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RADA POWIATU

AbsOlUTORIUm
jeDnOgłOśnIe

Rada Powiatu Częstochowskiego na sesji 21 czerwca br. przy-
jęła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 
rok i jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absoluto-

rium. Wcześniej sprawozdanie to pozytywnie zaopiniowały: Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Katowicach, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady.

Dochody Powiatu Częstochowskiego w roku 2011 wyniosły: 
109.626.796 zł i wykonane zostały w 105,9% planu.

Źródła dochodów były następujące:
Dochody własne wyniosły: 41.160.017, czyli 37,5%  wszystkich docho-
dów, w tym:  
1.  Dotacje i środki na zadania unijne to kwota 12.980.531 zł stanowiąca 

11,8% wszystkich wypracowanych dochodów.
2.  Dotacje celowe wyniosły: 33.557.905 zł i stanowiły 30,6% uzyskanych 

dochodów ogółem. W tym dotacje na zadania rządowe wyniosły: 
5.106.304 zł, a na zadania własne: 21.755.637 zł. Natomiast dotacje 
uzyskane na podstawie zawartych porozumień: 6.695.964 zł.

3.  Subwencja ogólna stanowiła 19,7% dochodów ogółem i wyniosła: 
21.613.343 zł.

W uzyskanych dochodach 63,2% stanowiły dochody bieżące. Do-
chody majątkowe stanowiły 36,8% i wyniosły: 40.305.522 zł. Plan docho-
dów majątkowych został wykonany w 112,9%. Wzrost wynikał z dodat-
kowych dotacji i środków uzyskanych na odbudowę urzędowi zbiornika 
wodnego w Blachowni oraz większy niż planowano wpływ środków 
unijnych z urzędu marszałkowskiego na inwestycyjne zadania drogowe.

Wydatki zrealizowane w roku 2011 wyniosły: 119.413.405 zł, co sta-
nowiło 97,2% planu. W ogólnie poniesionych wydatkach 51,8% stanowi-
ły wydatki bieżące. Znaczną kwotę w tych wydatkach stanowiły wydatki 

na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich. 
Była to kwota 8.807.621 zł, co stanowiło 14,2% wydatków bieżących.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w kwocie 
57.579.566 zł, stanowiło to 48,2% poniesionych wydatków ogółem. 
Wykonanie planu w tej grupie wydatków wyniosło –  97,2%. Przewaga 
zrealizowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy inwestycji prowa-
dzonych na drogach powiatowych. Łącznie z pracami finansowanymi 
dotacją z budżetu państwa, przeznaczoną na usuwanie skutków i klęsk 
żywiołowych, na cele drogowe wydatkowano: 50.055.172 zł. Stanowiło 
to 86,9% wszystkich wydatków inwestycyjnych.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, najwyższy udział 
miały:
- Drogownictwo                51,2%.
- Pomoc społeczna          13,3%.
- Oświata i wychowanie    10,8%.

Zadłużenie powiatu na koniec 2011 r. wynosiło 49. 357.816 zł. sta-
nowiło tp 38,4 %  w stosunku do dochodów. Dopuszczalne zadłużenie 
: 60 %.    

Uznano, że Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wyko-
naniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności 
i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W imieniu Zarządu Powiatu za udzielone absolutorium podzięko-
wał starosta Andrzej Kwapisz.
– Wszystkim nam bez wyjątku zależy, by powiat rozwijał  się dynamicz-
nie, a dzisiejsze głosowanie utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze za-
rządzaliśmy publicznymi środkami – stwierdził starosta. 

KO

Starosta A. Kwapisz podziękował radnym za udzielenie absolutorium
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SĄD OKRĘGOWY

POWiat WYGRał 
z DzieRżaWcĄ SzPitala

Powiat Częstochowski wygrał proces wytoczony mu przez 
dzierżawcę szpitala w Blachowni Cezarego Skrzypczyńskie-
go. Sąd Okręgowy w Częstochowie w pełni podzielił zdanie 

władz powiatu i wyrokiem ogłoszonym 11 czerwca br. oddalił pozew, 
w którym dzierżawca domagał się podpisania nowej umowy, na ko-
rzystniejszych dla niego warunkach. Sąd oddalił wszystkie postulaty 
dzierżawcy dotyczące m.in. zmiany wysokości i czasu dokonywanych 
inwestycji, zniesienia trzyletniej ochrony pracowników oraz zgody na 
ograniczenie zakresu udzielania świadczeń medycznych. Sąd w uzasad-
nieniu argumentował, że wszystkie te postulaty stanowiły najistotniej-
sze warunki regulaminu przetargu. 

- Zarząd Powiatu od samego początku stoi na stanowisku, że umo-
wa dzierżawy jest umową obowiązującą i nie może podlegać żadnym 
renegocjacjom – wyjaśnia wicestarosta częstochowski Janusz Krako-
wian. – Umowa oparta została na regulaminie przetargu, który wyraźnie 
mówił, jakie są prawa i obowiązki jego uczestników. Każdy z nich, a więc 

i pan Skrzypczyński, miał możliwość dokonać wizji lokalnej, zapoznać 
się z istniejącą dokumentacją itp. Udział w przetargu nie był dla nikogo 
obowiązkowy. Warto dodać, że dzierżawca już w lipcu ubiegłego roku 
(po tym, gdy wezwał powiat do przejęcia szpitala w ciągu 14 dni) otrzy-
mał od władz powiatu propozycję polubownego rozwiązania umowy 
i dokonania wzajemnych rozliczeń przy pomocy wspólnie powołanej 
do tego celu komisji. Nie skorzystał jednak z tej propozycji i wybrał dro-
gę sądową.

W związku z uzasadnionymi podejrzeniami, iż C. Skrzycpczyński 
nie miał zamiaru realizować zapisów umowy dzierżawy, powiat często-
chowski zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez niego 
przestępstwa z art. 297 7 § 1  k.k. W połowie czerwca do starostwa do-
tarło postanowienie Prokuratury Rejonowej o wszczęciu śledztwa w tej 
sprawie. 

GF

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

ODbuDOWA mOsTu W ZłOTYm POTOku

Na początku lipca rozpoczną się prace związane z odbu-
dową mostu na rzece Warcie w ciągu drogi powiato-
wej nr 1014S na ul. Wenikajtysa w Złotym Potoku (gmi-

na Janów) oraz przebudowa 180-metrowego odcinka drogi stanowiącej 
dojazdy do mostu.

Obecnie stan techniczny mostu i wspomnianej drogi jest fatalny. 
W obrębie mostu brakuje umocnień skarp i dna cieku, a skarpy przy 
podporze prawobrzeżnej są częściowo podmyte. Brak izolacji na płycie 
pomostowej powoduje przesiąkanie wody i degradację betonu. Zbyt 
niskie i zbyt krótkie balustrady na moście nie chronią przed upadkiem 
na dojściach do mostu. W czasie powodzi, która miała miejsce w miesią-
cach maj - czerwiec 2010 roku, także stalowy ustrój nośny został mocno 
osłabiony. Na drodze dojazdowej do mostu występują liczne spękania 
i nierówności. 

W ramach robót związanych z odbudowa mostu wykonane zostaną:
-  rozbiórka ustroju nośnego mostu,
-  częściowa rozbiórkę górnych części podpór,
-  wycinka drzew kolidujących z przebudową,
-  wykonanie nowych, górnych części podpór z ciosami podłożyskowy-

mi,
-  montaż łożysk elastomerowych,
-  wykonanie nowego ustroju nośnego zespolonego - stalowo-betono-

wego,
-  wykonanie kap chodnikowych,
-  wykonanie balustrad,
-  wykonanie nowej nawierzchni,
-  wykonanie umocnień skarp i dna cieku.

Przebudowa odcinka drogi zakłada wykonanie:
-  rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
-  rozebranie istniejących umocnień na poboczach,
-  rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów,
-  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
-  wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
-  wykonanie jedno i dwustronnych chodników,
-  wykonanie zjazdów indywidualnych,
-  wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
-  budowę muru oporowego z elementów prefabrykowanych,

Roboty trwać będą do 31 sierpnia br. i do tego czasu należy liczyć 
się z utrudnieniami na wymienionym odcinku drogi powiatowej. 

      KW
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BUDOWA AUTOSTRADY A-1

WSpółpRAcA SAmORząDOWcóW 
z pARlAmenTARzYSTAmi i DROgOWcAmi

18 czerwca br. siedzibie starostwa 
częstochowskiego odbyło się kolejne 

spotkanie Samorządowego Zespołu Ko-
ordynującego budowę autostrady A-1. 

Zespół tworzą samorządowcy subregionu 
częstochowskiego pod wodzą starosty 
częstochowskiego Andrzeja Kwapisza 

wspieranego przez b. senatora  Grzgorza 
Lipowskiego i Jerzego Kocygę - przewod-
niczącego grupy roboczej. Zespół przyjął 

na siebie zadanie rozwiązywania i monito-
rowania problemów związanych z budo-
wą autostrady A-1, a także wynikających 

z tej inwestycji kłopotów komunikacyj-
nych dla gmin znajdujących się w obsza-

rze budowanej drogi.

O wysokiej randze spotkania świadczyła obecność zapro-
szonych parlamentarzystów ziemi częstochowskiej, przed-
stawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

oraz licznie zgromadzonych włodarzy gmin subregionu. Spotkanie mia-
ło charakter roboczy i przyjęło za cel sprecyzowanie opinii i wniosków 
na temat lepszego skomunikowania autostrady A-1 z przyległymi do 
niej gminami. Swoje opinie wyrazili wszyscy uczestnicy spotkania. 

Ze strony poseł Jadwigi Wiśniewskiej padły deklaracje współpra-
cy i wsparcia w Sejmie pomysłów zgłaszanych przez samorządy nasze-
go regionu dotyczących budowy autostrady A-1. Swoje poparcie dla 
współpracy wyrazili także posłowie Izabela Leszczyna i Artur Bramora. 
W podsumowaniu głos zabrał członek Zarządu Powiatu Częstochow-
skiego Jan Miarzyński przedstawiając postulaty zgłoszone przez obec-
nych na sali gości w formie wniosków i problemów do rozwiązania. 
Wnioski te zostaną przesłane - jak zapowiedział starosta Andrzej Kwapisz 
- do wszystkich zainteresowanych.

Oto lista spraw do załatwienia:
1.  Doprowadzić do korekty Uchwały Rady Ministrów ze stycznia 2011 

roku dotyczącej „Programu Budowy Dróg Krajowych 2011 – 2015” 
mającej na celu przyspieszenia terminu budowy autostrady A – 1 na 
odcinku Piotrków Trybunalski – Pyrzowice.

2.  Przed rozpoczęciem budowy autostrady A – 1 na odcinku Rudniki – 
Radomsko (granica woj. śląskiego) przebudować drogę DK – 91.

3.  Uporządkować infrastrukturę drogową z węzłami autostrady A – 1 
w układzie drogowym aglomeracji Częstochowa:

 a) skomunikować subregion północny z węzłem Mykanów:

 - z drogą DK 91
 - z drogą DW 483 w miejscowości Dudki
 - z drogą gminną nr 694001S w miejscowości Bogusławice .

4.  Udostępnić drogę serwisową „Rząsawy – Bogusławice” dla ruchu lo-
kalnego.

5.  Wprowadzić drogę DK 46 (jako drogę ekspresową) do przyszłej sieci 
TEN –T – „Szlak Staropolski”.

6.  Zapewnić dostępność do autostrady A1 terenom inwestycyjnym 
„Poczesna – Konopiska”.

7.  Zreorganizować sieć dróg publicznych dochodzących do węzłów 
autostradowych, np.: istniejącym drogom powiatowym DP 1059 
i DP 1060 relacji Mstów – Kościelec – Kokawa nadać kategorie dróg 
wojewódzkich lub krajowych.

8.  Zabezpieczyć drogi gminne i powiatowe przed zniszczeniem w cza-
sie budowy autostrady A-1.

9.  Skomunikować parking dla pojazdów przewożących materiały nie-
bezpieczne w Rząsawach z autostradą A – 1 poprzez stosowne roz-
wiązania techniczne.

KO
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ZMIANA PRZYJAZNA OBYWATELOM

DO uRZęDu 
BEZ TABLIc 

Od 7 czerwca br. właściciel samochodu, któremu w do-
wodzie rejestracyjnym skończyło się miejsce na 
wpisy badań technicznych, nie musi odkręcać tablic 

i zanosić ich do urzędu. Stracił bowiem moc dotychczasowy przepis 
o legalizacji tablic rejestracyjnych. 

Do tej pory właściciel samochodu, któremu skończyło się 
miejsce w dowodzie rejestracyjnym na wpisy badań technicz-
nych wraz z wymianą dokumentu musiał ponownie zalegalizo-
wać tablice rejestracyjne. Oznaczało to konieczność odkręcenia ta-
blic i dostarczenia ich do właściwego wydziału komunikacji, gdzie 
naklejono nowy znak legalizacyjny - oczywiście za dodatkową opłatą. 
Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wprowadził 
nowe rozporządzenie, dzięki któremu jest wygodniej i taniej. Od 7 
czerwca 2012 r. wystarczy adnotacja z wpisaniem dotychczasowego 
numeru z nalepki legalizacyjnej. Tak samo sytuacja wygląda w innych 
przypadkach wystawiania nowego dowodu - gdy zmienia się nazwi-
sko właściciela lub wydawany jest tzw. wtórnik. Nowy przepis nie tylko 
upraszcza załatwienie sprawy, ale także pozwala właścicielom aut zaosz-
czędzić czas i pieniądze.

Warto także dodać, że obowiązek przeglądania tablic rejestracyj-
nych (czy np. nie są uszkodzone) spoczywa na diagnostach dokonują-
cych przeglądów technicznych pojazdów. 

Ewa Kubat Miedzińska
Naczelnik Wydziału Komunikacji

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych 
oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dziennik 
Ustaw Nr 481 z dnia 07.05.2012 r.)

WyBORy 
W POWIATOWyM PSL

110 delegatów reprezentujących szesnaście gmin-
nych organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go uczestniczyło w IV Powiatowym Zjeździe De-

legatów PSL Powiatu Częstochowskiego, który odbył się 23 czerwca br. 
w sali konferencyjnej Zakładu Energetycznego w Częstochowie. Zjazd 
podsumował działalność powiatowego PSL w latach 2008-2012 i doko-
nał wyboru władz na kolejną 4-letnią kadencję. 

Zgodnie z wolą delegatów pracą powiatowej organizacji PSL (li-
czącą 967 członków) w latach 2012 – 2016 nadal kierować będzie jej 
dotychczasowy prezes, czyli starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. 
Ponadto Zjazd wybrał nowy 30-osobowy skład Zarządu Powiatowe-
go, nową 5-osobową Powiatową Komisję Rewizyjną, a także dokonał 
wyboru 27 delegatów na IV Zjazd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Katowicach. Wybrano także pięciu członków Zarządu Wo-
jewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach i jednego 
delegata - Krzysztofa Smelę - na Kongres PSL w Warszawie.

GF Prezes  A. Kwapisz przyjmuje gratulacje.
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FELIETO
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W 2008 roku Rada Powiatu Częstochowskiego podjęła 
uchwałę o wydzierżawieniu szpitala w Blachowni. Po 
wyłonieniu w przetargu dzierżawcy i podpisaniu z nim 

umowy rada podjęła uchwałę o likwidacji SP ZOZ-u. Mimo pozytywnej 
opinii prawnej wojewody śląskiego i oddalenia skargi jako nieuzasadnio-
nej przez WSA w Gliwicach, NSZZ  Solidarność zdecydował się wnieść 
skargę kasacyjną do NSA. Ten nie zgodził się z argumentacją WSA w Gli-
wicach i uchwałę rady unieważnił. Dla porządku należy wspomnieć, że 
przekształcanie SP ZOZ-ów mogło dokonywać się jedynie w oparciu 
o ich likwidację. Choć tak naprawdę uchwała likwidacyjna umożliwiała 
jedynie spłatę zobowiązań SP-ZOZ-u, która mogła nastąpić dopiero po 
zakończeniu likwidacji (art. 60 ustawy o ZOZ). ZOZ mógł przecież prze-
rwać udzielanie świadczeń medycznych, a na tej podstawie wojewoda 
powinien go wykreślić z rejestru (art. 14 i 15 ust. o ZOZ). Bez wpisu do 
tegoż rejestru prowadzenie działalności medycznej jest zagrożone karą 
(art. 147a § 1 Kodeksu wykroczeń). Niemniej jednak ten wyrok spowo-
dował lawinę wniosków o unieważnienie uchwał podejmowanych 
przez kolejne samorządy. Po kolei, tym razem już wojewódzkie sądy ad-
ministracyjne, zaczęły wydawać wyroki unieważniające podejmowane 
uchwały likwidacyjne. Tak się stało np. w Pszczynie, Tarnowskich Górach 
czy Gorlicach. Również ten sam kłopot dotknął Sejmik Mazowiecki. Co 
ciekawe, na jednej sesji sejmik podjął trzy uchwały likwidacyjne doty-
czące trzech różnych SP ZOZ-ów. Związki zawodowe zaskarżyły jedynie 
tę, która dotyczyła likwidacji szpitala w Siedlcach. Na jednej z kolejnych 
sesji sejmik podjął kolejną uchwałę dotyczącą likwidacji Wojewódzkie-
go Szpitala Bródnowskiego. Również i ta uchwała miała być przedmio-
tem skargi związków zawodowych. Jednak NSZZ Solidarność działają-
cy bezpośrednio w szpitalu miał odmienne zdanie niż władze regionu 
Mazowsze i uznał, że przekształcenie szpitala jest dla niego szansą, więc 
do jej zaskarżenia nie doszło. Co zaś się tyczy uchwały likwidującej SP 
ZOZ w Siedlcach - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy-
znał rację związkom zawodowym i uchwałę sejmiku unieważnił. Ten 
wyrok jak na dłoni pokazał absurdalność naszego prawa. Mianowicie 
powstała sytuacja polegająca na tym, że jeśli jakaś uchwała nie została 

zaskarżona, to staje się ona prawem obowiązującym. Jeśli zaś związki 
zawodowe uchwałę zdecydowały się zaskarżyć, to sąd ją unieważniał. 
Krótko mówiąc: wszystko znalazło się w rękach związków zawodowych, 
które nie ponosząc żadnej odpowiedzialności finansowej decydowały 
o tym, które uchwały należy unieważnić, a które nie. To bardzo łatwa 
rola zważywszy, że każdy chciałby być zawsze młody, zdrowy i bogaty 
i nie interesuje go, czy to jest możliwe, czy nie i kto za to zapłaci.

Tym razem jednak sytuacja się odwróciła. Skargę kasacyjną na wy-
rok WSA w Warszawie unieważniający uchwałę sejmiku wniósł do NSA 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W skardze kasacyj-
nej wskazano na cztery zarzuty, z których pierwszy okazał się zdaniem 
NSA słuszny. Urząd Marszałkowski zarzucił zaskarżonemu wyrokowi 
cyt. „naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnie  art. 
90 u.s.w. poprzez nietrafne przyjęcie, że zaskarżona uchwała Nr 32/10 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego narusza interes prawny orga-
nizacji związkowych, które wniosły skargę, a tym samym uznanie, że 
organizacje te miały legitymację skargową w przedmiotowej sprawie”; 
Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego podzielając zdanie Ma-
zowieckiego Urzędu Marszałkowskiego uchylili zaskarżony wyrok i od-
dalili skargę związków zawodowych.

Taki obrót sprawy otwiera drogę do wystąpienia do NSA tym sa-
morządom, których uchwały zostały unieważnione. Daje ku temu pod-
stawę prawną ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi, która w dziale VII opisuje możliwości wzruszenia prawomocnego 
orzeczenia na drodze wznowienia postępowania sądowego. Art. 271 
pkt. 2 tej ustawy mówi wyraźnie: „Można żądać wznowienia postępo-
wania z powodu nieważności:  2. Jeżeli strona nie miała zdol-
ności sądowej lub procesowej … 

Z uzasadnienia tego wyroku w sposób jasny wynika, że związki 
zawodowe nie mają legitymacji procesowej w tej sprawie cyt:  „art. 19 
tej ustawy, określający prawo związków zawodowych do opiniowania 
założeń i projektów aktów prawnych, stanowi źródło interesu prawne-
go danej organizacji związkowej tylko w granicach naruszenia jej prawa 
do opiniowania danego projektu aktu prawnego – por. np. wyrok NSA 

FELIETON

CZy SAMORZąDy MOGą  
ODETChNąć Z ULGą?

Samorządy, które podjęły ryzyko i przekształcały szpitale, 
dla których były organami 

założycielskimi, chyba mogą odetchnąć z ulgą. 
Wydaje się, że nastąpił przełom w orzekaniu 

przez sądy administracyjne odnośnie unieważniania 
uchwał likwidacyjnych SP ZOZ-ów. 
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KONKURS PLASTyCZNy

BEzpIEczNy pIEszy
20 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Komendy Miejskiej 

Policji w Częstochowie odbyła się wystawa prac plastycznych 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych 
z Częstochowy i powiatu częstochowskiego o tematyce „Bez-
pieczny Pieszy”. Na spotkaniu tym dokonano rozstrzygnięcia 
konkursu plastycznego oraz odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom i osobom wyróżnionym.

Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP 
w Częstochowie zorganizował konkurs plastyczny pod nazwą „Bez-
pieczny Pieszy” skierowany dla uczniów szkół podstawowych, a także 
oddziałów „zerowych” szkół i przedszkoli . Jego celem było zwrócenie 
uwagi dzieci na problemy związane z kształtowaniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, a także charakterem służby w policji. 

Do konkursu plastycznego zgłoszono 243 prace plastyczne z 33 
szkół i przedszkoli z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Wyróż-
niono i przedstawiono do nagród 33 prace. Współorganizatorami kon-
kursu byli - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, 
Prezydent Miasta Częstochowy, Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
i Delagatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie. 

Decyzją komisji konkursowej nagrodzono prace następujących 
osób: 

W PierWSZeJ GruPie WieKoWeJ 
- PrZeDSZKoLAKi/DZieCi Z oDDZiAłóW „ZeroWyCh” 

I m.  - Jakub JODEŁKA- z Przedszkola w Złotym Potoku 
II m.  -  Anna SKRZyPCZyK- z Przedszkola nr 41 w Częstochowie  
III m.  - Wiktor GAŁąZKA - z Przedszkola w Złotym Potoku 

W DruGieJ GruPie WieKoWeJ 
- uCZNioWie KLAS 1 -3 - SZKół PoDStAWoWyCh 

I m.  -  Magdalena SyNOWIEC -  SP w Lusławicach 
II m.  - Wiktor ORGANA - SP nr. 48 w Częstochowie 
III m.  - Aleksandra KAPRAL -  SP w Janowie 

W trZeCieJ GruPie WieKoWeJ 
- uCZNioWie KLAS 4 - 6 SZKół PoDStAWoWyCh 

I m.  - Anna BEDNAREK - Zespół Szkół we Wrzosowej 
II m.  - Zofia TOCZyK - SP nr. 24 w Częstochowie 
III m.  - Weronika MILEWSKA - SP nr 24 w Częstochowie 

Kacper WIETEChA- SP nr 49 w Częstochowie 

Wyróżnione prace plastyczne zostaną wykorzystane do druku ma-
teriałów profilaktycznych oraz zorganizowania Wystawy Pokonkursowej 
w KMP w Częstochowie. 

mł. asp. Katarzyna Cichoń 
Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie 

z 30 marca 2011 r., II OSK 2597/10. Na mocy przywołanego przepisu 
ustawodawca uczynił związki zawodowe podmiotem biorącym udział 
w procesie legislacyjnym w zakresie objętym ich zadaniami. Naruszenie 
tego prawa związków zawodowych do kształtowania aktów prawa miej-
scowego uprawnia daną organizację związkową do wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego z powodu naruszenia art. 19 ustawy o związ-
kach zawodowych. Ta sytuacja jednak nie miała miejsca w rozpoznawa-
nej sprawie. Przedstawienie projektu przedmiotowej uchwały do zaopi-
niowania organizacjom związkowym - w tym także tym, które zaskarżyły 
przedmiotową uchwałę - jest bowiem faktem bezspornym i niekwe-
stionowanym przez żadną z organizacji związkowych… Jeżeli więc 
organizacja związkowa zajmuje stanowisko w procesie podejmowania 
aktów prawa miejscowego w formie stosownej opinii (art. 19 ustawy 
o związkach zawodowych), to nie przysługuje jej legitymacja skargowa 
w sprawie, w której zajęła stanowisko w tej formie, bo z mocy prawa jest 
ona organem współuczestniczącym w tym procesie… W konsekwen-
cji zatem uznać należało, że jeżeli przepisy art. 101 ust. 1 u.s.g., art. 87 
ust. 1 u.s.p. i art. 90 ust. 1 u.s.w. stanowią lex specialis w stosunku do 
art. 50 p.p.s.a, to związki zawodowe i inne organizacje społeczne nie są 

uprawnione do wnoszenia skarg na akty i uchwały organów jednostek 
samorządu terytorialnego podjęte w cudzej sprawie”.

Skoro zdaniem NSA związki zawodowe nie mają prawa do wno-
szenia skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego 
podjęte w cudzej sprawie w województwie mazowieckim, to i w innych 
województwach, w tym także i w śląskim również. Dlatego na tej pod-
stawie złożyliśmy skargę o wznowienie postępowania. O tym, czy od-
powiedź na pytanie postawione w tytule będzie pozytywna zdecyduje 
z pewnością decyzja NSA w przedmiocie naszej skargi. 

W piątek 22 czerwca w Katowicach odbywały się uroczystości 
związane z przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski. Uczestniczyli 
w tych obchodach Prezydent i Premier RP. Skoro więc województwo 
śląskie od momentu odzyskania niepodległości znajduje się w grani-
cach państwa polskiego to powinno tu obowiązywać takie samo prawo 
jak w województwie mazowieckim.     

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski

Autorzy najlepszych prac w kategorii 
przedszkoli i odddziałów zerowych
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Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka „Alfabetu inwestycyjnego”. Przedstawiamy w nim najważniejsze inwestycje drogowe 
poczynione przez powiat częstochowski na terenach poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 5 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 gminę Konopiska, natomiast w następnym numerze „Wieści” przedstawimy 

inwestycje powiatu w gminie Kruszyna. 
GF

ALFABET INWESTyCyJNy

INWeStycje drOgOWe 
W gmINIe KONOPISKA

Numer drogi

Numer i nazwa drogi (odcinka drogi)

Dodatkowe środki 
deklarowane przez 

gminę

 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 Konopiska 21,2 55 320,61 zł 1 739,00 473 737,93 293 737,93 0,00 180 000,00

Remonty cząskowe 403,57 12 780,76 12 780,76 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 46 302,02 46 302,02 0,00 0,00

NAKłADKi 1 739,00 414 655,15 234 655,15 0,00 180 000,00

1051 S Aleksandria - Kopalnia 1 079,00 183 858,71 93 858,71 0,00 90 000,00

1050 S Aleksandria - Kopalnia 660,00 230 796,44 140 796,44 0,00 90 000,00

iNWeStyCJe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1051 S
Budowa chodnika z odwodnienie m.  
Aleksandria ul. Gościnna na długości 421 mb 
(całość 2.104 mb)

Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem

399 962,37 199 962,37 0,00 200 000,00

1090 S
Kuźnica Grodziska - Teodorów - Aleksandrów 
dł. 1,3 km FOGR

Przebudowa jezdni 1 300,00 305 329,06 197 329,06 108 000,00 0,00

2   0   0   8          r   o   K

GMiNA Konopiska 21,2 73 365,16 zł 1 750,00 732 484,95 432 484,95 0,00 300 000,00

Remonty cząskowe 807,17 23 838,89 23 838,89 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 50 931,73 50 931,73 0,00 0,00

NAKłADKi 1 750,00 255 751,96 155 751,96 0,00 100 000,00

1051 S m. Aleksandria - ul. Piaskowa 1 750,00 255 751,96 155 751,96 0,00 100 000,00

iNWeStyCJe 0,00 401 962,37 201 962,37 0,00 200 000,00

1049 S

Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego 
na odcinku Wygoda 
– Konopiska - Bla-
chownia (Na terenie 
gm. Konopiska dł 
2,65 km)  - Zadanie 
Subregionalne 

Wstępne 
studium wy-
konalności

2 000,00 2 000,00 0,00

1051 S
Budowa chodnika z odwodnienie m.  
Aleksandria ul. Gościnna na długości 421 mb 
(całość 2.104 mb)

Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem

399 962,37 199 962,37 0,00 200 000,00

1103 S Wąsosz - Gródek dł. 2,665 km FOGR Przebudowa jezdni 1 500,00 599 972,31 448 072,31 151 900,00 0,00

1091 S + 1108 S

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg po-
wiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. 
przebudowa dróg powiatowych nr 1091 S
i nr 1108S - ul. Żeromskiego i Armii Ludowej 
w m. Koniecpol 

Studium wykonal-
ności

2 000,00 2 000,00 0,00 0,00



9CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 48 czerwiec/lipiec 2012

2   0   0   9          r   o   K

GMiNA Konopiska 21,2 91 706,45 zł 670,00 1 326 620,61 767 899,61 0,00 558 721,00

Remonty cząskowe 282,42 10 913,32 10 913,32 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 44 243,08 44 243,08 0,00 0,00

NAKłADKi 670,00 123 716,76 123 716,76 0,00 0,00

1051 S m. Aleksandria - ul. Szkolna 670,00 123 716,76 123 716,76 0,00 0,00

iNWeStyCJe 0,00 1 147 747,45 589 026,45 0,00 558 721,00

1049 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na od-
cinku Wygoda – Konopiska - Blachownia (Na 
terenie gm. Konopiska dł 2,65 km)  - Zadanie 
Subregionalne 

Projekt 30 304,60 30 304,60 0,00 0,00

1051 S
Budowa chodnika z odwodnienie m.  Alek-
sandria ul. Gościnna na długości 1.143 mb 
(całość 2.104 mb)

Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem

1 117 442,85 558 721,85 0,00 558 721,00

1082 S m. Koniecpol ul. Słowackiego 
Zakup materiałów na 
kan. deszczową

161 801,16 161 801,16 0,00 0,00

2   0   1   0          r   o   K

GMiNA Konopiska 21,2 w 2010 r. brak 
algorytmu 0,00 1 183 507,89 314 512,41 0,00 868 995,48

Remonty cząskowe 376,59 12 826,35 12 826,35 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 13 971,21 13 971,21 0,00 0,00

NAKłADKi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

iNWeStyCJe 0,00 1 156 710,33 287 714,85 0,00 868 995,48

1049 S

Przebudowa ciągu komunikacyjnego na 
odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia 
(Na terenie gm. Konopiska dł 2,65 km)  - Za-
danie Subregionalne. Wartość całego zadania 
5.361752,45 zł 

Realizacja w 2010 
roku nawierzchnia 
ul. Przemysłowej;  
zakończenie - do 30 
czerwca 2011 roku 

732 083,88 75 401,62 0,00 656 682,26

1051 S
Budowa chodnika z odwodnienie m.  
Aleksandria ul. Gościnna na długości 540 mb 
(całość 2.104 mb)

Budowa chodnika 
wraz z odwodnieniem

424 626,45 212 313,23 0,00 212 313,22

2   0   1   1         r   o   K

GMiNA Konopiska 21,2 w 2011 r. brak 
algorytmu 3 072,00 2 555 319,80 669 445,87

Remonty cząskowe 405,30 10 927,63 10 927,63 0,00 0,00

roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 53 161,03 53 161,03 0,00 0,00

NAKłADKi 420,00 30 716,52 30 716,52 0,00 0,00

DP 1050 S m. Walaszczyki 420 30 716,52 30 716,52 0,00

iNWeStyCJe 2 652,00 2 460 514,62 574 640,69 1 885 873,93 0,00

1049 S + 1050 S

Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego na 
odcinku Wygoda – 
Konopiska - Blachow-
nia na dł. 2652 mb

Realizacja 
w 2010 roku 
nawierzchnia 
ul. Przemysło-
wej;  zakoń-

czenie - do 30 
czerwca 2011 

roku 

2 652,00 2 460 514,62 574 640,69 1 885 873,93

ogółem w GMiNie KoNoPiSKA W LAtACh 2007 - 2011 mb 7 231,00 6 271 671,18 2 478 080,77 1 885 873,93 1 907 716,48

w tym :

inwestycje mb 2 652,00 5 166 934,77 1 653 344,36 1 885 873,93 1 627 716,48

Nakładki mb 4 579,00 824 840,39 544 840,39 0,00 280 000,00

Remonty cząskowe m2 2 275,05 71 286,95 71 286,95 0,00 0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania (zima, znaki, odwodnienie) 208 609,07 208 609,07 0,00 0,00
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Powiat CzęstoChowski 
w związku Powiatów PolskiCh

Związek Powiatów Polskich skupia obecnie 320 powiatów 
i miast na prawach powiatów, a przewodzi mu, wybrany 
w roku 2011 na 4-letnią kadencję prezes Marek Tramś – sta-

rosta polkowicki.
Powiat Częstochowski przystąpił do Związku Powiatów Polskich 

w maju 1999 roku. Głównym celem funkcjonowania Związku jest nie 
tylko obrona wspólnych interesów powiatów jako jednostek samorzą-
dowych i propagowanie idei samorządności, ale także propagowanie 
wymiany doświadczeń w zakresi e wykonywanych zadań własnych 
i zadań z zakresu administracji rządowej, inspirowanie i podejmowanie 
wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powia-
towych, reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym 
i międzynarodowym, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyj-
nej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w za-
kresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, 
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących 
samorządów terytorialnych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych 
inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, 
nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymiana naukowa i kul-
turalna. 

Związek prowadzi swoją działalność poprzez komisje tematycz-
ne. Członkowie Zarządu Powiatu w Częstochowie oraz pracownicy 
Starostwa Powiatowego biorą udział w pracach następujących komisji:
1.  Komisja do spraw Polityki Europejskiej, 
2.  Komisja do spraw Systemu Finansów Publicznych, 
3.  Komisja do spraw Edukacji i Sportu, 
4.  Komisja do spraw Kultury, 
5.  Komisja do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
6.  Komisja do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regio-

nalnej Oraz Środowiska, 
7.  Komisja do spraw Administracji Publicznej I Bezpieczeństwa Oby-

wateli, 
8.  Komisja do spraw Obszarów Wiejskich Wsi I Rolnictwa, 
9.  Komisja do spraw Społeczeństwa Informacyjnego (komisja doraź-

na). 
Celem współpracy w ramach poszczególnych komisji jest poza 

działalnością szkoleniowo - informacyjną, utworzenie platformy współ-
pracy oraz integracji poszczególnych grup zawodowych pracowników 
samorządu powiatowego. 

Do zadań Komisji Związku należy także opracowywanie projektów 
stanowisk Związku w sprawach objętych zakresem ich działania, po-
dejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji na wniosek 
członków Związku Powiatów Polskich, opracowywanie w tych sprawach 
projektów stanowisk Związku i wniosków pod adresem Zarządu Związku, 
a także występowanie do Zarządu z wnioskami o podjęcie lub zlecenie 
wykonania ekspertyz, analiz i innych opracowań z zakresu działania ko-
misji.

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich, każdy członek Związku opłaca składki członkowskie.

W przypadku powiatu częstochowskiego wysokość rocznej składki 
członkowskiej w 2011 roku wynosiła 0,11 zł na mieszkańca powiatu we-
dług danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca roku 
poprzedniego.

Składka członkowska powiatu częstochowskiego w 2011 roku wy-
niosła 14 768,27 zł (słownie: czternaście tysięcy  siedemset sześćdziesiąt 
złotych, 27 groszy).

Składki płacone są w ratach kwartalnych w terminie do 15 dnia mie-
siąca po upływie kwartału.

Składka członkowska powiatu częstochowskiego w 2012 roku  wy-
nosi 13 437, 90 zł  ( słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem 
złotych 90 groszy.)

Warto dodać, że do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych 
przez ZPP we współpracy z samorządami powiatowymi w których pra-
cach brał udział m.in. powiat częstochowski należy: 
•	 stworzenie Elektronicznej Sieci Powiatów - uruchomiony został serwer 

pocztowy, Do ESP należy między innymi nadanie konta pocztowego 
dla starostów i prezy              dentów, skonfigurowanie grup dyskusyj-
nych. Istnieje również strona internetowa Związku Powiatów Polskich 
(www.zpp.pl) w której można znaleźć: bazę danych wszystkich powia-
tów i miast na prawach powiatu, opis wszystkich spotkań organizowa-
nych przez ZPP, stanowiska ZPP, artykuły prasowe dotyczące proble-
mów samorządów powiatowych, dostęp do wszystkich ministerstw, 
urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, ustaw, projektów 
ustaw itp. 

•	 Konferencje szkoleniowo - informacyjne - Celem tych spotkań jest, 
poza działalnością szkoleniowo - informacyjną, utworzenie platfor-
my współpracy oraz integracji poszczególnych grup zawodowych 
pracowników samorządu powiatowego. Odbyły się konferencje dla 

Związek Powiatów Polskich to organizacja bardzo ważna dla rozwoju polskiej 
samorządności,  zrzeszająca polskie powiaty już w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Związek reaktywowany został po 60-letniej przerwie (z inicjatywy samorządowców 
powiatów i miast na prawach powiatów) w trakcie Zebrania Założycielskiego Związku 
Powiatów Polskich, które odbyło się  dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu. 

17 marca 1999 roku  Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał rejestracji stowarzyszenia, 
a 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, 

które dokonało wyboru władz statutowych Związku.



skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, przewodniczących rad 
powiatów, kierowników PUP, rzeczników konsumentów, kierowników 
Wydz. Ochrony Zdrowia 

•	 Konkurs „Liga Inicjatyw Powiatowych” - w konkursie może wziąć 
udział każdy, kto aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnych w wymiarze ponadgminnym. Konkurs stał 
się platformą wymiany i promocji ciekawych doświadczeń, ułatwia-
jących rozwiązywanie złożonych problemów lokalnych społeczności 
powiatowych. 

•	 włączenie się w proces legislacyjny. Przedstawiciele ZPP aktywnie 
uczestniczą w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji stałych 
i nadzwyczajnych. ZPP opiniuje także projekty ustaw dot. samorządu. 

•	 ZPP posiada swoich przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego, którzy uczestniczą w jej pracach w ramach 
poszczególnych Zespołów. Do Komisji systematycznie przekazywa-
ne są stanowiska ZPP oraz opinie dotyczące aktów prawnych. 

•	 Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich pracują także w Komite-
cie Monitorującym i Sterującym Zintegrowanym Programem Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego oraz we wszystkich Komitetach Mo-
nitorujących i Sterujących poszczególnych Sektorowych Programów 
Operacyjnych, a także Podkomitetach i Grupach Roboczych tych 
Programów, pilnując w nich interesów samorządów powiatowych. 
Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe 
resorty centralne, realizują zadania horyzontalne w odniesieniu do 
całych sektorów ekonomiczno-społecznych. 

•	 Projekt „Polski sołtys w UE”, jego celem jest przybliżenie idei integra-
cji europejskiej wśród ludności wiejskiej. 

•	 Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych - ZPP postanowił włączyć się w proces edukacji 
obywatelskiej młodzieży, tym samym stwarzając uczniom możliwość 
zdobycia jak najszerszej wiedzy o zasadach tworzenia i działania in-
stytucji publicznych oraz nabycia umiejętności załatwiania w nich 
spraw. 

•	 Utworzony został punkt informacyjny, w którym można uzyskać in-
formacje na temat funduszy pomocowych oraz pomoc w pisaniu 
wniosków. 

•	 W ramach współpracy międzynarodowej, głównie ze Związkiem 
Powiatów Niemieckich, planowane jest zorganizowanie wyjazdów 
studyjnych dla pracowników starostw do Niemiec i być może innych 
państw, z którymi ZPP utrzymuje kontakt. 

Związek Powiatów Polskich to organizacja niezwykle ważna i po-
żyteczna. Samorząd powiatowy w Polsce ma dość specyficzną konstruk-
cję i często się zdarza, że powiaty muszą walczyć o to, by zaakcentować 
swoje potrzeby. Dobrze robić to razem, gdyż wtedy nasz głos będzie 
bardziej słyszalny, a przez to dotrze tam, gdzie dotrzeć powinien, a gdzie 
dość często nie dociera, czyli do administracji rządowej. Związek Powia-
tów Polskich stwarza możliwość takiego właśnie wspólnego działania 
i oddziaływania.

TŚ

ZAPRASZAMY DO KONKURSU 

LAS w POeZji i fOtOgRAfii
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Częstochowskiej we współ-

pracy z Nadleśnictwem Gidle ogłosiło 

konkurs literacki i fotograficzny 

pt. „Las jak świątynia”.

- Inspiracją dla nas był rok 2011 obchodzony jako Międzynarodowy 
Rok Lasu – wyjaśnia współorganizator konkursu Andrzej Borkowski. - Celem 
konkursu jest uchwycenie piękna lasu w obiektywie i poezji. 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 
do 3 fotografii lub 1 - 2 utwory literackie. Najlepsze prace zostaną wyróżnio-
ne umieszczeniem w pokonkursowej publikacji „Las jak świątynia”.

Fotografie w zapisie cyfrowym oraz prace literackie należy nadsyłać 
na adres biuro@andrzejborkowski.eu w terminie do 28 października 2012 r. 
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej pu-
blikowane. Organizatorzy proszą o dołączenie informacji identyfikujących 
autora: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon, nazwa 
szkoły oraz klasa. 

GF
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LELÓW

JubiLEusz JoLanty MadEJ

Podczas uroczystego otwarcia wystawy zaprezentowane zo-
stały 33 obrazy olejne, 6 pasteli  oraz inne przejawy twór-
czości malarki: malowane kamienie, pudełeczka z legendą, 

jurajskie symbole oraz projekty okładek i grafiki. Większość wyekspo-
nowanych prac powstało w ostatnim roku. 

- Szczególnie bliska jest mi Jura Krakowsko-Częstochowska, gdzie 
mieszkam i nie muszę zbyt daleko wyjeżdżać, by przeżyć emocje płynące

 z bezpośredniego kontaktu z naturą – mówi Jolanta Madej. - To obszar 
z wymyślonymi przez naturę formami i kolorami skłaniający do pokory 
wobec potęgi przyrody. Chociaż obecnie zmieniony przemysłowo, na-
dal wzbudza we mnie pewien sentyment, który przejawia się w moich 
pracach. W malarstwie zyskuję swobodę wypowiedzi, wolny wybór, 
dystans do rzeczywistości, a to wymaga emocjonalnego zaangażowa-
nia. 

GF

KRAJOZNAWCZy KONKURS MEDIALNy

MOJA MAŁA OJCZyZNA

Już po raz dwunasty dokonano rozstrzygnięcia Krajoznawcze-
go Konkursu Medialnego „Region Częstochowski - Moja Mała 
Ojczyzna”. 29 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 9 w Częstochowie 

miało miejsce ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu oraz 
wręczenie nagród. Spośród 19 prac wykonanych przez 24 autorów 
reprezentujących 8 szkół, jury składające się z przedstawicieli organi-
zatorów konkursu (Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno Krajoznawczego, Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
Urzędu Miasta w Częstochowie i Gimnazjum nr 9 w Częstochowie) wy-
łoniło laureatów.

Grand Prix Starosty Częstochowskiego otrzymała Paulina Pluta 
- uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Kornela 
Makuszyńskiego w Skrzydlowie za pracę pt „Wieś z gruszą w herbie”. 
Nie przyznano Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy i pierwszego 
miejsca. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Mateusz Fryszer z VII LO im. M. 
Kopernika w Częstochowie, za pracę „Częstochowski Węzeł Kolejowy” 
oraz zespół w składzie Agata Jończyk i Marta Piątkiewicz z Zespołu Szkół 
Technicznych w Częstochowie za pracę „Szlakiem 7 Dywizji Piechoty 
po Częstochowie”. Trzecie miejsce przypadło w udziale Dominikowi 
Cekusowi i Michałowi Worwongowi z Gimnazjum nr 9 za pracę „Willa 
generała”. Ponadto jury wyróżniło dwie prace: „Cmentarz Kule” wyko-
naną przez: Julię Klimczyk z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie 
i „Olsztyn” autorstwa Patryka Gomolucha z Zespołu Szkół Samochodo-
wo - Budowlanych w Częstochowie.

TK.

Do 8 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie oglądać 
można było pierwszą z jubileuszowego cyklu wystawę malarstwa 

Jolanty Madej poświęconą 30-leciu pracy artystki. honorowy patronat 
nad wystawą zatytułowaną „Jurajskie Impresje” objął 

starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. 

Nagrodę Paulinie Plucie wręcza Jan Miarzyński - członek Zarządu Powiatu

Zdobywca ii miejsca Mateusz Fryszer z organizatorami
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Jolanta Madej 
– ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie  Wydział grafiki 
w Katowicach. Należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków.
twórczość w zakresie malarstwa, 
rysunku i projektowania. tematem 
jest piękno, wzruszenie jako 
reakcja w obcowaniu z nim, próba 
zatrzymania go, utrwalenia.
Od lat wierna pejzażom jury 
przedstawianych jako wyraz 
osobistych emocji i subiektywnych 
doznań wynikających z codziennej 
obserwacji natury. realistyczne prace 
pełne harmonii i spokoju ukazują 

okoliczne zamki, skały, dwory, pola, kapliczki przydrożne, kompozycje 
kwiatowe.
uczestniczy w wystawach zbiorowych i poplenerowych m.in.
-  Ogólnopolskie wystawy poplenerowe - „Jurajska Jesień” – Miejska Galeria 

Sztuki w Częstochowie ,
-  „Artyści Częstochowy XX wieku”,
-  „50- lecie ZPAP”- Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
-  Międzynarodowe Spotkania Artystyczne- Sosnowiec,
-  Jubileuszowa Wystawa Śląskiego Środowiska Twórczego „Jestem”- BWA 

Katowice,
-  Poplenerowe Wystawy  –„ Na Bursztynowym Szlaku”- Konopnica ,

-  „Szlakiem Gotyku” – Słowacja, „Nad Dunajem” – Węgry – Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie,

-  Poplenerowe  Wystawy Fotograficzne z warsztatów na Krymie, Krecie i  
w Turcji – ROK Częstochowa.

udział w aukcjach charytatywnych w Nowym Jorku - „Polscy Artyści 
Plastycy- Dzieciom”.
Wystawy indywidualne:
-  Dworek Krasińskich, Pałac Raczyńskich  w Złotym Potoku,
-  Ośrodek Kultury w  Olsztynie, Janowie i Lelowie,
-  BWA Zamek Książ w Wałbrzychu,
-  Dwór Zieleniewskich w Trzebini,
-  Pałac w Nieznanicach,
-  Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”w  w Katowicach,
-  Muzeum w Sieradzu,
-  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
-  Teatr w Sosnowcu,
-  ekspozycja w Europejskim Centrum Przyjażni  Dziecięcej w Świdnicy.
Prace w zbiorach prywatnych  w kraju i za granicą.
-  Nagroda Starosty  Częstochowskiego w dziedzinie kultury i sztuki,
-  I Nagroda Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w Ogólnopolskim Konkur-

sie na Turystyczną Pamiątkę z Regionu
-  Biografia w księdze „Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu , Talentu i Serca - 

Twórcy Wizerunku Polski”
-  Biografia w encyklopedii  R. hübnera  z życiorysami  Znanych Polek i Polaków 

„Who is who w Polsce”, oraz „Who is who of Europen Woman,
-  Trzy certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej za projekty pamią-

tek z regionu: Pudełeczka z Legendą, Miniatury na Kamieniach oraz Jurajskie 
Symbole.

www.jolantamadej.info
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Pogoda sprzyjała tegorocznemu wiosennemu piknikowi orga-
nizowanemu przez Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy 
Polskiej. Majówka odbyła się 27 maja, a w jej przygotowanie 

włączyli się wszyscy związani ze szkołą – uczniowie, grono pedagogicz-
ne z dyrektorem Marianem Kaźmierczakiem na czele, Rada Rodziców, 
a nawet absolwenci. Na przybyłych gości, wśród których znalazły się 
władze lokalnego samorządu, czekały liczne atrakcje. Największą popu-
larnością wśród dzieci cieszyły się skoki na trampolinie, kolorowe dmu-
chańce, wata cukrowa i kącik zabaw w sali gimnastycznej.

Część artystyczną rozpoczęły maluszki z przedszkola w Kamieni-
cy Polskiej. Majówkową imprezę uświetniły występy szkolnych zespo-
łów pod kierunkiem Zbigniewa Łapaja: laureatów Konkursu Piosenki 
Agnieszki Osieckiej organizowanego przez Gimnazjum w Kamienicy 
Polskiej, zespołów muzycznych SP im. J. Lompy i Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza w Starczy, zespołu muzycznego Gimnazjum im. A. Osieckiej 
w Kamienicy Polskiej oraz zespołu muzycznego LO Kamienica Polska. 

Dużą atrakcję stanowił pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu 
uczennicy SP nr 2 w Kamienicy Polskiej Olgi Szarawara z partnerem Ke-
vinem Kostkowskim. W dwóch efektownych tańcach latynoamerykań-

skich wystąpił również absolwent naszego Liceum Karol Iliew, który wraz 
ze swoją taneczną partnerką Magdą Mrozek ufundował maskotkę do li-
cytacji – ogromnego białego misia w koszulce z licealnym logo. 

Zaproszeni goście mogli zwiedzić szkolne mury i obejrzeć kroni-
ki, odetchnąć w kawiarence i spróbować kiełbasek pieczonych na grillu 
oraz zagrać w zabawę „Los numeros”, w której główną nagrodą był ro-
wer ufundowany przez wójta gminy Kamienica Polska Cezarego Stemp-
nia. 

Wieczorną zabawę zapewniły zespoły, w skład których wchodzą 
absolwenci Liceum w Kamienicy Polskiej: hasterband (Wojciech Golis, 
Romuald Polaczek i Damian Sędziwy), 7 A-blues z liderem Andrzejem 
Kuśnierczykiem i Wiesławem Sławutą grającym na perkusji oraz zespół 
Progress z wokalistką Barbarą Bogucką i Januszem Klimkiem. Zorganizo-
wanie Majówki było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa 
Powiatu Częstochowskiego, Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej oraz 
licznych sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

Marta Kochowicz-Jędryka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCyM W KAMIENICy POLSKIEJ

Majówka 2012 
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

VIII PIkNIk RODZIN ZAsTęPCZYCh

POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE

VIII 
PIkNIk 

RODZIN 

zastępczych

W związku z przypadającym na dzień 30 maja dniem rodzicielstwa Zastępczego oraz dniem dziecka obchodzonym 1 czerwca Powiatowe centrum Pomocy rodzinie zorganizowało na  terenie  gminnego Ośrodka  Sportu  i  rekreacji w Olsztynie VIII Piknik rodzin Zastęp-czych z terenu powiatu częstochowskiego.
W pikniku, który miał miejsce 15 czerwca, wzięło udział około 200 osób, w tym głównie rodziny zastępcze z dziećmi, a także marzena maniszewska - członek Zarządu Powiatu oraz Irena Pluta - kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. marzena maniszewskja wręczyła rodzinom zastępczym podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzyła im pomyślności i wytrwałości w kon-tynuowaniu szczytnego zadania, jakim jest wychowanie młodego pokolenia. Oficjalną część zakończyły występy wychowanków rodzin zastępczych.

Imprezę urozmaiciły także występy Koła regionalnego i Koła teatralnego „FUKS” ze Szkoły Podstawowej  w Olsz-tynie, Zespołu tanecznego „Barbórki” z Kopalni oraz występ muzyczny czesława Sytniowskiego Pracownicy Powiatowego centrum Pomocy rodzinie w częstochowie przygotowali dla zaproszonych gości poczęstunek: ciasta, grillowane kiełbaski, kaszankę, słody-cze i napoje. Podczas pikniku wykonano także pamiątkową wspólną fotografię. Każdy z uczestników biorący udział w  konkursach i zabawach (np. festiwal piosenki, rzut do celu, konkurs hula hop, konkurs wierszyków, malowanie twarzy) 
otrzymał upominek.

Paweł Kożuch
PCPR w Częstochowie
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Wzięli w nim udział harcerze m.in. z Częstochowy, gmin 
powiatu częstochowskiego (Kłomnice, Olsztyn, Rędziny) 
oraz hufca Beskidzkiego, Kłobucka, Wielunia i Opatowa 

(łącznie około 100 osób). Patrole po zameldowaniu się komendantce 
rajdu phm. Oldze Jaguścik, wyruszały z mapą w ręku na trasę rajdu. Miały 
do wykonania zadania przygotowane przez 13 Częstochowska Drużynę 
harcerską „Bezimienni”, m.in. strzelanie z łuku, mierzenie liny za pomocą 
cali, stóp, łokci i innych miar długości. Pierwszy dzień wędrówki zakoń-
czył się w Pabianicach apelem inauguracyjnym i ogniskiem integracyj-
nym. 

Rankiem następnego dnia po odprawie patrolowych wyruszono 
w dalszą trasę. Pierwszym etapem wędrówki było „INO”, drugim - cie-
pły posiłek od organizatorów. Resztę punktów przygotowali harcerze ze 
138 CDh „Grom”, podczas których uczestnicy zwiedzili Jaskinię Ostręż-
nicką, poznawali tajniki ASG, a także nauczyli się rozkładania namiotu z 
pałatek. Trasa kończyła się na terenie Leśniczówki Kamienna Góra. Po 
„chwili dla siebie” rozpoczęło się ognisko. Opowiadanie śmiesznych hi-
storii, które przydarzyły się w tym dniu na trasie, przeplatane było śpie-
waniem piosenek. 

W sobotę po odprawie spakowano i posprzątano miejsca nocle-
gu, załadowano cały ekwipunek do hufcowego „po policyjnego” wozu 
i wyruszono w mundurach na metę do Janowa. Szyk, w którym poru-
szali się uczestnicy rajdu, a także przejazd komendantki rajdu - bryczką 
konną, zrobił na tutejszych mieszkańcach niemałe wrażenie. Około po-
łudnia dotarto do bazy hufca ZhP Dąbrowa Górnicza w Janowie, gdzie 
czekały na harcerzy różne atrakcje m.in. kuźnia, strzelanie z łuku, ścia-
na wspinaczkowa, trampoliny, itp. Wieczorem odbył się koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu Sergiusza Orłowskiego, a później obrzędowe, 

pożegnalne ognisko. 
Ostatniego dnia w niedzielę podsumowano przebieg rajdu na 

apelu końcowym i wręczono nagrody. Puchar „KOZIELA” otrzymał zwy-
cięski patrol, którym okazała się Środowiskowa Wielopoziomowa Druży-
na harcerska „Zwiad” z Częstochowy.

Od 33 lat rajd nosi imię dra Ignacego Kozielewskiego, autora wier-
sza „Wszystko co nasze”, który napisany został w 1911 r., natomiast re-
fren w 1912r. dopisała Olga Drahonowska-Małkowska. W 1918 r. stał się 
on oficjalnym hymnem Związku harcerstwa Polskiego. I. Kozielewski 
(1882–1964) był mocno związany z regionem częstochowskim. W lutym 
1945 r. został nauczycielem Gimnazjum Liceum im. h. Sienkiewicza w 
Częstochowie. Od czerwca oddelegowany został w charakterze dyrek-
tora i nauczyciela języka polskiego do organizowania gimnazjum w Kło-
bucku. Po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych i przyjęciu uczniów 
15 września 1945 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Prywatnego Miej-
skiego Gimnazjum w Kłobucku, którym kierował przez rok. Od nowe-
go roku szkolnego 1946/47 przeniesiony został do Mstowa, również na 
stanowisko dyrektora i nauczyciela języka polskiego mstowskiego gim-
nazjum. Rok później podjął pracę w Miejskim Gimnazjum w Krzepicach 
jako dyrektor, a następnie już tylko jako nauczyciel języka polskiego i 
rosyjskiego. W roku 1961 przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Czę-
stochowy, gdzie zmarł 9 lipca 1964 r.. Pochowany został na cmentarzu 
Św. Rocha w Częstochowie.

Na podstawie relacji dh. Anny Chmura drużynowej 138 CDh 
„Grom” 

TK.

XXXIII rAjd „KOZIelA”

Rajd dRużyN zHp 
Ogólnopolski Rajd harcerski im. dra Ignacego Kozielewskiego 

potocznie zwany „Kozielakiem” rozpoczął się pod hasłem 
„Dziś – jutro – pojutrze” 24 maja br. w miejscowości Masłońskie-Natalin.

13 Częstochow
ska D
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arcerska Bezim
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Wszystko co nasze Polsce oddamy 
W niej tylko życie więc idziem żyć 
Świty się bielą, otwórzmy bramy 

Rozkaz wydany, wstań w słońce idź!
Ramię pręż, słabość krusz 

Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ 
Na jej zew, w bój czy trud 

Pójdzie rad harcerzy polskich ród 
Harcerzy polskich ród!

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci 
z płomiennych serc uczyńmy grot. 

Naprzód wytrwale! Śmiało! Zuchwale! 
W podniebne szlaki skierujmy lot.

Ramię pręż...
Po ziemi naszej roześlem harcerzy, 

pobudka zabrzmi: Zbudź się! Prawdzie służ! 
I wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy, 

by Matkę Polskę ochronić od burz!
Ramię pręż...

Apel inauguracyjny, patrolowi składają meldunek oboźnemu

Wręczenie nagród na apelu podsumowującym rajd

Cała ekipa XXXiii rajdu Koziela
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- Demoralizacja zaczyna się od podziwu dla złych czynów, od cyni-
zmu i brawury, u podstaw których zawsze leży brak szacunku dla siebie 
i dla drugiego człowieka – tłumaczyła sędzia Anna Maria Wesołowska 
podczas spotkania z uczniami uczniowie klas IV – VI szkół podstawo-
wych, gimnazjalistami oraz z nauczycielami i rodzicami z terenu gminy 
Janów. Pani sędzia namawiała, by przerywać zmowy milczenia, by prze-
łamywać złe zasady i nie ukrywać problemów. 

Pani sędzia została zaproszona do Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej w Piasku, by uświadomić młodzieży, że wiele zachowań, jakie na 
co dzień widzi się w szkołach, to wykroczenia, a nawet przestępstwa. 
Przykłady, które podawała A.M. Wesołowska, były to autentyczne spra-
wy z sali sądowej. Jakież zdziwienie dawało się zauważyć na twarzach 
gimnazjalistów, gdy usłyszeli, że za przezywanie, ubliżanie można zostać 
ukaranym. Żaden z uczestników spotkania nie był świadomy tego, że za 
zabranie komuś nawet złotówki można odpowiadać przed sądem. Czę-
sto więc podczas rozpraw sądowych młodzi „przestępcy” tłumaczą: „ja 
nie wiedziałem, że popełniam przestępstwo”, „gdybym wiedział, że za 
zabranie tych kilku złotych trafię na ławę oskarżonych, nigdy bym tego 
nie zrobił, przecież oddałbym te pieniądze”, „ja tę dziewczynę nawet lu-
bię, nie wiedziałem, że ona tak przeżywa te moje zaczepki”.

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotyka się z młodzieżą, by uświa-
domić jej, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych. 
Podczas pobytu w Piasku rzestrzegała młodych ludzi przed cyberprze-
mocą. Dzieci, młodzież zamieszczają w sieci nie tylko swoje zdjęcia, ale 
także fotografie kolegów, znajomych… Potem pod zdjęciami pojawiają 
się różne komentarze, często ośmieszające lub obraźliwe. W złości wy-

syłamy koledze, koleżance obraźliwe sms-y, a to już jest nękanie. Mło-
dzież ze zdziwieniem słuchała, jaka kara grozi za powyższe czyny na 
podstawie art. 190a K.K.: §1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby 
lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami 
poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3;  §2: Tej samej karze podlega, kto, podszy-
wając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane 
osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej; §3: 
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. Uczniowie dowiedzieli się czym jest stalking 
i grooming oraz jakie grożą za to kary. Poruszenie wywoływały tematy 
prostytucji i sponsoringu oraz legalizacji miękkich narkotyków. 

Pod koniec spotkania Anna Maria Wesołowska zaprezentowała ze-
branym książkę pt.: „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”, którą 
zadedykowała młodym ludziom. Praca nad nią trwała 2 lata, a autorka 
dołożyła starań, by używać języka zrozumiałego dla młodzieży. Opowia-
da w niej 60 prawdziwych historii, które zakończyły się na sali sądowej. 

Spotkanie z sędzią było inspiracją dla wszystkich uczestników do 
wzajemnej wymiany poglądów, zwrócenia uwagi na młodego człowie-
ka i jego problemy, zwiększenia świadomości prawnej w społeczeń-
stwie, by wiele spraw rozwiązywać inaczej, bez wchodzenia w konflikt 
z prawem. 

Małgorzata Matya
Dyrektor Gimnazjum

JANÓW

SęDZiA ANNA MAriA 
WeSołoWSKA Z UCZNIAMI

Pomysł zorganizowania spotkania z sędzią A.m. Wesołowską był bardzo cenny i godny naśladowania. Od dawna bowiem wiadomo, 
że lepiej zapobiegać niż leczyć. jestem przekonana, że takie spotkania to świetny sposób na prawną edukację młodych ludzi. 

Profilaktyka, do której tak dużą wagę przykłada dyrektor małgorzata matyas, dobrze służy budowaniu płaszczyzny porozumienia 
pomiędzy środowiskiem szkolnym i rodzinnym. Bez wątpienia tego typu działania sprawiły, że w gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Piasku nikt z młodzieży nie miał nigdy konfliktu z prawem, a także, co podkreśliła Pani Sędzia, jest to jedno z nielicznych 
gimnazjów w Polsce, gdzie nie zdarzyło się, by którakolwiek z uczennic zaszła w ciążę. 

Marzena Maniszewska
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego



31 maja w częstochowskim 
ratuszu odbył się finał

i Konkursu Fotograficznego 
„uzależnieniom – Stop”. 

organizatorami konkursu 
byli: urząd Miasta Częstochowy, 

Powiatowa Stacja Sanitarno – 
epidemiologiczna w Częstocho-

wie oraz Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie.

Komisja konkursowa oceniła 33 prace w dwóch kategoriach. 
I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych przyznano Wero-
nice Kruszynie z Gimnazjum nr 7 w Częstochowie, II miejsce  

w tej samej kategorii przyznano Patrycji Sołtysik z Gimnazjum w Kłom-
nicach, natomiast III miejsce Eryce Sołtys z Gimnazjum w Kłomnicach. 
Wyróżniono pracę Natalii Michoń, uczennicy z Gimnazjum nr 7 w Czę-
stochowie. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła 
Marlena Polaczkiewicz z VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Koperni-
ka w Częstochowie, II miejsce - Sylwia Całusińska z Zespołu Szkół im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Częstochowie, III – Ewa Grzesiak z Zespołu 
Szkół im. gen. Władysława Andersa – Technikum nr 4 w Częstochowie. 
Wyróżnienie przyznano Żanecie Kopek z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Koniecpolu.

Nagrodzone prace można oglądać na wystawie pokonkursowej 
w Ratuszu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Jego celem 
była edukacja młodzieży w zakresie skutków zdrowotnych wynikających 
z używania środków uzależniających, takich jak tytoń, narkotyki, dopala-
cze oraz alkohol.

PJ
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ROZSTRZyGNIęTO KONKURS „UZALEŻNIENIOM STOP” 

FINAŁ I KONKURSU 
FotoGrAFiCZNeGo
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Blisko 250 par z całej Polski rywalizo-

wało w niedzielę 27 maja w ogólnopol-

skim turnieju tańca towarzyskiego 

w rędzinach. W hali Sportowej 

przez 12 godzin swoje umiejętności 

taneczne prezentowało niemal pół tysią-

ca tancerzy. Występowali oni w tańcach 

standardowych: walcu wiedeńskim, 

walcu angielskim, jak i tańcach latyno-

amerykańskich, m.in. gorącej sambie 

i zmysłowej rumbie.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZySKIEGO W RęDZINACh

RyWALIZACJA NA PArKieCie

Na turniej do Rędzin przyjechali tancerze reprezentujący 
kluby taneczne z całej Polski. Na starcie stanęły pary 
m.in. z Wrocławia, Opola, Krakowa, Kalisza, Radomia, 

Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi i Kielc. Silnie reprezentowane było 
na rędzińskim turnieju województwo śląskie. W Rędzinach pojawiły się 
pary z klubów m.in. z Katowic, Jastrzębia Zdroju, Sosnowca i Rybnika. 
Turniej już po raz siódmy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Rę-
dzinach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

Puchary, dyplomy oraz nagrody laureatom wręczyli: wójt Rędzin 
Waldemar Chmielarz oraz w imieniu starosty częstochowskiego członek 
Zarządu Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński.

Irena Bazan
Urząd Gminy w Rędzinach
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POWIAT CZęSTOChOWSKI 

STAN BEZPIECZEŃSTWA 
SANITARNEGO

Na ostatniej przed wakacjami sesji Rada Powiatu zapozna-
ła się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarne-
go na terenie powiatu częstochowskiego w 2011 roku, 

którą przedstawiła zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego Barbara Jarek. Z jej informacji wynika, że sytuacja epidemio-
logiczna w zakresie chorób zakaźnych na terenie naszego powiatu jest 
dobra i stabilna. W 2011 roku nie zaobserwowano epidemicznego wy-
stępowania chorób zakaźnych. Podobnie, jak w latach wcześniejszych 
najczęstszymi chorobami zakaźnymi były choroby wieku dziecięcego 
i układu pokarmowego. Zbiorowych zatruć pokarmowych nie zanoto-
wano. Dużym problemem okazał się wzrost liczby punktów szczepień, 
w których stwierdzono braki i opóźnienia w terminach realizacji szcze-
pień. 

Nastąpiła niewielka poprawa stanu sanitarno-technicznego za-
kładów produkcji i obrotu żywnością oraz zakładów żywienia zbioro-
wego w stosunku do lat wcześniejszych. Niestety, wzrosła ilość obiek-
tów, w których stwierdzono zaniedbania sanitarno-porządkowe. Jedną 
z tego przyczyn był fakt ograniczania etatów w zakładach z powodu 
trudnej sytuacji ekonomicznej. 

W ramach przeprowadzanych badań jakości wody w wodocią-
gach publicznych parokrotnie stwierdzono przekroczenia badanych pa-
rametrów. Największy problem wystąpił w wodociągach: Olbrachcice 
i huciska. Jednak w wyniku działań podjętych przez Inspekcję Sanitarną 
stan wody na koniec roku spełniał wszystkie obowiązujące normy. 

W sezonie letnim 2011 woda w basenach - 2 w Koniecpolu, 1 w hu-
cie Starej i 1 w Kamienicy Polskiej oraz w kąpielisku w Pająku - nadawała 
się do kąpieli. 

W ramach nadzoru sprawowanego nad obiektami nauczania 
i wychowania Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wykonywała wiele 
czynności kontrolnych oceniając stan techniczny obiektów, warunki 
pracy ucznia i stan higieny oraz prowadzone dożywianie. Kontrolowała 
również zakłady pracy, gdzie w 36 obiektach stwierdzono przekroczenie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdro-
wia. W zakresie usług świadczonych w obiektach służby zdrowia stwier-
dzono znaczną poprawę standardów w związku z przeprowadzonymi  
remontami wynikającymi z realizacji programów dostosowania. 

Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zajmo-
wała się również Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu 
wyjazdowym, które odbyło w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Sa-
nitarnego przy ul. Jasnogórskiej 15a w Częstochowie. Omówiono tam 
m.in. kwestię szczepień, które zarówno w oczach komisji, jak i Powiato-
wego Inspektora są bezpieczną i pożądaną formą profilaktyki chorób za-
kaźnych wymagającą upowszechnienia w terenie. Członkowie komisji 
oprowadzani przez dyrektora Dariusza Nowickiego zapoznali się z bazą 
i i wyposażenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Nowoczesny 
obiekt wywarł duże wrażenie na powiatowych radnych.

IC

STAROSTWO POWIATOWE

O STRATEGII ROZWOJU 
TRANSPORTU

O założeniach do opracowywanej przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego Strategii Rozwoju Transportu dyskutowano 
podczas zorganizowanego  z inicjatywy starosty często-

chowskiego Andrzeja Kwapisza spotkania konsultacyjnego. Odbyło się 
ono 22 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Częstochowie. 
Oprócz przedstawicieli władz naszego powiatu uczestniczyli w nim tak-
że m.in.: wiceprezydent Częstochowy Mirosław Soborak, wicestarosta 
kłobucki henryk Kiepura, naczelnik wydziału komunikacji z Myszkowa 
Zdzisław Ucieklak oraz przedstawiciel zarządu Dróg w Myszkowie Ry-
szard Chachulski. harmonogram prac oraz ogólne założenia Strategii 
przybliżył zebranym doradca prezydenta Częstochowy Jerzy Kocyga.

Samorządowcy zaakceptowali zaproponowaną przez marszałka 
województwa śląskiego wersję założeń i zaproponowali, by przy klubie 
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochow-
skiego powołać Zespół ds. Strategii Rozwoju Systemu Transportu Wo-
jewództwa Śląskiego.

GF

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w
 starostw

ie.
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Zespół Szkół w Złotym Potoku 
jest szkołą otwartą na świat, 

czego dowodem były tłumy 
uczniów uczestniczących 

w Dniach Otwartych. 
Dla przybyłych gości 

przygotowano wiele atrakcji.

Pod hasłem „o rety! Kabarety?!” przebiegał i Powiatowy Prze-
gląd Kabaretów Szkolnych, w którym wzięło udział 5 szkół. ich 
występy oceniało jury w składzie:
-  Członkowie kabaretu „Czwarta Fala”,
-  Urszula Ostrowska z Samorządowego Ośrodka 
 Kultury i Sportu w Janowie,
-  Adrian Piecuch - opiekun szkolnego koła ZMW, 
 zarazem absolwent złotopotockiej szkoły,
-  Olek Klepacz - lider „Formacji Nieżywych Schabuff”.

Decyzją jurorów i nagrodę otrzymał 12-osobowy kabaret z Gim-
nazjum w Piasku. ii nagroda przypadła w udziale kabaretowi z Gimna-
zjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, zaś iii nagro-
dę otrzymali ex aequo: uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Aleksandrii oraz młodzież z Zespołu Szkół w Koziegłowach.

Na estradzie pojawili się także: Kabaret „Czwarta Fala”, uczniowie 
Zespołu Szkół, którzy zaprezentowali gimnazjalistom ofertę edukacyjną 
w niekonwencjonalny sposób - w postaci tanecznego wybiegu po-
łączonego z bred gensem, a także szkolny chór z najnowszym hitem 
„Koko, koko- Złoty Potok”.

Po występach artystycznych uczniowie i ich opiekunowie zwie-
dzali szkołę i internat.

Drugi Dzień Otwartej Szkoły był również pełen atrakcji. Na Orliku 
rozegrano III Międzygimnazjalny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Złotym Potoku. Rywalizowali ze sobą uczniowie 
czterech szkół z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Uczniowie 
walczyli o główną nagrodę – wspomniany puchar ufundowany przez 
dyrektora ZS oraz bilety wstępu na najbliższy mecz CKM Włókniarz dla 
całej zwycięskiej drużyny. Zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum nr 12 
w Częstochowie. Zakończeniem sportowego dnia był wspólny gorący 
poczęstunek dla wszystkich zawodników i ich opiekunów. 

Dni Otwarte Szkoły w Złotym Potoku zakończyły się wspólnym 
pieczeniem kiełbasek na ognisku. 

GF

DNI OTWARTE SZKOŁy W ZŁOTyM POTOKU

OJ DZIAŁO SIę, DZIAŁO... 
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Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lelowie wybrali 
swój samorząd. Frekwencja wyborcza była znakomita – 
sięgnęła 79 proc.

Jak co roku nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała ko-
misja złożona   z mieszkańców i pracowników Domu, której przewodni-
czyła dyrektor DPS Alicja Grzegorczyk. 
W trakcie wyborów wyłoniono skład Samorządu Społeczności domu:
1. przewodniczący - Krzysztof Kalota
2. zastępca przewodniczącego - Władysław Celnikier
3. sekretarz – Dariusz Kurzelowski
4. skarbnik – Jacek Jaworski.
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WyBORy W DPS 

saMORzĄd I OBywaTEL - aBc dIaLOGu 

KONSUltOWAć 
NIE ZNACZy NegOcjOWAć

Rozpoczynamy nowy cykl tematyczny poświęcony współpracy samorządu powiatowego z organizacjami 
pozarządowymi. Prezentować w nim będziemy problemy, na jakie obie strony dialogu napotykają i sposoby, 

w jakie mogą je rozwiązywać. Przedstawimy też mechanizmy wpływające na relacje samorząd – obywatel. 
Inaugurując ten swoisty „poradnik” przedstawiamy dziś Państwu podstawowe kwestie związane 

z konsultacjami i negocjacjami

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz 
różnego szczebla przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące 
aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub in-
nych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę 
obywateli. Służą temu, by wszyscy lepiej poznali swoje potrzeby, ocze-
kiwania i możliwości.

Podstawą prawną dla konsultacji społecznych są m.in. ustawy 
o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dużo mówi się 
w nich o konieczności prowadzenia konsultacji w przypadku wprowa-
dzania zmian w podziale administracyjnym, nadawania nazw miejsco-
wościom itp. W każdej z tych ustaw znajduje się zapis o możliwości pro-
wadzenia konsultacji również w „innych sprawach ważnych dla gminy/
powiatu/województwa”.

Jak się okazało w ostatnich dwudziestu latach, „możliwość” to za 
mało, bo „możliwość” nie obliguje. I działo się tak, że np. budżety, wie-
loletnie plany inwestycyjne, plany zagospodarowania przestrzennego 
czy różnorodne strategie nie były realnie w Polsce społecznie konsulto-
wane. Chyba, że ktoś uprze się, że „wyłożenie” do wglądu takiego, czy 
innego dokumentu w budynku urzędu to już „konsultacje społeczne”…

Konsultacje nie ograniczają się tylko do przedstawienia tych pla-
nów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, modyfikowania 
propozycji i informowania o ostatecznej decyzji. Czyli wiążą się z nakła-
dem pracy, jaką należy włożyć w organizację całego procesu zbierania 
danych, analizowania ich, diagnozowania, wyciągania wniosków i prze-
kuwania tychże na propozycję zmiany – czy to zapisów w dokumen-
cie, czy dalej, na ulicy, np. podczas fizycznej przebudowy przestrzeni 
miejskiej w ramach jej rewitalizacji. Ten proces może być powtarzany 
kilkakrotnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, co i tak zawsze leży 
po stronie władz.

Ważne jest, aby pamiętać, iż „konsultować” nie znaczy „negocjo-
wać”. W procesie konsultacji społecznych zainteresowane osoby lub 
instytucje mają głos doradczy – mogą stanowić specyficzne ciało „eks-
perckie”. Skutki podjętych decyzji często odczują na „własnej skórze”, 
co stanowi motywację do zastanawiania się nad danym problemem 
i poszukiwania różnych rozwiązań – skorzystanie z takiego potencjału 
intelektualnego to po prostu oczywistość.
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turyStyKA i WyPoCZyNeK
wakacje z pTTk – lipiec 2012

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie proponuje dzieciom i młodzieży 
możliwość uczestniczenia w okresie wakacji w imprezach turystyki aktywnej. Oferta ta skierowana jest głównie do tej młodzieży, 

która spędza wakacje w miejscu zamieszkania. Zachęcamy do udziału w proponowanych wycieczkach nie tylko dzieci i młodzież, 
ale również rodziców i wychowawców. 

W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Częstochowie dofinansowuje te zadania, 
mieszkańcom powiatu częstochowskiego przysługują zniżki. 

Kalendarz imprez obejmuje: wycieczki górskie, obozy wędrowne, wycieczki autokarowo-krajoznawcze, 
wycieczki piesze po Jurze, marsze na orientację.

regulamin i kalendarz imprez do pobrania na stronie: www.czestochowa.powiat.pl

zakładki – turyStA, turystyka, regionalny oddział PttK 
Szczegółowe informacje udzielane są przez organizatora:

ro PttK, 42-217 Częstochowa Al. NMP 39/41
tel. 34 324-21-20 w godz. 13.00 - 18.00, e-mail: pttkregczwa@op.pl

L.p. data Rodzaj imprezy Miejsce i termin spotkania cena

1. 29/30.06.2012
piątek/sobotę

Inauguracja akcji “wakacje”
XIX Nocny roZłaz turystyczny w/g odrębnego regulaminu wg 

regulaminu

2. 29/30.06.2012 
piątek/sobotę V Sobótkowe Nocne marsze na Orientację w/g odrębnego regulaminu wg 

regulaminu

3. 3.07.2012
wtorek

wycieczka górska Beskid Śląski 
Bielsko Biała – Szyndzielnia - Klimczok – Bystra

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

4. 4 - 10. 07. 2012 
środa/wtorek

Obóz wędrowny Tatry zachodnie
 baza zakopane krzeptówki

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

5. 5.07.2012
czwartek

Wycieczka piesza po jurze I etap
korwinów – Olsztyn 8 km

Przyst. PKP Korwinów godz. 9.10 

dojazd PKP godz. 8.55 

6. 10.07.2012
wtorek

Wycieczka autokarowa
Ogrodzieniec – Góra Birów – Bobolice

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

7. 11.07.2012
środa

Wycieczka górska Beskid Śląski 
Skrzyczne – malinowska Skała – Szczyrk Salmopol

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

8. 12.07.2012
czwartek

marsze na Orientację 
etap 1 częstochowa - Mirów

częstochowa pętla mPK 
ul. Bursztynowa godz. 10.20 

dojazd mPK nr 26 godz. 9.59 
z Pl. daszyńskiego

9. 16.07.2012
poniedziałek

Wycieczka górska Beskid Śląski „Źródła Wisły”
 Wisła czarne – Barania góra – Wisła Fojtula 

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

10. 17.07.2012
wtorek

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
kraków „Tego jeszcze nie zwiedzaliśmy? ”

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

11. 18.07.2012
środa

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
jura park w krasiejowie

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

12. 19.07.2012
czwartek

Wycieczka piesza po jurze II etap
kusięta – Olsztyn 8 km

Kusięta przyst. mPK godz. 850 
dojazd mPK 58 godz. 810 z ul. Piłsudskiego

13. 21.07.2012
sobota

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
kopalnia soli w wieliczce

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

14. 23.07.2012
poniedziałek

Wycieczka górska Beskid wyspowy
myślenice – góra chełm – Kudłacze – Pcim

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

15. 24.07.2012
wtorek

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
Opole – Skansen wsi opolskiej i Ogród Zoologiczny

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

16. 26.07.2012
czwartek

Wycieczka autokarowo – krajoznawcza
zabrze - „KWK guido poziom 320 i 170”

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

17. 27.07.2012
piątek

Wycieczka górska Beskid Mały 
międzybrodzie Żywieckie – góra Żar – cisowa grapa – 

czernichów 

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

18. 31.07.2012
wtorek

Wycieczka autokarowa
Ojców i Ojcowski park Narodowy 

Parking „Simply-market”
ul. Focha godz. 7.30

uwaGI:  
Godziny odjazdów środków komunikacji publiczn j podane są  według stanu na 13 czerwca 2012r.
Ze względu na ewentualne zmiany rozkładów jazdy PKP, PKS i mPK prosimy o sprawdzenie dojazdów na wycieczki piesze i marsze na orientację.

tK


