiej: Surygała Dominik (c.), Wiaderek Grzegorz, Kowalczyk Bartosz, 
Pilarski Dawid, Jędrzejczyk Kamil, Jędrzejczyk Przemysław, Świdnicki Ma-
teusz, opiekun: Łukasz Ślęzak.

Zawody zakończyły się rozdaniem ufundowanych przez powiat 
częstochowski pucharów, dyplomów, statuetek oraz nagród w postaci 
2 piłek, które wręczyli: Halina Trojak, wicedyrektor Zespołu Szkół w Przy-
rowie i Piotr Juszczyk, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. 

      TK

DZIEŃ LOKACJI PRZYROWA

TurNIEJ PIŁKI NożNEJ HALoWEJ 
O PUCHAR STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

642 lata temu, 15 marca Roku Pańskiego 1369, król Kazimierz Wielki wydał na zamku w Olsztynie 
przywilej dla rycerza Jakuba Rechickiego na założenie miasta nad rzeką Wiercicą w miejscu 

zwanym Przyrów. Od tego wydarzenia datuje się historia miejscowości jako miasta 
najpierw królewskiego, a potem rządowego.  

Przyrów był miastem dokładnie 500 lat, do roku 1869, kiedy to na mocy ukazu cara Rosji Aleksandra II 
(wraz z innymi miastami po powstaniu styczniowym) utracił prawa miejskie. 

Do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego obejmującego około 200 „miast kazimierzow-
skich”, które król obdarzył prawami miejskimi (bądź budowlami obronnymi czy sakralnymi), 
należy 9 obecnych bądź byłych miast z terenu województwa śląskiego, w tym 4 z powiatu 

częstochowskiego: Lelów, Olsztyn, Nakło i Przyrów. 
Obchodzony w przyrowskiej szkole „Dzień Lokacji” ma na celu zwrócenie uwagi na dawne, 

zapomniane miasta, takie jak Przyrów, które zasługują na historyczne wspomnienie.

Zdjęcie w
ykonał: Jerzy Sikorski

Ogłoszenie wyników

Drużyny z Gimnazjum w Mykanowie i Piasku Puchar za I miejsce odbiera kapitan drużyny z Piasku

Drużyna z Przyrowa Najlepsza drużyna z Woli Mokrzeskiej
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szanowni Państwo
Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w latach poprzednich mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% 

podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Przekazując 1% podatku świadomie zdecydujemy, na jakie zadania przeznaczamy wypracowane przez nas środki. 

Przeznaczając te środki na wybrany cel pomagamy innym, ale także pomagamy sobie!
Bardzo Państwa zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.
Zwracam się także z apelem do Państwa o poinformowanie swoich znajomych, przyjaciół, pracodawców o tej kampanii dla dzieci z Bogumiłka.

Przekazane przez Państwa środki będą wykorzystane na potrzeby 61 niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie wychowanków 
naszego Ośrodka, między innymi na: na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, a także na pokrycie kosztów 

organizacji turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, wycieczek, odzieży, obuwia, środków higienicznych, lekarstw, 
przyborów szkolnych, podręczników.

Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Lena Nieśpielak
Dyrektor SOSW im. Jana Brzechwy w Bogumiłku 

 wraz z wychowankami i pracownikami

JAK WyPełNIć PIT W 2012 ROKu:
• W rubryce H: 

„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się:

Numer KrS 0000031762
następnie wpisuje się 

obliczony 1% swojego podatku,
• W rubryce I:

 „Informacje uzupełniające” wpisuje się:
098900000137 

(to nasze indywidualne konto w Stowarzyszeniu) 

Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku

Biała Wielka 208 A, 42 – 235 Lelów (Powiat Częstochowski) 
tel. 034/355-00-04, e-mail: bogumilek@poczta.fm  

specjalny ośrodek szkolno – Wychowawczy
im. jana Brzechwy w Bogumiłku
Biała Wielka 208a
42 – 235 lelów
tel./fax. 034 355-00-04/ 034 355-83-15 
http://www.bogumilek.neostrada
Sekretariat: bogumilek@poczta.fm 
Dyrektor: lenaniespielak@o2.pl

DRUŻYNA Z BOROWNA DRUGA NA ŚLĄSKU

HISTORYCZNY SuKCES SIATKArEK

Siatkarki (rocznik 1997 i młodsze) Ludowego Klubu Przyjaciół 
Sportu w Borownie uczestniczyły w sezonie 2011/2012 w Mi-
strzostwach Województwa Śląskiego Młodziczek o Puchar 

TAURON Polska Energia. Ostatni turniej finałowy - pod honorowym 
patronatem wójta gminy Mykanów Krzysztofa Smeli i starosty często-
chowskiego Andrzeja Kwapisza - którego gospodarzem był klub z Bo-
rowna, rozegrany został 17 marca br. w sali Szkoły Podstawowej w Bro-
niszewie Starym.

W pierwszym pojedynku dziewczęta z LKPS Borowno przegrały 
z MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (21:25, 20:25). W drugim swoim spotkaniu, 
którego stawką było wicemistrzostwo Śląska, po zaciętym meczu siat-
karki z Borowna pokonały MKS Zorza Wodzisław Śląski 2:1 (22:25, 25:18, 
15:11). W trzecim meczu turnieju MKS Dąbrowa Górnicza pokonał MKS 
Zorza Wodzisław Śląski 2:1 (25:16, 20:25, 15:8) i zdobył tytuł najlepszej 
drużyny - po raz drugi z rzędu.

Końcowa tabela mistrzostw województwa śląskiego młodziczek:
1. MKS Dąbrowa Górnicza I  6 11  11 : 4
2. LKPS Borowno 6 9   8 : 8
3. MKS Zorza Wodzisław Śląski 6 8   8 : 9  
4. GS UKS Krzanowice 6 8   4 : 10  

Trzy pierwsze zespoły będą reprezentować województwo śląskie 
w Mistrzostwach Polski Młodziczek. MKS Dąbrowa Górnicza rozpoczyna 
grę od ćwierćfinału MP, a LKPS Borowno i MKS Zorza Wodzisław Śląski 
od fazy 1/8. 

Medale i puchary zawodniczkom wręczyli Marek Kisiel, prezes Ślą-
skiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach oraz Ireneusz Perkowski, 
prezes Tauron Sprzedaż sp. z o. o. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została Nadia Wydmańska z Dą-
browy Górniczej, atakującą Wiktoria Oleszczuk z LKPS Borowno, a roz-
grywającą Daria Hibner z Wodzisławia Śląskiego.

LKPS Borowno występował w składzie: Paulina Perczak, Izabela 
Karoń, Katarzyna Cichoń, Klaudia Poroszewska, Iga Krysiak, Aleksandra 
Szostek, Wiktoria Oleszczuk, Adrianna Kulik, Klaudia Worwąg, Kornela 
Biskup, Kinga Jachymska, Sonia Rybaniec. Trenerami drużyny są: Jacek 
Staniewski i Przemysław Błaszczyk. 

O wielkim sukcesie dziewcząt z Borowna niech świadczy droga, 
jaką musiały przejść, aby zagrać w finale. W rozgrywkach uczestniczyły 
52 zespoły podzielone terytorialnie na 16 grup. Rozgrywki odbyły się 
w pięciu etapach systemem turniejowym „każdy z każdym”.

W I etapie, który rozpoczął się 24 września 2011 r. dziewczęta z Bo-
rowna po wygraniu 5 meczów zajęły pierwsze miejsce przed SPS Poli-
technika Częstochowska i UKS „Stars Volley Częstochowa.

W II etapie LKPS zajął drugie miejsce mając tyle samo punktów co 
pierwszy zespół MKS Dąbrowa Górnicza (III m - MKS Zawiercie I; IV m - 
STS Victoria Lubliniec).

W III fazie rozgrywek drużyna z Borowna wygrywając wszystkie 
mecze (z: Silesia Volley I Mysłowice/ Chorzów; SPS Politechnika Często-
chowska; UKS „Sokół’43” Katowice II) awansowała do kolejnego etapu.

W IV rundzie rozgrywek rywalizując ze znanymi zespołami woje-
wództwa (MKS Zorza Wodzisław Śląski; BKS Aluprof Bielsko-Biała; UKS 
„Sokół’43” Katowice) po raz kolejny LKPS Borowno zajął pierwsze miej-
sce i awansował do finału.

W V etapie każda z 4 najlepszych drużyn na Śląsku była gospoda-
rzem jednego z turniejów. 

W pierwszym, rozgrywanym 18 lutego 2012 r. w Krzanowicach, 
odnotowano następujące wyniki:
MKS Zorza Wodzisław Śląski - GS UKS Krzanowice 2:0 (25:20, 26:24);
GS UKS Krzanowice - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (21:25, 23:25,); 
MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Zorza Wodzisław Śląski 2:1 (25:23, 19:25, 
15:12). 

Drugi turniej odbył się 25 lutego w Wodzisławiu Śląskim. Oto jego 
wyniki:: 
GS UKS Krzanowice - MKS Zorza Wodzisław Śląski 2:1 (21:25, 25:21, 15:6);
MKS Zorza Wodzisław Śląski - LKPS Borowno 2:1 (23:25, 25:8, 15:13); 
LKPS Borowno - GS UKS Krzanowice 1:2 (19:25, 25:21, 6:15). 

Trzeci turniej rozegrano 10 marca w Dąbrowie Górniczej. Po słab-
szym występie w drugim turnieju, niespodziewanie dwa zwycięstwa 
odniosła drużyna z Borowna:
MKS Dąbrowa Górnicza - LKPS Borowno 1:2 (23:25, 25:17, 9:15); 
LKPS Borowno - GS UKS Krzanowice 2:0 (25:21, 25:12); 
GS UKS Krzanowice - MKS Dąbrowa Górnicza 0:2 (23:25, 14:25,).

Po czwartym turniej (opisanym na wstępie) wyłoniona została 
ostateczna kolejność. 

Zdobycie medalu w mistrzostwach województwa śląskiego 
w grach zespołowych jest pierwszym i jak do tej pory jedynym tak po-
ważnym osiągnięciem klubu z powiatu częstochowskiego od chwili 
jego powstania.   
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Mecz o II miejsce 
Borowno - Wodzisław Śl Srebrne medalistki

Z medalami od lewej nr 15 K. Jachymska, 
K. Worwąg, W. oleszczuk, I. Krysiak, 

o. Szostek, K. Poroszewska



Wydawca: 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel./fax +48 (34) 322 92 11

redaguje zespół: 
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druk: 
Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Al. NMP 52 Częstochowa, www.czg.plBi
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Powiat Częstochowski przystąpił do projektu „Decydujmy Razem” polegającego m.in. na: 
> wypracowaniu i przetestowaniu mechanizmów skutecznej współpracy władz samorządowych 

ze społecznością lokalną przy tworzeniu i wdrażaniu lokalnych polityk publicznych, 
> opracowaniu metodą partycypacyjną przez powołany zespół dokumentu programowego 

wybranej polityki lokalnej. 
czym jest partycypacja? 

Partycypacja, czyli uczestnictwo. to sposób na aktywne branie udziału  
w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi  

w działaniach i decyzjach. Partycypacja społeczna to włączanie obywateli  
w rozwiązywanie problemów lokalnych i podejmowanie kluczowych decyzji 

dotyczących wspólnoty lokalnej. 

ZAPRASZAMy 
MIeSZKAŃCÓW POWIATu, RADNyCH POWIATOWyCH, 
ORGANIZACJe POZARZĄDOWe, LIDeRÓW LOKALNyCH,

do uczestnictwa w pracach nad 
„PROGRAMeM WSPÓłPRACy POWIATu CZĘSTOCHOWSKIeGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWyMI” 

„DeCyDuJMy RAZeM”


