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apel
W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego przypominają, że szczególnie w tym
okresie należy zwrócić uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w użytkowanych budynkach.
W związku z tym, przypominamy, że:
- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli,
co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrolę powinny przeprowadzić osoby posiadające
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim;
- w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
a) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
b) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy.
Czynności związane z usuwaniem zanieczyszczeń powinna wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.
Pamiętaj!!!
Czad, jest gazem trującym. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek
i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie
dla jego zdrowia i życia.
Biorąc pod uwagę powyższe wymogi prawne oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników lokali mieszkalnych apelujemy, by przestrzegać przepisy przeciwpożarowe i budowlane, a prace dotyczące kominiarstwa powierzać do wykonania osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie
występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych.
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Częstochowy

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Częstochowie

st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner

mgr inż. Krystyna Prokopska

mgr inż. Bogdan Anioł

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmiana adresu
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Częstochowie zmieniła swoją siedzibę. Od 14 listopada 2011 roku siedziba spółki
mieści się w „Kamienicy Kupieckiej” przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8 w Częstochowie (Zarząd Spółki, sekretariat, księgowość), tel. (34) 360 56 88 , fax: (34) 360574, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
Zmieniła się również lokalizacja „Punktu Konsultacyjnego” Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Pożyczkowego. Nowy adres tych instytucji to: Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 ( oficyna w podwórku), Przypominamy
jednocześnie, że w ramach „Punktu Konsultacyjnego” udzielane są porady dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą w zakresie:
- podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
- usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
- możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in. usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług doradczych
proeksportowych) oraz na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń,
- informacji teleadresowych (baz danych) dotyczących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Powyższe usługi są świadczone bezpłatnie.
Agencja prowadzi także szeroki zakres szkoleń. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.arr.czestochowa.pl/ lub pod
numerem telefonu: (34) 360 56 88.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
TŚ
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Pętla myszkowska zakończona
Przebudowana droga w Olsztynie

Z

końcem października zakończono realizowaną
wspólnie przez powiat częstochowski, powiat myszkowski i miasto Częstochowa inwestycję pn. „Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego”. W ramach tej inwestycji na terenie naszego
powiatu, przebudowano cztery drogi powiatowe położone na
terenie gmin Olsztyn oraz Mstów. Projekt polegał na przebudowie dróg powiatowych Choroń – Poraj od skrzyżowania z DW
791 w miejscowości Poraj do granicy powiatu.
Powiat częstochowski wykonał przebudowę odcinka Biskupice – Olsztyn, Olsztyn – Kusięta, Kusięta – Brzyszów oraz Brzyszów – granica powiatu.
Projekt przebudowy dróg powiatowych przewidywał m. in.:
- przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę wjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę przepustów pod koroną drogi i zjazdami,
- renowację i odtworzenie rowów przydrożnych,
- budowę studni chłonnych,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Całkowity koszt inwestycji wynosił 67 045 340 zł, z czego
10 730 799 zł powiat częstochowski przeznaczył na wykonanie
robót budowlanych swojego odcinka.
Roboty budowlane wykonywała firma DROMET Sp. z o.o.
z siedzibą w Częstochowie.
KW

PO IX SESJI RADY POWIATU

Dla uczniów i społeczników
X sesja Rady Powiatu

P

odczas X sesji Rady Powiatu (29 listopada br.) radni, oprócz zmian i przesunięć w budżecie powiatu
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, zaakceptowali m.in. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez powiat częstochowski, który realizowany będzie poprzez
Stypendia Starosty Częstochowskiego. Stypendia te będą przyznawane uczniom, których średnia ocen wyniesie co najmniej
4,75 i którzy uzyskają oceny celujące z co najmniej 3 przedmiotów (z wyłączeniem praktyk). Oczywiście, uczniowie ci nie mogą
mieć nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole.
Rada Powiatu przyjęła też „Program współpracy powiatu
częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.”
na realizację którego powiat przeznaczył 85 tys. zł. Priorytetami
współpracy w przyszłym roku będą:
- promocja i krzewienie idei wolontariatu,
- promocja organizacji pozarządowych,
- udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów do projektu konsultowanego
programu, m.in. podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie
starostwa w dniu 14 listopada 2011 r.
GF, KO
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XIII ŚWIĘTO MUZYKI

Uczta melomana
Ostatni tydzień listopada był szczególnie bogaty w imprezy muzyczne, a to za
sprawą trzynastej edycji Święta Muzyki.
Bardzo ciekawy program tegorocznej
imprezy ściągnął na koncerty rzeszę
melomanów z miasta Częstochowy
i powiatu częstochowskiego.

Do najciekawszych wydarzeń tegorocznej edycji należy zaliczyć koncert chórów z okazji święta patronki muzyki św. Cecylii,
który odbył się w sobotę(19 listopada) w Kościele Matki Boskiej
Zwycięskiej w Częstochowie. Uczestnicy mogli podziwiać występ Collegium Cantorum Czestochoviensis, Jasnogórski Zespół
Wokalny „Camerata”, Schole Cantorum działający przy parafii
NMP Królowej Polski oraz chór „Dwie Korony” funkcjonujący przy
parafii M.M. Kolbego.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się także konferencja
naukowa w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, gdzie nad
historią i perspektywami rozwoju muzyki w Częstochowie rozprawiali znani w regionie i Polsce znawcy tematu.
Zwieńczeniem święta był koncert dedykowany śp. Krzysztofowi Pośpiechowi - znakomitemu pedagogowi i muzykowi,
a także pomysłodawcy i twórcy „Święta Muzyki”. Koncert odbył się 27 listopada w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mstowie. Uczestniczący w nim goście wysłuchali opery G. Pucciniego
„Messa di Gloria” w wykonaniu Andrzeja Marusiaka i Tomasza
Rafa wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej.
PJ

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 42 grudzień/styczeń 2012

5

Koncert w Mstowie

Koncert w klubie Politechnik
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FELIETON
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FELIETON

Czas uprościć Polskę

- Dopiero po stworzeniu świata
powstało mnóstwo niestworzonych rzeczy
- powiedział Stanisław Jerzy Lec.
- Większość z nich, niestety, powstała w Polsce.

„S

trażak w każdej firmie”, „ustawodawca zapomniał
o motocyklistach”, „przegłosujmy w sejmie, w senacie się poprawi”. Wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę zdanie „ustawodawca zapomniał” i otwiera
się mnóstwo haseł na ten temat. Tak się dzieje od wielu lat, bo
w parlamencie trwają wyścigi, kto ile ustaw zdoła uchwalić.
Niestety, ilość rzadko kiedy idzie w parze z jakością. Jeśli
w sejmie w ciągu jednego dnia głosuje się 438 razy (6 grudnia
2008 r. tak było) to nic dziwnego, że rozpoczynając jakieś przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującym prawem, często kończymy
je łamiąc prawo, bo w tzw. międzyczasie przepisy zdążono zmienić. W tym miejscu należy przypomnieć, że tzw. „afera Rywina”
polegała na zamianie spójnika „i” na „lub” czy tez odwrotnie.
Głosując kilkaset razy w ciągu dnia takich zamian, celowych bądź
zupełnie przypadkowych, z pewnością większość posłów nie jest
w stanie zauważyć.
Jednoznaczność, prostota i przejrzystość przepisów prawa
w połączeniu z ich stabilnością to fundamenty praworządnego
państwa. Przed nami trzy lata bez żadnych wyborów. To dobry
czas na zreformowanie naszego państwa. Trzeba będzie czasem
podejmować trudne decyzje, ale jeśli przyniosą one pozytywne
efekty, to warto to zrobić.
Reforma systemu emerytalnego to jedna z takich decyzji. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas wydłużenie czasu pracy,
ale dłużej pracować winni wszyscy. Trzeba więc zlikwidować
wszelkie przywileje. Nie może być tak, że jakaś grupa zawodowa
nabędzie prawa emerytalne po piętnastu latach pracy i 35 – 40
letnich emerytów będą utrzymywać ci, którzy pracować będą
do 67 roku życia. Nie może też być tak, że w Kasie ROLNICZEGO

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ubezpieczeni będą także
prawnicy, taksówkarze, rzemieślnicy itp. Jak sama nazwa wskazuje to ubezpieczenie dla rolników. Muszą być także uproszczone
przepisy podatkowe i przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Przypomnę tylko, że stara ustawa o działalności gospodarczej miała tylko 54 artykuły i jeśli powoływała się
na inne ustawy, to po to, by ją w całości bądź w części uchylić.
Obecna ustawa (obowiązująca od 2004 roku), która - o ironio
– nosi nazwę „ Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”
artykułów ma 111. Ciągle jest nowelizowana (w tym roku aż siedem razy!!!), a jeśli odwołuje się do innych ustaw, to po to, by się
na nie powołać. Ładna mi swoboda. Jak ważna jest to ustawa
powinien świadczyć fakt, że w naszym kraju zarejestrowanych
jest ponad 3,5 miliona małych i średnich firm, co stanowi 99,5
% wszystkich przedsiębiorstw. To dzięki tym drobnym przedsiębiorcom, którzy nie mają czasu na narzekanie, bo są zbyt zajęci
pracą (także w „wolne” soboty i bez urlopu), wciąż jesteśmy „zieloną wyspą” na mapie Europy. Chcąc, by tak było dalej, nie możemy im przeszkadzać.
Trzeba także zracjonalizować pomoc społeczną, by docierała ona tylko do tych, którzy jej potrzebują, a nie do tych, którzy
wykorzystują luki w prawie, by „załapać się” na publiczne pieniądze. Krótko mówiąc: musimy „uprościć” nasze państwo i uszczelnić wydatki, by nie marnować więcej ani czasu, ani pieniędzy.

Janusz Krakowian
Wicestarosta Częstochowski
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Zarząd Oddziału PTSM w Częstochowie

VIII ZJAZD Sprawozdawczo – Wyborczy

19

listopada br. odbyły się kolejne wybory do władz
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Częstochowie. Wybrano
władze w składzie: prezes - Henryk Graczyk, wiceprezes - Zdzisław Latacz, wiceprezes - Zbigniew Formicki, sekretarz - Henryk
Srokosz, skarbnik - Ewa Wieczorek, członkowie - Andrzej Dudek,
Marian Góra, Alicja Kołodziejczyk, Wiesław Małasiewicz, Stanisława Piasecka, Zbigniew Tarnowski, Stefan Wolak. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Andrzej Guła, sądu koleżeńskiego
- Urszula Staroń, a komisji programowej - Alicja Kołodziejczyk.
Podczas Zjazdu za zasługi dla rozwoju szkolnego ruchu
krajoznawczo – turystycznego i szerzenia idei PTSM na terenie
regionu częstochowskiego zostały odznaczone: złotą odznaką
PTSM - Aleksandra Papaj - SK PTSM Siedlec gmina Janów, srebrną
odznaką PTSM: Danuta Tomalska - SK PTSM Olsztyn, Magdalena
Knysak - SK PTSM Mokrzesz gmina Mstów, Andrzej Dudek - członek Zarządu PTSM, brązową odznaką PTSM: Urszula Miedzińska SK PTSM Piasek gmina Janów, Grażyna Gaudy - SK PTSM Jaskrów
gmina Mstów, Karolina Kocka - SK PTSM LO nr 7 Częstochowa,
Magda Tyszko-Warzecha - SK PTSM Łojki gmina Blachownia.
Istniejący w Polsce od 85 lat ruch społeczny jakim jest PTSM,
odgrywa ważną rolę w realizowaniu idei ruchu schronisk młodzieżowych poprzez upowszechnianie taniej bazy noclegowej,
organizowanie turystyki dzieci i młodzieży oraz przybliżanie wiedzy krajoznawczej. Zadanie te są realizowane z dużym powodzeniem na terenie powiatu częstochowskiego, gdzie funkcjonują
dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe: całoroczne w Siedlcu i sezonowe przy Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz prowadzona
jest działalność w dziewięciu Szkolnych Kołach PTSM.
TK

H. Graczyk, A. Kołodziejczyk, A. Dudek, E. Wieczorek, Z. Tarnowski,
S. Piasecka, M. Góra, S. Wolak, W. Małasiewicz, H. Srokosz

Od lewej D. Tomalska, K. Kocka, M. Tyszko-Warzecha, M. Knysak,
A. Dudek, G. Gaudy, U. Miedzińska, A. Papaj

GMINA LELÓW

Ostatnia transza
„popowodziowych” pieniędzy

P

owiat częstochowski otrzymał z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji kolejna promesę informującą o przyznaniu pieniędzy (1 mln 200 tys. zł) na
usuwanie skutków powodzi, jakie miały miejsce w 2010 roku.
Dzięki tym środkom odbudowane zostaną dwie drogi powiatowe: w miejscowości Gródek i na odcinku Gródek – Biała
Wielka w gminie Lelów. Prace budowlane rozpoczęły się na początku grudnia i muszą zakończyć się do końca tego roku. Inaczej
pieniądze przeznaczone na te inwestycje przepadną.
Zakres inwestycji obejmuje utwardzenie tłuczniem kamiennym około 4,5 km drogi oraz pobocza. Natomiast na odcinku

Gródek – Biała Wielka dodatkowo zostanie wybudowany rów
odwadniający oraz przebudowane będą przepusty pod zjazdami (7 sztuk).
Wykonawcą robót jest Zakład Budowlano – Drogowy Adam
Trzepizur z Kroczyc, który wygrał przetarg oferując wykonanie inwestycji za cenę 1 177 706 zł.
Do czasu zakończenia robót, czyli do końca grudnia, należy liczyć się z utrudnieniami na wymienionych odcinkach dróg
powiatowych.
KW
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ALFABET INWESTYCYJNY

Dziś pora na gminę Janów
Kontynuujemy 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 Janów, w następnym numerze „Wieści” przedstawimy inwestycje powiatu w gminie Kamienica Polska.

Numer drogi

Numer i nazwa drogi
(odcinka drogi)

[km]

podział
środków
na gminę
w stosunku
do km dróg

2

3

Ilość dróg
w gminie

1

Dodatkowe
środki deklarowane przez
gminę

4

zakres

34,338

89 603,73 zł

Remonty cząstkowe

1101 S

Sokole Pole - Teodorów

INWESTYCJE
1016 S

Bustrzanowice - Mzurów dł.
2,0 km FOGR

Przebudowa
jezdni

34,338

118 830,79 zł

Remonty cząstkowe

1101 S

Sokole Pole - Teodorów

INWESTYCJE

[zł]

5

6

7

8

9

2 850,00

709 974,59

629 974,59

80 000,00

0,00

3 660,53

121 993,71

121 993,71

0,00

0,00

112 702,44

112 702,44

0,00

0,00

850,00

107 039,14

107 039,14

0,00

0,00

850

107 039,14

107 039,14

0,00

0,00

2 000,00

368 239,30

288 239,30

80 000,00

0,00

2 000,00

368 239,30

288 239,30

80 000,00

0,00

1 035,00

326 139,17

326 139,17

0,00

0,00

2 704,40

98 260,30

98 260,30

0,00

0,00

101 728,82

101 728,82

0,00

0,00

1 035,00

126 150,05

126 150,05

0,00

0,00

1 035,00

126 150,05

126 150,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 215,00

381 717,73

381 717,73

0,00

0,00

2 861,40

109 356,27

109 356,27

0,00

0,00

31 957,82

31 957,82

0,00

0,00

1 215,00

240 403,64

240 403,64

0,00

0,00

R O K

R O K

2 0 0 9
GMINA Janów

34,338

148 538,49 zł

Remonty cząstkowe

R O K

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

udział
Gminy

[zł]

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

Pomocowe
(UE, NPPDL,
Budż.
Państw.)

[zł]

2 0 0 8
GMINA Janów

udział
Powiatu

[zł]

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

w tym

mb/m2
2 0 0 7

GMINA Janów

wartość
zadania

1014 S

Złoty Potok - Gorzków

660,00

135 229,68

135 229,68

0,00

0,00

1041 S

Żuraw - Małusy W.

555,00

105 173,96

105 173,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INWESTYCJE
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2 0 1 0
GMINA Janów

34,338

w 2010 r. brak
algorytmu

Remonty cząstkowe

R O K
945,00

452 460,13

399 743,13

0,00

52 717,00

3 312,81

94 760,81

94 760,81

0,00

0,00

15 605,90

15 605,90

0,00

0,00

945,00

236 659,42

236 659,42

0,00

0,00

Roboty różne z bieżącego utrzymania
(zima, znaki, odwodnienie)
NAKŁADKI
1039 S

Żuraw - Mokrzesz

490,00

137 997,86

137 997,86

0,00

0,00

1093 S

Żuraw - Piasek

105,00

36 319,56

36 319,56

0,00

0,00

1040 S

Żuraw - Kobyłczyce

350,00

62 342,00

62 342,00

0,00

0,00

0,00

105 434,00

52 717,00

0,00

52 717,00

105 434,00

52 717,00

0,00

52 717,00

INWESTYCJE
1066 S

Przebudowa DP 1066 S DK46- Zrębice - Siedlec - DW793
na dł. 10,2 km na terenie gm.
Olsztyn 4,9 km Gminy Janów
5,3 km

Ogółem ma GMINIE JANÓW W LATACH
2007 - 2010

9

Projekt

mb

6 045,00

1 870 291,62 1 737 574,62 80 000,00

52 717,00

Inwestycje

mb

2 000,00

473 673,30

340 956,30

80 000,00

52 717,00

Nakładki

mb

4 045,00

710 252,25

710 252,25

0,00

0,00

Remonty cząstkowe

m2

12 539,14

424 371,09

424 371,09

0,00

0,00

261 994,98

261 994,98

0,00

0,00

w tym :

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

BOGUMIŁEK

Dzień Pracownika Socjalnego

18

listopada z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
(przypadającego na dzień 21 listopada) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.
Jana Brzechwy w Bogumiłku odbyło się uroczyste spotkanie służb
społecznych z terenu powiatu z przedstawicielami Zarządu i Rady
Powiatu Częstochowskiego zorganizowane przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
W uroczystości uczestniczyło ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli między innymi kierownicy i pracownicy
socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie, dyrektorzy i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni, Domu Dziecka
w Chorzenicach, Domów Pomocy Społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach.
Podziękowania, życzenia oraz gratulacje wszystkim pracownikom pomocy społecznej złożyli: wicestarosta częstochowski
Janusz Krakowian , członkowie Zarządu Powiatu: Marzena Maniszewska, Henryk Kasiura, radna powiatowa Urszula Całusińska,
kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie Alina Kula
oraz – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu Bożena Kulawińska. Do życzeń przyłączyły

się także prowadzące spotkanie Katarzyna Buchajczuk – dyrektor
PCPR oraz Lena Nieśpielak – dyrektor SOSz-W w Bogumiłku.
Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku. Ich
występy taneczne, pokaz mody oraz inscenizacja wiersza Jana
Brzechwy „Pali się”, zostały przyjęte gromkimi brawami.
Dzień Pracownika Socjalnego po raz kolejny był okazją do
wspólnego świętowania oraz wymiany doświadczeń i integracji
pracowników służb społecznych z terenu powiatu częstochowskiego.
KK
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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Decydujmy razem

P

owiat częstochowski, jako jedyny w województwie śląskim, przystąpił do pilotażowego projektu pn. „Decydujmy Razem” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji społecznej, czyli świadomemu
i aktywnemu udziałowi mieszkańców w decyzjach podejmowanych przez samorząd lokalny.
W ramach projektu powołany zostanie zespół partycypacyjny, składający się z przedstawicieli częstochowskiego starostwa,
przedstawicieli Rady Powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Zadaniem zespołu
będzie opracowanie strategii rozwoju powiatu, która zostanie
poddana konsultacjom społecznych, a następnie przedłożona
Zarządowi Powiatu w Częstochowie. Po przyjęciu tego dokumentu przez Radę Powiatu zostanie on wdrożony do realizacji
już w roku przyszłym.

Jest sprawą bezsporną, że samorządy zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe oraz mieszkańców lepiej poznają
ich potrzeby, dzięki czemu będą mogły podejmować trafniejsze
decyzje. Partycypacyjny model współpracy zwiększa zaangażowanie społeczne i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości
dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych
etapach przekłada się na skuteczniejsze działania samorządów,
pozwalające zaspokoić lokalne potrzeby.
Doświadczenia zdobyte w pilotażu posłużą do opracowania modelu partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych. Następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz
z partnerami projektu podejmie działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.
Szczegółowe informacje na temat projektu zamieszczono
na stronie internetowej: www.decydujmyrazem.pl
KO

CZĘSTOCHOWA

Interdyscyplinarny Zespół
ds. Zdrowia Publicznego

15

listopada br. w Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Częstochowie odbyło się
pierwsze spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego powołanego przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. W skład
Zespołu weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty, Komendy Miejskiej Policji, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego, Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
przedstawiciele Przedszkoli i Szkół w Częstochowie, jak również
przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie.
Kierunki działań, jakimi będzie zajmował się Interdyscyplinarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego, skupiają się na szeroko
rozumianej profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowia. Praca
Zespołu ma na celu poprawę sposobu żywienia, zwiększenie
aktywności fizycznej, zmniejszenie palenia tytoniu, działania
w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Interdyscyplinarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego będzie dążył do stworzenia
koalicji w zakresie promocji zdrowia, a prewencja i profilaktyka
będzie celem przewodnim dla podejmowanych działań. Edukacja, promocja i upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia,
zdrowej zbilansowanej diety, aktywności fizycznej oraz propagowania mody na niepalenie to zadania realizowane przez różne

Spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego

instytucje. Celem Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego jest usystematyzowanie tych działań i wypracowanie
takich rozwiązań, by były one najbardziej skuteczne w promowaniu zdrowia.
Edyta Kapelka
rzecznik prasowy PSS-E w Częstochowie
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ZŁOTY POTOK

Projekt Leonardo da Vinci
Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w Manisie

Z

espół Szkół im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku uczestniczy w projekcie partnerskim Leonardo da Vinci
finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji z programu „Uczenie się przez całe życie”
zatytułowanym „Dzielenie się nowatorskimi metodami nauczania języków obcych w szkołach zawodowych”. Projekt będzie trwał dwa lata począwszy
od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku. Koszty
realizacji projektu to 18 tys. euro.
Projekt ma na celu wybranie najlepszych i najskuteczniejszych metod nauczania języków obcych,
które umożliwią absolwentom szkoły opanowanie
umiejętności językowych w zakresie potrzebnym
do pracy w zawodach związanych z obsługą ruchu
turystycznego
tj. w gastronomii i hotelarstwie. Koordynatorem projektu jest szkoła w Manisie (Turcja). Szkołami partnerskimi są również szkoły z Litwy, Portugalii,
Słowenii, Węgier i Włoch.
W dniach 19-23 października br. w Manisie odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie projektu. Ze
strony polskiej uczestniczyły w nim Zuzanna Winnicka-Kowalik - dyrektor Zespołu Szkół w Złotym

Potoku oraz Barbara Pietrzak - koordynator projektu.
W czasie spotkania każda delegacja zaprezentowała swoją szkołę. Przedyskutowano również podział
zadań pomiędzy partnerami, zadania na najbliższy
okres, a także ustalono harmonogram spotkań.
W pierwszej fazie projektu powstanie logo projektu
oraz zostanie opracowana ankieta skierowana do
uczniów dotycząca ich potrzeb i trudności, jakie napotykają w uczeniu się języków obcych.
Także poza oficjalnymi posiedzeniami uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu innych projektów z programu
„Uczenie się przez całe życie”. Wiedza nabyta w czasie tych dyskusji pozwoli na pełniejszy udział złotopockiej szkoły w ofercie FRSE w przyszłości.
Następne spotkanie szkół partnerskich odbędzie się pod koniec lutego 2012 r. w szkole
w Jaszbereny na Węgrzech i w czerwcu 2012 r.
w Weronie we Włoszech. Spotkanie w Złotym Potoku zaplanowano na czerwiec 2013 roku.

GF
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CZĘSTOCHOWA

Najlepsi
Z

akończył się VIII Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego.
W dniach 22 – 23 listopada br. w sali widowiskowej
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie zaprezentowało
się ponad 70 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z 15 gmin naszego powiatu.
Jak co roku występy młodych wokalistów oceniała komisja
konkursowa w składzie: Małgorzata Kaniowska – adiunkt w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marta Cupiał – instruktor z Regionalnego Ośrodka Kultury oraz Ryszard Strojec – muzyk i prezes Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Artystycznych
„Talent”.
Decyzją jurorów w kategorii Przedszkola przyznano
6 równorzędnych wyróżnień. Otrzymały je:
Weronika Kozioł z Gminnego Przedszkola w Olsztynie
Natalia Nejman z Przedszkola Publicznego w Poczesnej
Natalia Szkop z Publicznego Przedszkola w Konopiskach
Maja Struzik z Przedszkola Publicznego we Wrzosowej
gm. Poczesna
Klaudia Chrząstek z Przedszkola w Kłomnicach
Marcelina Caban ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
gm. Poczesna
A oto wyniki w pozostałych grupach wiekowych:
Szkoły podstawowe kl.I-III
I miejsce
Izabela Szulc ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie,
gm.Mykanów
II miejsce
Natalia Bauć z Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie
Miłosz Caban ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
gm. Poczesna
III miejsce
Laura Dróżdż ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej
wyróżnienie:
Oliwia Palacz ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach
Maciej Siwek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jaskrowie, gm.Mstów
Szkoły podstawowe kl.IV-VI
I miejsce
Alicja Szulc ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie,
gm. Mykanów
II miejsce
Anna Drynda ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej
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wokaliści powiatu
Adrianna Nabiałczyk ze Szkoły Podstawowej
w Wierzchowisku, gm. Mykanów
Anna Bednarek z Zespołu Szkół we Wrzosowej,
gm. Poczesna
III miejsce
Aleksandra Błaszak ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
gm.Poczesna
wyróżnienie:
Natalia Krzynowek ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach,
gm. Rędziny
Katarzyna Chrząstek ze Szkoły Podstawowejw Konarach,
gm. Kłomnice Gimnazja
I miejsce
Justyna Borowik z Gimnazjum w Zawadzie,
gm. Kłomnice
Aleksandra Gołda z Gminnego Ośrodka Kultury
w Mykanowie
Karolina Kamińska z Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
wyróżnienie:
Anna Padula z Gimnazjum w Kamienicy Polskiej
Klaudia Pyrzyk z Gimnazjum w Blachowni
Klaudia Stolarska z Gimnazjum we Wrzosowej,
gm. Poczesna
Paulina Cygan z Gimnazjum w Czarnym Lesie,
gm. Mykanów
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
Adam Sikorski z Gminnego Ośrodka Kultury
w Mykanowie
Małgorzata Olak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu
II miejsce
Paulina Zarzycka z Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej
wyróżnienie:
Justyna Wawrzkiewicz z Gminnego Ośrodka Kultury
w Mstowie.
Okolicznościowe dyplomy i statuetki w imieniu starosty
częstochowskiego wręczyli Jan Miarzyński - członek Zarządu Powiatu i Piotr Juszczyk - naczelnik Wydziału Edukacji.
Podsumowując tegoroczny przegląd przewodnicząca jury
oceniła, iż wszyscy wokaliści zaprezentowali bardzo wysoki
poziom.
PJ

1 	Laureaci kat. klas I - III z J. Miarzyńskim
2 	Laureatki w kat. klas IV - VI
3 Najlepiej śpiewające gimnazjalistki
4 Najlepsi wokaliści ze szkół ponadgimnazjalnych
5 Wyróżnione przedszkolaki z P. Juszczykiem
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OSINY

Odbudowa
mostu
zakończona
Zakończono odbudowę mostu leżącego w  Osinach
(gm. Kamienica Polska), który ucierpiał w wyniku powodzi,
jakie miały miejsce w powiecie częstochowskim w miesiącach maj-czerwiec 2010 r.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania mostu
i zwiększyć jego przydatność użytkową zamontowano nowe
balustrady, przedłużono bariery energochłonne, wyremontowano nawierzchnię mostu i wzmocniono ją stalowym
zbrojeniem. Wzmocniono także skarpy i podpory.
Koszt remont mostu wyniósł ponad 350 tysięcy złotych
i był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie
skutków powodzi. Wykonawcą prac remontowych był Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur z siedzibą w Kroczycach.
KW

KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY

Na

przełomie października i listopada br. Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w ramach posiedzenia wyjazdowego dwukrotnie
dokonała przeglądu stanu dróg powiatowych uwzględniając inwestycje i roboty drogowe zakończone lub pozostające w trakcie oraz przeznaczone do realizacji. Obejrzano także miejsca
wskazane (zarówno przez mieszkańców powiatu, jak i radnych)
do pilnego wykonania.
Zlustrowano następujące odcinki drogowe: pętla Blachownia – Konopiska, Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały, most w m.
Rudnik Wielki, ul. M. Konopnickiej w m. Kamienica Polska, most
w m. Osiny, Olsztyn – Biskupice, Zrębice – Siedlec, ul. ks. Wenikajtysa w Złotym Potoku, Biała Wielka – Gródek, Koniecpol ul. Żeromskiego, m. Wąsosz gm. Koniecpol, Radoszewnica – Koniecpol, Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna, most w m. Rybna,
Borowno, most w m. Łęg, Widzów, Pacierzow-Konary-Zawada-Zberezka-DK1,Św.Anna-Garnek,Karczewice-Pacierzów,Mstów–
Wancerzów – Latosówka - Rudniki, Siedlec, Małusy Wielkie i Małe.
Ponadto radni wizytowali plac budowy jazu i mostu przy zbior-

niku wodnym w Blachowni. Stwierdzono, że stan dróg powiatowych uległ zdecydowanej poprawie i żadna część powiatu nie
odstaje poziomem dróg od pozostałych.
W siedzibach obwodów drogowo-mostowych w Koniecpolu i Rudnikach radni zapoznali się z zakresem prac utrzymaniowych prowadzonych przez pracowników obwodów i funkcjonowaniem tych jednostek. Komisja w pełni doceniła starania
powiatu o poprawę stanu technicznego siedzib obwodów
Doceniono także starania powiatu na rzecz pozyskania
niebagatelnej ilości środków zewnętrznych, w tym: środków
unijnych, środków z budżetu państwa i od samorządów gminnych, a także zdobyte w ostatnim czasie środki popowodziowe
w całości pokrywające koszty inwestycji drogowych w miejscach
zniszczonych powodzią.
Członkowie komisji uznali formę wyjazdową posiedzenia za
niezwykle korzystną i pożyteczną, dającą pełny obraz stanu dróg
w powiecie, a zdobytą wiedzę za pomocną w pracy radnego.
IC
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„JURA 2011”

Ćwiczenia obronne
Doskonaleniu współpracy jednostek
ratowniczo-gaśniczych oraz straży i inspekcji
współdziałających w sytuacjach kryzysowych
poświęcone były ćwiczenia obronne
„Jura 2011”, w których uczestniczył powiat
częstochowski, miasto Częstochowa
oraz wszystkie gminy naszego powiatu.

S

cenariusz ćwiczeń, które odbyły się 8 listopada br.
uwzględniał niemal wszystkie zagrożenia mogące
wystąpić w czasie pokoju. Było więc m.in. skutkujące
masowymi zatruciami pokarmowymi skażenie ujęć wodnych
bakterią coli, skażenie rzek Konopka i Stradomka, do których
przedostała się niezidentyfikowana substancja oleista, wyciek
kwasu solnego z rozszczelnionej w wyniku kolizji drogowej cysterny i związana z tym konieczność ewakuacji mieszkańców Rędzin, radioaktywna chmura nadciągająca z uszkodzonej czeskiej
elektrowni jądrowej i akcja dystrybucji tabletek jodowych, akcje
terrorystyczne (alarmy bombowe, wykolejenie wagonów itp.
Tak liczne i tak różne zagrożenia wymagały współdziałania
nie tylko straży pożarnej (ratownictwo chemiczno-ekologiczne),
policji i pogotowia ratunkowego, ale także inspektoratu ochrony
środowiska, inspektoratu weterynaryjnego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, straży miejskiej, wojska (WKU), pracowników
wodociągów, zarządców dróg, dyrektorów szkół i szpitali, naczelników wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy i Starostwa
Powiatowego, a także wójtów i burmistrzów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w gminach. Częstochowę reprezentowali
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i szef Zarządzania Kryzysowego w UM Stanisław Słyż, zaś powiat częstochowski członek Zarządu Jan Miarzyński i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Roman Gębuś.
Wszystkie ww. osoby uczestniczyły w rozpoczynającej
ćwiczenia naradzie zorganizowanej w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Sikorskiego, a następnie
w dwóch epizodach praktycznych: nad rzeką Stradomką w okolicach mostu przy ul. Rzeźniczej (usuwanie skażenia rzeki) i w Rędzinach koło Urzędu Gminy, gdzie strażacy zabezpieczali wyciek
kwasu solnego i zapobiegali rozprzestrzenianiu się chmury gazu
rozstawiając kurtyny wodne. Na koniec dokonano podsumowania ćwiczeń i podzielono się uwagami dotyczącymi ich przebiegu. Sprawozdanie z ćwiczeń zostanie przekazane wojewodzie
śląskiemu.
GF
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KRZYSZTOF TOCZKO WYJAŚNIA

Jaki budżet na rok 2012
i lata nstępne?
Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął projekt budżetu na rok 2012.
Wprowadza on ograniczenia inwestycyjne wymuszone koniecznością
dostosowania się do przepisów, które od 2014 r. będą ograniczły możliwość zadłużania się samorządów.
Projekt budżetu został przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

R

ok 2012 będzie dla powiatu częstochowskiego rokiem
kończących się inwestycji współrealizowanych środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej z perspektywy
finansowej 2007-2013. Możliwość realizacji tych zadań wynikała
z ilości środków pozyskanych na projekty z Unii Europejskiej oraz
niezbędnych wkładów własnych. W przypadku powiatu częstochowskiego wkład własny w zdecydowanej większości składał
się w 50% ze środków powiatu oraz w 50% z pomocy finansowej
gminy, na terenie której realizowane były dane inwestycje. Dotyczy to w naszym przypadku inwestycji drogowych. Zarówno
w przypadku powiatu, jak i gmin wkład własny pochodził z zaciągniętych kredytów komercyjnych.
Przy realizacji zadań w latach 2007- 2013 obowiązują limity
zadłużenia określone w ustawie o finansach publicznych. Obecnie zadłużenie nie może przekraczać 60% dochodów samorządu, a środki na spłatę kredytów nie mogą przekroczyć 15% dochodów jednostki w danym roku. Są to wskaźniki jednakowe dla
wszystkich gmin, miast, powiatów i województw. Od roku 2014
wskaźnik zadłużenia będzie ustalony indywidualnie dla każdej
jednostki. Samorządy terytorialne już teraz muszą brać pod uwagę te regulacje. Wskaźnik będzie bowiem ustalany między innymi na podstawie danych finansowych z trzech lat wstecz, tj. z lat
2011, 2012, 2013. Przestrzeganie określonego wskaźnika będzie
obowiązkowe od budżetu roku 2014. W praktyce na pozytywną wielkość wskaźnika w poszczególnych latach będzie miała
wpływ wielkość nadwyżki operacyjnej, czyli przewagi dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Nowe zasady naliczania wskaźnika będą korzystne dla samorządów dużych i bogatych, które mają od lat wysoką nadwyżkę operacyjną i wysokie wpływy ze sprzedaży majątku, a ich
zadłużenie jest stosunkowo niskie. Jednak większość samorządów będzie miało bardzo duży problem z wypracowaniem
nadwyżki operacyjnej. Tym samym ich możliwości zaciągania
kredytów, pożyczek itp. będą mocno ograniczone. Jest to tym
bardziej niekorzystne, że samorządy te nie będą mogły sięgnąć
po środki unijne, które w znacznym procencie pokrywałyby koszty inwestycji. Te problemy będą dotyczyły nie tylko samorządów
biednych, ale również tych odważnych, które inwestowały dużo,
korzystając ze środków UE. Z tego powodu ich wskaźnik spłaty
długu już jest wysoki. Z danych Ministerstwa Finansów wynika,

że gdyby nowy wskaźnik obowiązywał od 2011r. 86 samorządów
nie mogłoby w ogóle się zadłużyć. Dotyczy to także powiatu częstochowskiego.
Według Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
w pierwszym roku po wprowadzeniu nowego wskaźnika dopuszczalny poziom obsługi zadłużenia, odnosząc się do obecnie
obowiązującego w wysokości 15%, spadnie do 8% dochodów.
Biedne samorządy będą miały problemy z obsługą długu. Nie
powinny więc zaciągać kolejnych kredytów, bo w przyszłości nie
będą mogły ich spłacić. Tak więc jedynym ratunkiem dla samorządów jest wypracowywanie w poszczególnych latach jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Pogoń za nadwyżką operacyjną
będzie jednak niesłychanie trudna. Możliwości zwiększenia dochodów są ograniczone. Pozostają cięcia wydatków. Ale na czym
oszczędzać, skoro podstawowymi grupami wydatków samorządów powiatowych, w tym częstochowskiego, są wydatki na drogownictwo, opiekę społeczną, oświatę i edukację?
W roku 2010 13 miast na prawach powiatu oraz 60 powiatów i 400 gmin nie odnotowało nadwyżki operacyjnej. Powiat
częstochowski posiadane nadwyżki operacyjne w poszczególnych latach w całości przeznacza na regulowanie zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Według
obecnie obowiązujących wskaźników zadłużenia i rocznej spłaty
długów, w roku 2011 powiat nasz zadłużony był w około 39,5%
na 60% dopuszczalnych. Roczna wielkość spłaty w odniesieniu do dochodów wynosi około 5,6% na 15% dopuszczalnych.
W roku 2012 odpowiednio będą to wartości około 51,3% oraz
8%, a w roku 2013 - 42,9% oraz 7,9%. Świadczy to o bardzo rozsądnych wielkościach zadłużenia. Kierując się jednak nowym
wskaźnikiem, to osiągamy go według wieloletniej prognozy
długu dopiero w 2013r. tj. 0787 < 0871. Osiągnięcie tego wskaźnika w roku 2013 jest typowo teoretyczne i aktualne na obecną
chwilę, gdyż aby go osiągnąć założono np. że w roku 2013 nie
będą zaciągane żadne kredyty i pożyczki, co w praktyce, przy
prowadzeniu nawet minimalnej polityki proinwestycyjnej, jest
mało prawdopodobne.
Faktyczny stopień możliwości dostosowania się do wskaźnika obowiązującego od 2014 r. ujawni się w latach 2012-2013
i uzależniony będzie od planowanych, koniecznych inwestycji
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oraz wysokości nadwyżek operacyjnych w tych latach. Dlatego
też sądzę, że ze względu na duże zróżnicowanie zamożności samorządów, w okresie przejściowym lub na stałe wybór obowiązujących wskaźników powinien być dobrowolny. Oba rozwiązania ograniczałyby i kontrolowały nadmierne zadłużenie.
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Ustawodawca oraz komentatorzy ekonomiczni wskazują
kilka czynników, które w najbliższych latach mogą, ich zdaniem,
osłabić uciążliwość mniejszych możliwości kredytowych. Założenia te i związane z nimi moje wątpliwości prezentuje poniższa
tabela.
Krzysztof Toczko
Skarbnik Powiatu Częstochowskiego

L.p.

Założenie

Wątpliwości

1.

Samorządy dbając o jak najwyższą nadwyżkę operacyjną w swoich wieloletnich prognozach finansowych począwszy od roku
2012 planują coraz mniejsze deficyty. W roku 2012 określa się
łączny ich deficyt na 1 mld zł, podczas gdy w roku 2010 wynosił
on 14,6 mld zł.

Uważam, że ta zaplanowana na 2012 r. łączna wielkość deficytu
jest sztuczna, teoretycznie przyjęta w celu stopniowego dostosowywania się do założeń roku 2014. Taki zakładany deficyt na pewno nie potwierdzi się po zatwierdzeniu budżetów przez organy
uchwałodawcze, które nie będą się godzić na małorozwojowe
budżety.

2.

Zakłada się, że od roku 2012 znacznie wzrosną dochody własne
z tytułu wpływu udziałów podatków PIT i CIT, co wpłynie na
wzrost w tych latach nadwyżki operacyjnej. Uzasadnieniem tego
ma być fakt, że minione lata dzięki środkom unijnym wpłynęły na
rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości. Będzie to powodowało
większe zyski przedsiębiorstw, mniejsza konieczność rozliczania
przez przedsiębiorców swych strat z zysków z CIT i PIT. Zamrożenie progów PIT również ma spowodować wzrost wpływów z CIT
i PIT. Dla porównania w skali kraju w budżecie roku 2011 zapisano
dochody z CIT w wysokości 24,8 mld zł, zaś z PIT 38,2 mld zł, natomiast w roku 2012 prognozuje się, że dochody z CIT wyniosą 30,7
mld zł, a z PIT 42,4 mld zł.

Uważam, że te optymistyczne dane nie muszą się potwierdzić.
Kończone inwestycje unijne to często inwestycje drogowe, które
po ich zakończeniu nie koniecznie będą wpływały na zwiększenie zatrudnienia i większych wpływów podatków bezpośrednich. Większe wpływy z tych podatków zdecydowanie kojarzą
się ze zwiększonym zatrudnieniem i wyższymi wynagrodzeniami.
Obecny, rozwijający się kryzys światowy wpłynie negatywnie na
zwiększony rozwój gospodarczy , którego efektem są miejsca pracy i wyższe wynagrodzenia.

3.

Zakłada się, że zakończenie realizacji inwestycji z perspektywy
unijnej 2007 – 2013 spowoduje, że samorządy kończąc swoje
przedsięwzięcia rozwojowe w latach tych będą potrzebowały
mniej pieniędzy, także tych z kredytów na swoje wydatki inwestycyjne.

Uważam, że kolejne nasilenie wydatków, które nastąpią z perspektywy unijnej 2014-2020, około roku 2016 wymaga ciągłej aktywności prorozwojowej samorządów. Ograniczenia, które wystąpią
od roku 2014 będą miały również wpływ na lata następne, czyli
na wkłady własne w inwestycje unijne realizowane praktycznie od
2016r. W ciągu dwóch, trzech lat samorządy nie są w stanie znacznie poprawić wielkości swoich nadwyżek operacyjnych, co za tym
idzie wskaźnika zadłużenia. Pamiętać należy, że konstruowanie
wskaźnika na danych z przeszłości może w praktyce spowodować
, że po okresie spowolnienia gospodarczego, samorząd nie będzie
mógł zaciągać nowych kredytów, bo wskaźnik zadłużenia będzie
liczony na podstawie niekorzystnych danych z trzech poprzednich, pewnie kryzysowych dla samorządu lat.

4.

Ustawa o finansach publicznych pozwala odliczać przy określaniu
wskaźnika zadłużenia kredyty zaciągane na finansowanie środków unijnych. Zasada ta jednak przestaje obowiązywać zaraz po
zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, wg nowych zapisów w 91 dniu po zakończeniu.. Odciąży to więc wskaźnik w wielkościach kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków, które zostaną samorządowi zrefundowane po jakimś czasie przez środki
unijne.

Jest to rozwiązanie korzystne chociaż nie ma ono pozytywnego
wpływu na zaciąganie kredytu na wkład własny samorządu w inwestycje. Wielkości tych kredytów należy już uwzględniać w limicie zadłużenia.

18

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 42 grudzień/styczeń 2012

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

>>Dobrze
wykorzystaliśmy
środki unijne<<
>>W Polsce kończy się okres dofinansowywania przez Unię Europejską
zadań zaplanowanych na lata 2007-2013.
Powiat Częstochowski zakończył już wszystkie zadania
z udziałem środków unijnych. <<

W

2007 r. 34 samorządy Subregionu Północnego
porozumiały się co do podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Z tych pieniędzy przyznano dla powiatu częstochowskiego
37 mln zł na zadania drogowe i 4 mln zł na rozwój elektronicznych usług publicznych „ E-powiat”. Zaraz potem w starostwie
i w Powiatowym Zarządzie Dróg rozpoczęto intensywne prace.
W pierwszej kolejności przygotowano dokumentację techniczną
i studia wykonalności na budowę 52 kilometrów dróg. Następnie
w Zarządzie Województwa Śląskiego złożono wnioski o formalne przyznanie dofinansowania. Umowy w tej sprawie z Urzędem
Marszałkowskim zostały podpisane w 2009 i 2010 roku (po zaakceptowaniu przez panel ekspertów parametrów dróg). Dopiero wtedy można było ogłosić przetargi, a po ich rozstrzygnięciu
podpisać z konkretnymi wykonawcami umowy na budowę dróg.
Potem nastąpiła realizacja zadania. Po zakończeniu robót powiat
płacił wykonawcy i oczekiwał na zwrot obiecanego dofinansowania unijnego. Refundacja może nastąpić dopiero po sprawdzeniu
przez Urząd Marszałkowski jakości i parametrów wykonanych
dróg. Na dzień dzisiejszy powiat nie otrzymał jeszcze zwrotu kilkunastu mln zł należnych za wykonane zadania.
Wszystkie zadania (a było ich 10) kosztowały łącznie 58 mln zł,
z czego 10,5 mln dołożyły gminy i tyle samo powiat.
Do wspólnych projektów gmin i powiatu należą:
• Przebudowa 3.4 km drogi 1053 S w Starczy
• Przebudowa 2 km drogi 1025 S w Widzowie, gm. Kruszyna
• Przebudowa 7.8 km drogi 1031 i 1032 S Zberezka – Pacierzów, gm. Kłomnice

• Przebudowa 2.3 km drogi 1018 S w Borownie, gm. Mykanów
• Przebudowa 4.5 km drogi Wygoda – Blachownia (gm. Konopiska i Blachownia)
• Przebudowa 4.1 km drogi Wrzosowa – Poczesna, gm. Poczesna
• Przebudowa 1.9 km drogi 1007 S Siedlec – Jaskrów, gm.
Mstów
• Przebudowa 3.5 km drogi 1059 S w Kościelcu, gm. Rędziny
• Przebudowa 5.7 km drogi Rybna – Kuźnica Kiedrzyńska
w kierunku Kłobucka, gm. Mykanów
• Przebudowa 16.4 km drogi od Częstochowy przez Brzyszów, Kusięta, Olsztyn i Biskupice do Poraja, gm. Mstów
i Olsztyn.
Tak oto w dziesięciu gminach wybudowanych zostało prawie 52 km dróg powiatowych o wysokim standardzie z chodnikiem i częściowym odwodnieniem (w terenie zabudowanym).
Te odnowione drogi stanowią 10% wszystkich dróg powiatowych.
Dwa zadania planowane pierwotnie do sfinansowania ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli:
- przebudowa 1.6 km drogi Kamienica Polska – Romanów
w gm. Kamienica Polska,
- przebudowa 2.5 km dróg powiatowych (ul. Żeromskiego
i Armii Ludowej w Koniecpolu), mimo że nie znalazły uznania
w oczach wojewódzkich ekspertów, zostały wykonane w 2009
i 2010 roku ze środków pomocowych otrzymanych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

CZĘSTOCHOWSKIE WIEŚCI POWIATOWE - Nr 42 grudzień/styczeń 2012

Inne, niewymienione wyżej gminy, także skorzystały ze
środków RPO - w łącznej wysokości ok. 17 mln zł.
I tak:
• z działania „ infrastruktura okołoturystyczna” gmina Janów
otrzymała dofinansowanie na renowację stawu „Amerykan”, a gminy: Przyrów, Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Janów
- na budowę ścieżek rowerowych i szlaku kajakowego związanego z „Turystyczną Doliną Wiercicy”, natomiast gminy:
Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Rędziny na budowę ścieżek
rowerowych w projekcie „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”.
• Z działania „ infrastruktura kultury” gminy Janów, Blachownia i Lelów otrzymały dofinansowanie do rozbudowy Gminnych Ośrodków Kultury.
• Z działania „ gospodarka odpadami” gmina Przyrów otrzymała dofinansowanie do rekultywacji składowiska odpadów w Bolesławowie.
• Z działania „ czyste powietrze i odnawialne źródła energii” gminy Koniecpol, Dabrowa Zielona, Przyrów i Rędziny
otrzymały dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej.
• Z działania „ rewitalizacja – małe miasta” gmina Olsztyn
otrzymała dofinansowanie do rewitalizacji i przebudowy
rynku w Olsztynie .
• Z działania „ rozwój elektronicznych usług publicznych”
wszystkie gminy i powiat częstochowski otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i stworzenie elektronicznego
obiegu dokumentów.
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<< 2

<< 3

Niewątpliwie duży wysiłek organizacyjny i finansowy włożony przez powiat i gminy w pozyskanie unijnych funduszy
opłacił się. Dzięki niemu bowiem poprawiła się jakość naszego
życia, a także (a może przede wszystkim) zwiększyło się bezpieczeństwo na naszych drogach. I choćby tylko dlatego ocena
działalności samorządów w naszym regionie musi być pozytywna – dobrze wykorzystały minione 5 lat.
Jan Miarzyński
Członek Zarządu Powiatu

1 >>

Budowa drogi powiatowej w Borownie

		

gm. Mykanów - maj 2010 r.

2 >>

Budowa drogi powiatowej w Gidlach

		

- marzec 2010 r.

3 >>

Budowa drogi powiatowej w Widzowie

		

- październik 2009 r.

4 >>

Budowa drogi powiatowej w Zberezce

		

- wrzesień 2009 r.

5 >>

Droga powiatowa w Kościelcu

		

- po przebudowie

<< 4

<< 5
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PREZENTACJE

„Integracja
kluczem do sukcesu”
1

S

towarzyszenie „ Razem na wyżyny” jest Lokalną Grupą
Działania” czyli związkiem partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych wspólnie podejmujących
działania na rzecz rozwoju obszaru, na którym funkcjonuje. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2006 roku obejmując swym
obszarem działalności pięć gmin: Kłomnice, Kruszynę, Mykanów
i Rędziny z powiatu częstochowskiego oraz Miedźno z powiatu kłobuckiego. W styczniu 2011 roku dołączyła do LGD gmina
Dąbrowa Zielona. Obecnie Stowarzyszenie obejmuje obszar zamieszkały przez ok. 54 tysiące mieszkańców.
Działalność organizacji opiera się na jednolitych zasadach
ustalonych 15 lat temu, gdy tworzył się Program Leader w Europie. Działalność w ramach tego programu charakteryzuje się
przede wszystkim podejściem terytorialnym, co oznacza, że jest
realizowany na określonym terenie, w naszym przypadku są to
gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny. Ważną cechą programu jest oparcie się na oddolnej inicjatywie mieszkańców.Cecha ta ujawniła się przy powstawaniu Stowarzyszenia, kiedy to ludzie sami zadecydowali
o stworzeniu lokalnej grupy działania. Partnerstwo to zasada,
jaką kierują się członkowie stowarzyszenia przy podejmowaniu decyzji mających wpływ na działalność na jego działalność.
Oznacza to, iż przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego wspólnie decydują m.in. o podziale
środków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, kierunkach działania i rozwoju Stowarzyszenia.
Od 2009 r. Stowarzyszenie realizuje swoją Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), która została opracowana na podstawie
wielu spotkań i konsultacji z mieszkańcami terenu. Pozyskało
na ten cel kwotę 7 985 340 zł. Są to pieniądze dla wszystkich,
którzy chcą realizować projekty przyczyniające się do rozwoju obszaru LGD „Razem na wyżyny”. Można pozyskać fundusze na założenie lub rozwój swojej działalności gospodarczej
w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw”
i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oraz na

działalność niekomercyjną np.: remont świetlicy wiejskiej, organizowanie szkoleń, warsztatów, wydawanie publikacji wytyczanie czy znakowanie tras turystycznych. Wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców w zakresie edukacji nt. możliwości
pozyskania funduszy na powyższe działania Stowarzyszenie organizuje szkolenia objazdowe, gdzie oprócz części teoretycznej
mieszkańcy mogą na żywo zobaczyć przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych, czy porozmawiać z osobami, które je realizowały.
Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu wydarzeń o charakterze integracyjnym, promocyjnym i aktywizującym lokalną
społeczność. Od trzech lat organizuje duże imprezy tematyczne dotyczące np. życia na wsi dawniej i dziś czy kultywowania
tradycji bożonarodzeniowych. Odbywają się również turnieje
międzygminne, które oprócz zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy
- przyczyniają się do większej integracji mieszkańców.
2
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1. 		 Wizyta studyjna w LGD Kłodzka Wstęga Sudetów
2. 		 Szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu
		 pozyskiwania środków unijnych
3. 		 Stowarzyszenie Razem na wyżyny na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Kielcach
4. 		 Posiedzenia Rady
5. 		 Turniej gmin podczas imprezy plenerowej
		 w Rzerzęczycach Obrazy wsi polskiej
4
3
5

Promuje teren działania stowarzyszenia poprzez różnego
rodzaju wydawnictwa i publikacje. Wydaje kwartalnik „Razem na
wyżyny”, który oprócz informacji o bieżącej działalności zawiera
ciekawostki dotyczące terenu czy wywiady z ciekawymi ludźmi.
Do tej pory udało się opracować i wydać mapę, przewodnik turystyczny, poradniki dla beneficjentów projektów oraz album fotograficzny pokazujący atrakcje naszego obszaru działania, baśnie
i legendy oraz wiele innych folderów i ulotek wydawanych przy
okazji organizacji różnych przedsięwzięć. Stowarzyszenie jest
także uczestnikiem targów, imprez plenerowych, gdzie promuje
swoją działalność oraz instytucji i organizacji z nim współpracujących.
Wszystkie te przedsięwzięcia były realizowane w ramach
PROW 2007-2013. Ponadto pozyskujemy środki także z innych
programów unijnych. Do tej pory był to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach, którego zrealizowano projekt dotyczący
wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz Kapitał Ludzki kurs języka angielskiego dla mieszkańców LGD..
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” w 2010 r. zostało docenione za starania na rzecz rozwoju i promocji regionu Statuetką Starosty Częstochowskiego. Zostało zgłoszone również do X
Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, gdzie otrzymało wyróżnienie w kategorii „Instytucja zasłużona dla rozwoju gospodarczego i promocji regionu”.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkie osoby, które potrzebują
wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, tworzenia
organizacji czy grup - na bezpłatne doradztwo a także tych, którzy chcą czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.
Więcej informacji znają Państwo na stronie internetowej
www.razemnawyzyny.pl
						
Na podstawie tekstu
Haliny Pruciak
		
K.O

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
ul. Cicha 74
42-233 Mykanów
tel. 34 374 00 01
e-mail.: biuro@razemnawyzyny
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KONKURS WIEDZY

Na Olimpijskim
Szlaku
Już po raz szesnasty Regionalna Rada Polskiego Komitet Olimpijski
w Częstochowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
Urzędu Miasta Częstochowy, Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatury
w Częstochowie, zorganizowała 24 listopada 2011 r. w IV LO im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie Regionalny Konkurs Wiedzy „Na Olimpijskim Szlaku”.

K

onkurs ma na celu krzewienie idei olimpijskiej wśród
dzieci i młodzieży oraz poznawanie i propagowanie
osiągnięć polskich sportowców na arenach olimpijskich. Przeprowadzony został w formie pisemnego testu,
w 3 kategoriach wiekowych: szkół ponadgimnazjalnych (pytania dotyczyły problemów polskiego ruchu olimpijskiego, olimpijskie osiągnięcia i wyniki polskich zawodników od 1924 roku)
oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych (problemy polskiego
ruchu olimpijskiego, olimpijskie osiągnięcia i wyniki polskich zawodników od 1948 roku).

4. Maciej Świerczyna

- 41 pkt

SP nr 1 w Koniecpolu
5. Daniel Flak

- 40 pkt

SP nr 30 w Częstochowie
6. Marta Łatacz

- 34 pkt

SP nr 1 w Blachowni
Szkoły Gimnazjalne

Wyniki.

1. Arkadiusz Puchała

Szkoły Podstawowe
1. Kamil Starczewski

nr 2 w Częstochowie
- 65+8 pkt

SP 49 w Częstochowie
2. Paulina Krawczyk

SP nr 1 w Koniecpolu

2. Bartosz Knop

- 63 pkt

nr 1 w Koniecpolu
- 65+6 pkt

SP nr 1 w Blachowni
3. Krzysztof Burzyński

- 64 pkt

3. Ireneusz Buczyńsk

- 57 pkt

nr 8 w Częstochowie
- 53 pkt

4. Julian Margasiński
w Kamienicy Polskiej

- 56 pkt
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SPORT

5. Mateusz Chyła

- 49 pkt

nr 2 w Częstochowie
6. Robert Szapski

- 46 pkt

nr 1 w Koniecpolu

Laureaci gimnazjów

Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Bartosz Wybrański

- 82 pkt

ZSP w Koniecpolu
2. Adrian Rabiniak

- 72 pkt

IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
3. Marek Dors

- 55 pkt

II LO im. R. Traugutta w Cz-wie
4. Łukasz Płatek

Laureaci szkół ponadgimnazjalnych

- 34 pkt

II LO im. R. Traugutta w Cz-wie
5. Kacper Gołda

- 32 pkt

IV LO im. H. Sienkiewicza w Cz-wie
6. Sandra Thiab

- 29 pkt

III LO im. W. Biegańskiego w Cz-wie
Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych

Łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych wzięło
udział 46 uczniów ze szkół powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i miasta Częstochowy.
Konkurs zaszczycił obecnością Stanisław Gościniak olimpijczyk w piłce siatkowej, uczestnik dwóch Igrzysk Olimpijskich: w Meksyku (1968 r.) i Monachium (1972 r.) - który podzielił
się z młodzieżą swoimi wspomnieniami, a także wręczał nagrody
i rozdawał autografy.
								
					
TK

M. Chyła, S. Gościniak, A. Puchała

Mistrzostwa Juniorów Słowacji
SPORT

Sukces
badmintonistów
z Blachowni

Od

11 do 13 listopada br. w Nitrze (Słowacja)
rozgrywano Międzynarodowe Mistrzostwa
Juniorów w Badmintonie, zaliczanych do europejskiego rankingu juniorów. W gronie 58 zawodników i 44
zawodniczek z 8 państw europejskich (Chorwacja, Cypr, Czechy,
Polska, Serbia, Słowenia, Słowacja, Węgry) znaleźli się również
zawodnicy z powiatu częstochowskiego reprezentujący MKS
„Dwójka” Blachownia: Karolina Gajos i Kamil Korbel trenowani
przez Leszka Gabrielskiego.
Start zawodników „Dwójki” w tych Mistrzostwach zakończył
się ich wielkim sukcesem. W grze mikstowej Kamil i Karolina wywalczyli srebrny medal. W finale lepsza okazała się para słoweńska Urban Turk/Ursa Arih, ale badmintoniści z Blachowni przegrali dopiero po zaciętym pojedynku (21:14, 14:21, 17:21).

Drugi medal - brązowy, wywalczył Kamil w grze podwójnej,
w której jego partnerem był Tomasz Tomża (UKS Plesbad Pszczyna). W półfinale Kamil i Tomek przegrali z rozstawioną z numerem 1 parą słoweńską Mitja Semrov/Urban Turk (17:21, 25:27).
Dotarcie do półfinału poprzedziło pokonanie w drugiej rundzie
rozstawionej z numerem 3 pary słowackiej David Balucha/Jozef
Balucha (21:17, 19:21, 22:20).
Wyjazd zawodników „Dwójki” na mistrzostwa mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu powiatu częstochowskiego,
gminy Blachownia i Śląskiej Federacji Sportu w Katowicach.
Swoją postawą i wynikami Kamil i Karolina zasłużyli na
uznanie trenera kadry narodowej juniorów.

Kamil i Karolina w akcji

K.Gajos i K.Korbel

Kamil i Karolina z trofeami

Kamil i Tomek - zdobywcy brązowego medalu

Gra deblowa

