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Bitwa
Warszawska
100. rocznica

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny
polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i nazwana przez brytyjskiego polityka
i dyplomatę Edgara Vincenta D’Abernona 18. przełomową bitwą w historii świata, która zadecydowała
o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

P

okonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym
- głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy
w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję
w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.
Skutki, jakie przyniosłoby pokonanie Polski, oddają słowa Kanclerza Niemiec Theobalda von Bethmann-Hollwega „nikt nie może
sobie wyobrazić rozmiarów światowej pożogi, nieszczęść i zniszczeń, jakie przyniosłaby wojna. Wszystkie wojny przeszłości byłyby wobec niej dziecinną igraszką”. Cele rewolucji wprost określił
Michaił Tuchaczewski „przez trupa Białej Polski prowadzi droga
ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy
szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód!”
Obie strony upatrywały nadziei na zwycięstwo w mobilizacji –
bolszewicy: „robotników i chłopów”, Polacy: narodów Europy
Środkowej. Idei przeniesienia rewolucji na zachód Europy Józef
Piłsudski przeciwstawił ideę federacji środkowoeuropejskiej. Niepowodzenie jej realizacji sprawiło, że ostatnią nadzieją na wiktorię
było zaangażowanie do obrony wszystkich dostępnych sił. Klęski
na froncie wiosną 1920 r. doprowadziły do obudzenia uczuć narodowych. 24 lipca 1920 r. lider ruchu ludowego Wincenty Witos
objął stanowisko premiera Rządu Obrony Narodowej. Jak stwierdził kard. Kazimierz Nycz w czasie mszy św. inaugurującej główne
obchody setnej rocznicy Bitwy „mocno zróżnicowane polskie społeczeństwo umiało być jedno. Polska skołatana czasem rozbiorów,
siedmioma latami wojny, z tego trzy lata wojen o granice na wschodzie i zachodzie, potrafiła poderwać się, zmobilizować, być razem
w obronie Ojczyzny od jesieni roku 1919, aż do marca roku 1921.
Oficerowie i żołnierze, mieszczanie i chłopi, wykształceni i prości
stawali w obronie Ojczyzny. To była jedność w różnorodności,
która przyniosła owoce”. W szeregi powołanej na początku lipca
Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera wstępowały dziesiątki tysięcy Polaków. Powołanie rządu, w którym najważniejsze funkcje
pełnią ludowiec (Premier Witos) i socjalista (Wicepremier Daszyński), miało swój wymiar propagandowy. Bolszewicy przedstawiali Armię Czerwoną jako wyzwoliciela robotników i chłopów
spod burżujskiego brzemienia. Rząd, u którego sterów byli Witos
i Daszyński, wytrącał ten argument z rąk agresora.

Bitwa Warszawska została rozegrana zgodnie z założeniem, które
opracował szef Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski.
Operacja składała się z trzech oddzielonych faz: obrony na linii
Wisły; rozstrzygającej ofensywy znad Wieprza oraz wyparcia
Armii Czerwonej za Narew. Działania WP ułatwiało złamanie szyfrów sowieckich armii przez por. Jana Kowalewskiego, które pozwoliło na poznanie planów i rozkazów strony rosyjskiej.
Straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty zadane Sowietom nie są znane.
Przyjmuje się, że ok. 25 tys. czerwonoarmistów poległo lub było
ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało
internowanych przez Niemców.
Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką miało dla Polski ogromne znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej
zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polskie nad
siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo
stłumił trzy powstania narodowe. Umożliwiło ono II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej niezależnej od interesów obcych mocarstw.
Traktat pokojowy pomiędzy Polską i Rosją (tzw. traktat ryski) został podpisany 18 marca 1921 r. W okresie rządów Wincentego
Witosa uchwalona została w dniu 17 marca 1921 r. konstytucja
zwana marcową, która zakończyła proces zmagań o kształt ustrojowy II Rzeczypospolitej.

Z

namienne są słowa Świętego Jana Pawła II wygłoszone
11 czerwca 1999 r. podczas wizyty w Sejmie RP: „W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego
całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady
odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały
najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Rodaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy była ona
poddawana najcięższym próbom”.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Nr 114 sierpień 2020



03

Powiat zbada
swoich
mieszkańców
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela
i Prezes Zarządu INTER MAX Sp. z o.o. Krzysztof
Janik podpisali umowę inicjującą rozpoczęcie
Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców
powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021.

- Większość mieszkańców najchętniej na każdą dolegliwość chciałoby
jedną tabletkę, niestety tak się nie da. Czasami trzeba zmienić tryb
życia, zrobić badania. Ten cały proces, który został dzisiaj zainicjowany
podpisem umowy na realizację tego niełatwego zadania, będzie realizowany w naszych murach pod nadzorem częstochowskiego starostwa. Profilaktyka jest bardzo ważna. To, co zaczynamy robić, skutkuje
kilkoma konsekwencjami, po pierwsze przedłuża się życie, po drugie
poprawia się komfort życia, bo to życie nie musi być wcale wypełnione
ciężką chorobą – wyjaśnia dr Krzysztof Janik.
22 lipca w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zarządu Powiatu Częstochowskiego
i przedstawicieli Spółki INTER MAX.
- Głównym celem podjętego działania są nasi mieszkańcy, ich życie
i zdrowie. Zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stadium zaawansowania jest podstawą do zwiększenia szans
na przeżycie pacjenta. Wykonanie kolonoskopii z usuwaniem polipów
prowadzi do zmniejszenia zapadalności na raka jelita grubego od 76%
do nawet 90%. W tym miejscu muszę podkreślić, że rozpoczynający
się dziś program nie jest pierwszym działaniem powiatu w ramach
profilaktyki zdrowotnej. W latach wcześniejszych uruchomiliśmy
program szczepień przeciwko wirusowi HPV wśród dziewczynek zamieszkujących powiat częstochowski. Efektów tych działań nie da pokazać się w ciągu roku od wprowadzenia. Efektem tych działań będą
uratowane ludzkie życia – mówi starosta Krzysztof Smela.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria wiekowe:
osoby w wieku 50-65 lat, dla populacji bezobjawowej, niezależnie od
wywiadu rodzinnego,
osoby wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały
w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
Osoby w wieku 25-49 lat, u których występuje zespół Lyncha.
Miejscem udzielania świadczeń w ramach realizacji programu będzie
NZOZ INTER-MED - przychodnia lekarska mieszcząca się przy ulicy
1 Maja 27 w Częstochowie.

Rak jelita grubego to w krajach europejskich jeden z najbardziej
rozpowszechniony typów nowotworu. Rozwija się powoli, zwykle
kilkanaście lat. Badania profilaktyczne, kształtowanie świadomości
potrzeby badania się, a przede wszystkim stwarzanie mieszkańcom
naszego Powiatu warunków do dbania o własne zdrowie ma kluczowe
znaczenie w kontekście zmniejszania zapadalności i przedwczesnej
umieralności z powodu nowotworów.
Program realizowany będzie w latach 2020-2021. Objętych nim zostanie 300 osób rocznie z populacji docelowej. Do badania nie będą
kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu
ostatnich 10 lat.
PJ
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Dziki na terenach miejskich
Jak poradzić sobie z obecnością
dzików na terenach
miejskich w Blachowni?
Rozwiązania szukali uczestnicy
spotkania, które odbyło
się 23 lipca w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie.
W konferencji wziął udział Członek Zarządu
Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk,
przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Kół Łowieckich „Uroczysko” i „Cietrzew”, Nadleśnictwa
Herby, UM Blachownia i Zarządu Mienia Komunalnego w Blachowni.
- Przepisy dotyczące dzikiej zwierzyny, która
dostaje się na tereny miejskie, są niedopre-

cyzowane. Zebraliśmy się tu jednak, aby wypracować płaszczyznę porozumienia, dzięki
której, będziemy mogli poradzić sobie z tym
problemem – mówi Adam Morzyk.
Jak wynika z wizji lokalnych, dziki znajdują
dużo pożywienia pozostawionego przez
ludzi (jabłka, czereśnie, pieczywo) co jest
główną przyczyną ich migracji. Ponadto
znajdują dobre warunki do schronienia
i rozmnażania. Jak zapewniają przedstawiciele kół łowieckich, wyeliminowanie tych
czynników spowoduje wyprowadzkę niechcianych gości.
Jak ustalono podczas spotkania, w pierwszej
kolejności mają być podjęte działania prewencyjne i edukacyjne.
PJ

Oczyszczanie
powietrza
w starostwie
Przepływowe lampy
bakteriobójcze i stojące
dozowniki bezdotykowe
pomogą w zachowaniu
wysokich standardów
sanitarnych w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie.
Od początku pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2 władze powiatu starają się
zachować jak najwyższe standardy sanitarne, a jednocześnie przyjmować jak
największą liczbę interesantów. W trosce
o zdrowie mieszkańców powiatu i pracowników starostwa zostały zakupione dwie
przepływowe lampy bakteriobójcze serii
NBVE 110 PL, które mają za zadanie dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach,
w których przebywa wiele osób. Ten rodzaj
lampy stosuje się między innymi w: przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym,
szpitalach, a także w gastronomii, farmacji

i hotelarstwie. Urządzenie emituje promieniowanie UV-C, które ma najsilniejsze
właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby
oraz wszelkie inne drobnoustroje. Podczas
działania tej lampy personel oraz interesanci mogą przebywać w pomieszczeniu.
Koszt zakupu dwóch lamp to 3 198 zł.
Poprawę sytuacji sanitarnej mają zapewnić
również wolnostojące dozowniki środków
dezynfekcyjnych. Podawanie płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo
– strumieniowo lub w formie rozproszonej,
co zapewnia higienę i bezpieczeństwo.
Obecnie w budynku starostwa znajdują się
trzy dozowniki.
PJ

Wsparcie dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej
w okresie
pandemii
COVID – 19
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie we
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Częstochowie
realizuje projekt pn. „Wsparcie
dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie
pandemii COVID – 19”, którego
celem jest zapobieganie
i ograniczenie negatywnych
skutków wystąpienia COVID-19
w obszarze pieczy zastępczej.
Pieniądze pozyskane w ramach projektu
w wysokości 543 210 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki
(zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci
z niepełnosprawnością), zakup środków
ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsca kwarantanny
dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum
Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach.
Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany 79 wychowankom rodzin zastępczych
z terenu powiatu częstochowskiego na zasadzie użyczenia, na okres 5 lat oraz 68
wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Częstochowski.
Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie pandemii
COVID – 19” realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym, współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Ww. projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej – Departament Polityki
Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Śląskim.
KK
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Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie wyznaczone zostało do
realizacji uruchomionego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi”.
W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać

Powiat
Częstochowski
pozyskał wsparcie
dla domów
pomocy społecznej
w ramach projektu
„Śląskie Pomaga”

z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać
się o wsparcie pieniężne w wysokości 500 zł
miesięcznie przez maksymalnie 3 miesiące.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby
posiadające aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (a w przypadku osób do
16. roku życia – aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności), których placówki nie
działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.
Pomoc finansowa może być przyznana
osobom niepełnosprawnym, które na skutek
wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz
stanu epidemii, w okresie od dnia 9 marca
2020 roku do dnia 4 września 2020 roku,
utraciły możliwość korzystania (przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po

Powiat Częstochowski przystąpił
do realizacji projektu „Śląskie
Pomaga”, który ma zapobiec
ryzyku rozprzestrzeniania
się koronawirusa w domach
pomocy społecznej
i maksymalnie zwiększyć
bezpieczeństwo przebywania
w tego typu placówkach
zarówno dla mieszkańców,
jak i ich opiekunów.
Pozyskane środki przeznaczone są na zakup
sprzętu ochrony indywidualnej m.in. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów,
płynów dezynfekcyjnych ciało i powierzchnie,
środków opatrunkowych, zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa.
Planuje się również doposażenie miejsc
wyznaczonych do izolacji dla potencjalnie
zarażonych w sprzęt niezbędny do walki
z epidemią wirusa SARS-CoV-2 poprzez

sobie dni roboczych) z opieki świadczonej
w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów
związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie
z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie
prawni tych osób. Wsparcie mogą również
uzyskać osoby, których niepełnosprawność
potwierdzona została orzeczeniem wydanym
przez lekarza orzecznika ZUS.
Wnioski o dofinansowanie są składane przez
osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym od dnia 10 kwietnia
2020 r. do 4 września 2020 r przez System
Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.pl lub
pocztą tradycyjną- formularz wniosku o dofinansowanie Moduł III.
Do dnia 13.08.2020 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wpłynęło 160 wniosków.
KK

zakup łóżek rehabilitacyjnych, termometrów
elektronicznych, mat dezynfekujących, lamp
bakteriobójczych, sterylizatorów powietrza,
myjek ultradźwiękowych, ssaków elektrycznych, koncentratorów tlenu itp. W powyższy
sprzęt oraz środki ochrony indywidulanej zostaną zaopatrzone wszystkie 3 funkcjonujące
w powiecie częstochowskim domy pomocy
społecznej tj. w Blachowni, Lelowie oraz Turowie. Ponadto w ramach projektu pozyskano
środki na sfinansowanie zatrudnienia pracownika w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie, a łączna
kwota dofinansowania wynosi 239 000 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie
nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania
na rzecz ograniczania skutków wystąpienia
zagrożenia epidemiologicznego wywołanego
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
KK
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Przedstawiamy kolejną część Raportu o stanie powiatu
za rok 2019 dotyczącą oświaty

Oświata
w Powiecie
Częstochowskim
Już za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny. Na dzień dzisiejszy istnieją znaki zapytania, co do formy jego organizacji
w związku z dość dużą dynamiką sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Pełni nadziei na pozytywny rozwój sytuacji
chcemy zaprezentować Państwu ofertę edukacyjną na terenie naszego powiatu.
Zadaniem Powiatu Częstochowskiego w zakresie edukacji jest
organizacja szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym
oraz szkolnictwa specjalnego. Zadanie to jest realizowane poprzez stworzenie sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkól
specjalnych. W poniższych tabelach prezentujemy Sieć szkół
i placówek prowadzonych przez powiat częstochowski w roku
szkolnym 2019/2020.

Lp.

Typ szkoły/placówki

Nagrody dla uczniów ze szkoły w Złotym Potoku

Stypendyści z Radnymi i Członkami Zarządu

Liczba szkół/placówek

1.

Liceum Ogólnokształcące

2

2.

Technikum

2

3.

Branżowa Szkoła I stopnia

2

4.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

5.

Szkoła Policealna

2

6.

Szkoła Podstawowa Specjalna

1

7.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

1

Ewidencja szkól i placówek niepublicznych w powiecie częstochowskim
Lp.

Typ szkoły /placówki

Liczba szkół/placówek

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Kruszynie

1

2.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Janowie

1

3.

Placówka oświatowo-wychowawcza w Widzowie

1

Sporządzono na podstawie księgi ewidencyjnej szkół i placówek niepublicznych powiatu częstochowskiego

Pracownia ogrodnicza

Przekazanie komputerów dla szkoły w Koniecpolu
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Profile i zawody kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwa szkoły

Licea Ogólnokształcące
PROFILE

Liceum
Ogólnokształcące
w Kamienicy
Polskiej

1.

Zespół Szkół w
Koniecpolu

2.

Technika

Branżowe Szkoły
I stopnia

Kwalifikacyjne
Kursy
Zawodowe

ZAWODY

ZAWODY

ZAWODY

-

-

Biologia, j. angielski, j.
polski
Administracyjno–
społeczny

-

Biologia, chemia, j. obcy

Technik logistyk

Historia, WOS, j. obcy

Technik handlowiec

Biologia, chemia,
matematyka, j. obcy

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
-

Kierowca mechanik
Kucharz
-

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
3

Zespół Szkół im.
Władysława Szafera
w Złotym Potoku

Technik organizacji
reklamy
-

Technik architektury
krajobrazu

Technik reklamy

-

Technik architektury
krajobrazu

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach i placówkach powiatu częstochowskiego w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Nazwa Szkoły/placówki

Liczba uczniów

Liczba oddziałów (klas)

1.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej

44

4

2

Zespół Szkół w Koniecpolu

315

15

3

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

71

5

4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku

50

10

Razem szkoły młodzieżowe:

480

34

1.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszynie

49

3

2.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Janowie

70

3

3

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w Złotym Potoku

21

1

Razem szkoły dla dorosłych:

140

7

RAZEM:

620

41

Sporządzono na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2019

Edukacja jest ważnym tłem pomyślnego rozwoju naszego regionu.
Nakłady ponoszone na naukę to nie wydatek, a inwestycja. Wspieranie młodzieży będącej mieszkańcami naszego Powiatu stanowi
priorytet Zarządu Powiatu Częstochowskiego. W związku z powyższym prowadzony jest program stypendiów i nagród dla uczniów.
Tylko w 2019 roku Stypendia Starosty Częstochowskiego w ramach
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat częstochowski
otrzymało 21 uczniów w wysokości 1 000 zł na jedną osobę tj. 8 uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, 11 uczniów z Zespołu Szkół w Koniecpolu, 2 uczniów z Zespołu Szkół im. Władysława
Szafera w Złotym Potoku.
Natomiast Nagrody Starosty Częstochowskiego w 2019 roku w wysokości 1500 zł na jednego ucznia wypłacono 23 osobom. Nagrody otrzymali uczniowie z gmin: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Kłomnice,
Konopiska, Janów, Przyrów, Poczesna, Rudniki, Rędziny. Jednocześnie
stale prowadzone są działania modernizacyjne mające na celu podniesienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w naszych placówkach.

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Częstochowski
dysponują nowoczesną bazą dydaktyczną i profesjonalnym zapleczem

technicznym, co umożliwia kształcenie na najwyższym poziomie. Pamiętając sytuację z przed rozpoczęcia tegorocznych wakacji warto
zwrócić uwagę na efektywność działań w zakresie zabezpieczenia potrzeb sprzętowych uczniów w związku z tymczasowym zamknięciem
szkół, które miało miejsce w ostatnim czasie. Wykluczenie cyfrowe
wciąż jest aktualnym tematem dotyczącym naszego społeczeństwa,
ograniczenie w dostępie do techniki informatycznej zweryfikowane
zostało właśnie poprzez wprowadzenie zdalnego nauczania. Zarząd
Powiatu Częstochowskiego korzystając z możliwości powstałych
w wyniku współpracy resortów edukacji i cyfryzacji skutecznie zareagował na braki sprzętowe wśród uczniów. W ramach projektu
Zdalna Szkoła finansowanego z środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Częstochowski przekazał na rzecz
uczniów placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Koniecpolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz tabletów z przeznaczeniem do
umożliwienia uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Dobra i celowa
edukacja naszych dzieci i młodzieży stanowi gwarant zbudowania
przyszłościowego zaplecza pokoleniowego dla pomyślnego rozwoju
Ziemi Częstochowskiej.
MDz
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SPORT
w Powiecie
Częstochowskim

- Sport jest jedną z tych dziedzin ludzkiego życia, która łączy bez względu na inne czynniki, potrzebą
społeczną jest umasowienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, stanowiącej środek integracji
i socjalizacji społeczeństwa. Bardzo ważne jest docenianie środowisk inicjujących wydarzenia
sportowe. Obowiązkiem dobrego samorządu jest wspieranie oddolnych inicjatyw sportowych mających
znaczenie nie tylko w kontekście aktywizacji obywatelskiej, ale także, jako środka prewencji chorób
cywilizacyjnych. Zwiększenie odsetki osób aktywnych fizycznie przyniosłoby szereg korzyści społecznych
w tym oszczędności w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Ruch to zdrowie!. Dlatego też Powiat
Częstochowski od wielu lat z dużym zaangażowaniem zarówno merytorycznym jak i finansowym wspiera
liczne wydarzenia sportowe - komentuje członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk.

Powiat Częstochowski aktywnie wspiera
rozwój kultury fizycznej. Prowadzi i nadzoruje kluby sportowe wpisane do ewidencji
starosty. Współdziała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sportowymi, które
funkcjonują na terenie powiatu oraz miasta
Częstochowy w zakresie organizowania wydarzeń sportowych i turystycznych. W 2019
roku Powiat Częstochowski współorganizował lub wsparł ponad 100 wydarzeń sportowych o różnym zasięgu, zarówno w ramach
profesjonalnego współzawodnictwa jak
i obywatelskich inicjatyw tworzących wydarzenia sportowe skierowane do amatorów
w bardzo szerokim przedziale wiekowym.
Zarząd Powiatu Częstochowskiego stara
się także w miarę możliwości doceniać
szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie
w budowanie środowisk sportowych na terenie naszego powiatu, czego przykładem
jest ubiegłoroczne podsumowanie działalności sportowej Powiatowego Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych (LZS).
Na spotkaniu wręczono puchary, statuetki
i upominki 43 zawodnikom, 11 trenerom
i 11 działaczom reprezentującym organizacje sportowe, którzy uzyskali znaczące
osiągnięcia indywidualne lub zespołowe na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub
wyższym. W zawodach organizowanych
przez LZS tylko w ubiegłym roku wzięło
udział łącznie ponad 1 500 osób.
Wydarzenia sportowe wspierane przez Powiat Częstochowski obejmują bardzo szeroką gamę dyscyplin, od sportu motorowego,

Gmina Koniecpol zwyciężyła w Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego w 2019 r.

gdzie warto podkreślić działalność UKS Speedway Rędziny, którego podopieczni już
odnotowują znaczące sukcesy, po coroczne
międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje
tańca towarzyskiego organizowane przez
klub Zorba, imprezy turystyczne Polskiego
Towarzystwa Turystycznego, Drużynowy
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Zarządu
Powiatu Częstochowskiego, Balonowy Pu-

char Polski w Olsztynie, Regaty Żeglarskie w Gminie Blachownia, Memoriał im.
mjr. Jana Wrzoska w strzelaniu pneumatycznym, Międzynarodowy Turniej BOCCI
w Konopiskach, rajdy rowerowe czy wiele
innych imprez sportowych organizowanych
przez licznie działające na terenie powiatu
kluby sportowe w bardzo wielu popularnych
dyscyplinach. Niezwykle ciekawym wydarze-
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Zawody piłkarskie dla najmłodszego pokolenia

Gala Lodowa

Rok 2020 ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną będzie dla sportu
szczególny. Wydarzenia sportowe, co roku
skupiają dużą ilość obserwatorów, także sam
sport w znacznej części dyscyplin opiera się
o kontaktowość, a jego dynamika i względy
praktyczne uniemożliwiają zachowanie zalecanych środków ostrożności. Obecnie obserwujemy zrozumiały spadek ilości imprez
sportowych organizowanych corocznie przez
różne stowarzyszenia i środowiska, jednak
część planowanych wydarzeń, których charakter nie koliduje z możliwością przestrzegania reżimu sanitarnego będzie odbywać
się planowo. Powiat Częstochowski czynnie
wspiera rozwój sportu w Regionie, dofinansowując szereg przedsięwzięć o przedmiotowym charakterze.

Strzelnica przy Zespole Szkół w Kłomnicach

niem integrującym wszystkie 16 gmin jest
Spartakiada Powiatu Częstochowskiego,
w której co roku udział bierze kilkaset osób
obu płci w każdym wieku.
Bardzo pozytywną informacją jest także to,
że aktywność w dziedzinie kultury fizycznej
na naszym terenie będzie utrzymywać stale
wysoki poziom, a to za sprawą tworzenia się
zaplecza pokoleniowego dla obecnych organizatorów wydarzeń sportowych. Cieszy
fakt dużego zaangażowania młodzieży
w organizację własnych imprez sportowych
i wydarzeń kulturalnych. Przykładem jest
działalność Związku Młodzieży Wiejskiej
Ziemi Częstochowskiej, który działa na terenie Powiatu Częstochowskiego. Młodzi
ludzie z ZMW od lat organizują liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i charytatywnym. Z działalności
ZMW na terenie naszego Powiatu warto wymienić liczne imprezy sportowe, z których
największa to Spartakiada Młodzieży Wiejskiej. Mikołajkowe turnieje sportowe, to już
tradycja ZMW, ubiegłoroczny był szczególny
ponieważ oprócz możliwości integracji i zachęcenia do aktywności fizycznej, przy-

świecał mu szczególny cel, sprzedaż cegiełek
na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach.
W ubiegłym roku na hali sportowej w Lelowie rozegrany został Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Częstochowskiego. W turnieju wzięło udział
68 zawodników z powiatu częstochowskiego, z Częstochowy oraz z województwa
małopolskiego (Przemsza Klucze) i łódzkiego - Victoria Żytno.
Aktywność fizyczna to nie tylko budowanie
prawidłowych nawyków dotyczących higieny ruchowej i wynikająca z tego prewencja
chorób cywilizacyjnych, ale także stwarzanie
warunków motywacji do samodoskonalenia
się i umiejętności pracowania nad własnymi
słabościami. To również przeciwdziałanie
zjawiskom niepożądanym polegające na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
często to właśnie zwykła nuda i brak zajęcia
dają początek patologicznym i aspołecznym
zachowaniom. Stawianie na sport jest ważne,
szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to
postęp technologiczny, alternatywne rozrywki dla młodzieży skłaniają bardziej do
prowadzenia siedzącego trybu życia.

					
MDz

Zawody w tenisie stołym rozgrywane w Poczesnej

Rowerem przez powiat

częstochowski
W kolejnych numerach „Wieści…”
prezentujemy propozycje tras
rowerowych stworzonych przez
mieszkańców naszego powiatu, którzy
chcą podzielić się wiedzą zdobytą
na rowerze i zachęcić do zwiedzania
powiatu na dwóch kółkach.
Szlak Reszków. Muzyka i Konie (od 70 do
80 km w zależności od wariantów drogi)
Przeprowadzone rozeznanie wskazuje na
jedną dominantę historyczną w gminach
Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Mstów – rodzinę Reszków i jej dokonania. Bracia Jan
(tenor) i Edward (bas) Reszke, wraz z siostrą
Józefiną (sopran) Kronenbergową, byli światowej sławy śpiewakami operowymi. Królo-

wali na wielkich scenach operowych końca
XIX i początku XX wieku: w Paryżu, Londynie,
Madrycie i Metropolitan Opera w Nowym
Yorku. Obydwaj bracia zamieszkiwali w miejscowościach: Garnek, Skrzydlów, Chorzenice,
Kłobukowice. Tutaj też realizowali swoją
drugą wielką pasję: hodowlę koni wyścigowych. Współpracowali w tym zakresie ze
szwagrem Adamem Michalskim z Borowna,
księciem Lubomirskim z Kruszyny, drugim
szwagrem – Leopoldem Kronenbergiem, właścicielem majątku Kłomnice, Gruszewskim
z Pławna i wieloma innymi z bliższej i dalszej
okolicy. W tym gronie założyli w 1879 r. Pławieńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych.
W Pławnie funkcjonował również przez 25
lat tor wyścigowy, a na imprezy jeździeckie
ściągały osobistości z całej Europy. Reszkowie

Pałac w Kruszynie,
foto. Mariusz Broszkiewicz

i Michalscy założyli równocześnie hodowlę
wyścigowych koni pełnej krwi angielskiej,
którą przenieśli później do Skrzydlowa. Ich
śladem, podobną hodowlę założyli Lubomirscy, przeniesioną później do Widzowa,
jako że te dwie rodziny łączyły więzy przyjaźni i wspólne zamiłowanie do koni. Hodowle
te były znane w całym ówczesnym Królestwie
Polskim i Rosji.
Cały szlak prowadzimy tak, aby można go
było przebyć rowerem, ale też wskazujemy
drogi dla samochodów. Trasa liczy od 70 do
80 km w zależności od wariantów drogi i dlatego jego zwiedzanie powinno się rozłożyć na
kilka etapów, choć „technicznie” można przejechać go w ciągu dnia.

1. Kłomnice.

Ze względu na dobry dojazd, szlak rozpoczynamy na dworcu PKP
w miejscowości Kłomnice. Dworzec PKP
jest związany z dawną Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. Naprzeciwko niego kolejowy budynek mieszkalny z końca XIX w.
Z tej stacji wyruszali Reszkowie ze swych majątków na światowe występy i tutaj przyjeżdżali ze swoimi bagażami. Ponadto, szwagier
Reszków, Kronenberg, był szefem Banku Handlowego (udziałowca tejże kolei). Dla nich,
na stacji Kłomnice, zatrzymywały się nawet
pociągi pospieszne. Opodal wiadukt szosy
Radomsko – Częstochowa nad linią kolejową.
W pobliżu dawny dworek Bugajów i zabudowania ich dawnej fabryki maszyn rolniczych.
Trzeba również zwrócić uwagę na liczne tutaj
kapliczki przydrożne, m.in.: św. Jana Nepomucena (róg ul. Częstochowskiej i Zdrowskiej),
Matki Bożej NP na końcu ul. Bartkowickiej, itp.
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skie, jest miejscowością z wieloma cennymi
zabytkami: klasztor kanoników regularnych
w Mstowie, kaplica cmentarna z XV w, zabytkowy zespół stodół na Górze Ściegna od
strony południowo zachodniej. Napotykamy
tu również dużo miejsc o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych, np. Przełom
Warty z ostańcem Skałą Miłości i szeregiem
źródeł krasowych, murawy kserotermiczne
na Górze Wał i w Jarze Małuskim oraz starorzecza w dolinie Warty.

5. Kłobukowice

Wiosna we Mstowie,
foto. Zbigniew Burda

(27 km). Leżą przy szosie
Mstów - Garnek. Był tu majątek z klucza Jana
Reszke. Pałac w Kłobukowicach (zbudowany
w manierze romantycznej w XIX w.) usytuowany jest na szczycie wysokiego zbocza
opadającego stromo ku Warcie. Na wspólnej
posesji zabytkowy spichlerz z XVII w oraz niedokończona budowa ośrodka szkoleniowego.
W pobliżu Warta i miejsca na rekreację.

6. Skrzydlów (30 km). Przy tej samej trasie
2. Nieznanice

(3 km). Nasza trasa rowerowa prowadzi przez przejazd kolejowy na
ul. Zdrowskiej, ul. Nieznanicką poprzez las polnym duktem w kierunku Nieznanic. W dawnym
pałacu W. Kornhoffera z 1919 r. znajduje się
hotel i restauracja „Pałac Nieznanice”.

3. Chorzenice (5 km). Z Nieznanic docieramy
do Witkowic i ruchliwej trasy Kłomnice –
Częstochowa. Znajduje się przy niej kaplica
pw. Św. Stanisława B.M. z 1927 r. wybudowana staraniem płk A. Nieniewskiego jako
votum za urodzenie się córki Haliny (urnę z jej
prochami umieszczono niedawno w ścianie
kaplicy). Pułkownik Adam Nieniewski był
zięciem Edwarda Reszke (ożenił się z jego
córką Janiną już po jego śmierci. Płk Nieniewski, oficer Wojska Polskie go, był szefem
sztabu u gen. J. Hallera, brał udział w wojnie
z bolszewikami, a szczególnie zasłużył się
w Bitwie nad Niemnem we wrześniu 1920 r.
Przy ul. Głównej jest dawny pałacyk płk
Adama Nieniewskiego (lata 20. XX w.) obecnie
siedziba Domu Dziecka.
4. Mstów

(23 km). Z Chorzenic do Mstowa
można jechać dobrą drogą przez Rzerzęczyce i Skrzydlów (dla samochodów) lub,
nieco gorszą, miejscami utwardzoną żwirem,
przez Przybyłów. Mstów, który do czasu powstania styczniowego posiadał prawa miej-

leży główny majątek Jana Reszke w Skrzydlowie. Rozległy park opadający ku Warcie,
kaplica dworska z 1830 r. otoczona fosą, pałac
- dworek z początku XX w., drewniany „Zielony Dwór” (pałacyk myśliwski dla gości), zabudowania folwarku, gorzelni i pozostałości
po hodowli koni. Tutaj Jan Reszke w końcu XIX
w. przeniósł z Borowna hodowlę koni pełnej
krwi angielskiej, które odnosiły sukcesy na torach wyścigowych w całej Europie.

7. Rzeki Wielkie (34 km). Znajduje się tutaj
dwór szlachecki z XVIII w. z parkiem, obecnie
siedziba szkoły, klubu sportowego. W pobliżu
Warta, jaz spiętrzający wodę oraz dawna
fabryka Narzędzi Gospodarczych (obecnie
Smoląg) i mała elektrownia wodna. Przy
drodze do Karczewic stoi kapliczka, będąca
pamiątką po powstaniu styczniowym.
8. Garnek (39 km). Dotrzeć tu można szosą
przez Karczewice lub boczną drogą przez
łąki i miejscowość Chmielarze. Jest to miejsce
gdzie osiedlił się Edward Reszke. Wybudował
w swoim majątku w latach 90-tych XIX w. oryginalny dwór – pałac w stylu “cottage”, który
niestety po wojnie spłonął. Została tylko
stróżówka, obecnie biblioteka. W centrum
miejscowości Park im. Braci Reszke (z części
dawnego parku dworskiego). Na rozstajach
dróg kapliczka M. B. N. P. ufundowana przez
państwo Reszke w 1902 r. W pobliskich Karczewicach stary (ponad 150 lat) drewniany
młyn na odnodze Warty – Młynówce. Z Rzek
Stadnina koni w Widzowie,
foto. Mariusz Broszkiewicz

Wielkich lub Garnka można udać się na wycieczkę do Św. Anny, odległej o około 9 km.
9. Zawada (48 km). Z Garnka można dotrzeć
szosą przez Pacierzów i Konary. Nad Wartą
przy moście, kapliczka Św. Jana Nepomucena,
a przy drodze do Kłomnic kapliczka upamiętniająca klęskę epidemii cholery (lub tyfusu)
w 1896 r. Z Zawady można podjąć wycieczkę
do Gidel i Pławna (około 6 km).

10. Widzów (57 km). Do Widzowa na terenie
gminy Kruszyna można dojechać utwardzoną
drogą przez Zberezkę lub żwirową drogą przez
pola i lasy koło Ludwikowa (III Zberezka).
11. Kruszyna

(65 km). Z Widzowa do Kruszyny prowadzi szosa przez Jacków.

12. Borowno (7 km). Z Kruszyny do Borowna
prowadzi asfaltowa szosa. Końcowy odcinek
tej drogi to aleja lipowa wśród pól. Obok niej
leżą tereny słynnej bitwy pod Kruszyną (lub
Nieznanicami) jaką w czasie Powstania Styczniowego w sierpniu 1863 r. stoczyły oddziały
pod wodzą gen. E. Taczanowskiego. Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób E. Reszke
i jego rodziny: Michalskich. W pobliżu – grób
Wereszczyńskich (malarka Wanda Wereszczyńska). W Borownie mieszkała siostra
Reszków – Emilia Michalska i to ona namówiła, wraz ze swoim mężem Adamem, swoich
sławnych braci na osiedlenie się w okolicy.
W Borownie stał niegdyś piękny drewniany
spichlerz z XVIII w. Teraz można go podziwiać
w podczęstochowskim Olsztynie jako karczmę.

13. Rudniki – Kościelec. Drogą na Karolinę
w gminie Rędziny udajemy się do Kościelca.
Przy głównej drodze jest widoczny okazały
dwór Wereszczyńskich – dom rodzinny znanej
malarki częstochowskiej Wandy Wereszczyńskiej. Obecnie jest tu przedszkole i szkoła. Gdy
dotrzemy do Rudnik (bocznymi drogami)
warto zwrócić uwagę na pozostałości starego
przemysłu: dwa stare piece wapienne i kamieniołom z Jaskinią Szmaragdową. Jest to
element Szlaku Siedmiu Szkół. W Rudnikach
na dworcu kolejowym kończy się nasz szlak.
Szlak można uzupełnić o miejsca z walorami
przyrodniczymi i rekreacyjnymi, szczególnie
nad Wartą na terenie gmin Mstów, Kłomnice
i Kruszyna.
Autorem trasy jest Krzysztof Wójcik

Stadnina koni w Widzowie,
foto. Mariusz Broszkiewicz
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ATRAKCJE
NA WAKACJE
Brama Twardowskiego znajduje się w Złotym Potoku, gm. Janów, w lesie
przy drodze łączącej Siedlec z drogą wojewódzką
nr 793, w odległości około
600 m od skrzyżowania
tych dróg i parkingu. Jest to
zbudowany z wapienia most skalny. Nazwę
nadał mu poeta Zygmunt Krasiński (1812–
1859), który często tędy spacerował. Już za
jego czasów wykonano dla turystów drewniane schodki ułatwiające zwiedzanie skały.
Skała leży w obrębie rezerwatu przyrody
Parkowe. Pod względem geograficznym jest
to obszar Równiny Janowskiej na Wyżynie
Częstochowskiej w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W lesie w okolicy Bramy
Twardowskiego znajduje się jeszcze kilka innych ostańców.
Z Bramą Twardowskiego związana jest legenda o Panu Twardowskim. Na skale znajdują się odciski, które według tej legendy
pozostawił diabelski kogut, startując z Twardowskim na Księżyc. Istnieje też przekaz mówiący o tym, że niezamężna dziewczyna, która
przejdzie przez otwór Bramy Twardowskiego,
wkrótce będzie miała szansę wyjść za mąż.
W połowie drogi
z Borowna do Kruszyny,
kilkadziesiąt
metrów od szosy, stoi
w polu wysoka, wykonana w
antycznym
stylu kolumna z szarego
piaskowca. Postawiono ją
ponad 300 lat temu w miejscu samobójczej śmierci ostatniego z Denhoffów w linii
kruszyńskiej. Syn Kacpra Denhoffa pragnął ożenić się z Barbarą Szafraniec, córką
dzierżawcy z Bogusławic. Dumny magnat
nie mógł pogodzić się z takim mezaliansem,
więc szybko problem rozwiązał – kazał spalić
dwór dzierżawcy wraz z panną, w wyniku,
czego syn popełnił samobójstwo. Według
innej wersji syn zginął z ręki ojca, który go
przypadkiem zastrzelił, sądząc, że to zbliża

się pragnący zemsty ojciec Barbary. Kolumna
jest jednym z najstarszych pomników w okolicach Częstochowy. Z opowieści mieszkańców okolicy możemy dowiedzieć się, że
nocą na drodze od strony Kruszyny pokazuje
się jeździec i pędzi w kierunku Borowna.
Zjawa na koniu rozpływa się na wysokości
kolumny, a chwilę później słychać przerażający lament kobiety i mężczyzny.

„Ciulimie, clulimie z ciebie cały Lelów
słynie. Jak wieść niesie najsmaczniejszy
upieczony w GS-ie”
Lelów, znany m.in. z pielgrzymek ortodoksyjnych Żydów
- chasydów - do znajdującego się tam grobu
cadyka
Biedermanna,
oferuje kulinarny dorobek
dawnej społeczności. Odwiedzając Lelów w lokalnych restauracjach należy
koniecznie zjeść Ciulim i Czulent. Czulent
to tradycyjna potrawa kuchni żydowskiej
jest nią wolno gotowany (duszony) gulasz,
przyrządzany z koszernego mięsa, z fasolą (często ciecierzycą), cebulą, kaszą jęczmienną lub jaglaną. Czasami w jego skład
wchodzą także jajka na twardo, knedle.
Natomiast Ciulim lelowski jest regionalną
potrawą posiadającą certyfikat „Produktu
Tradycyjnego”. Wraz z żydowskim czulimem jest też głównym bohaterem organizowanego w Lelowie od 2003 r. Święta
Ciulimu-Czulentu. Danie to stanowiło podstawę świątecznego jadłospisu mieszkańców
Lelowa, będąc lokalną, niekoszerną wersją
żydowskiego czulentu.
Pustynia Siedlecka znajduje się w Siedlcu,
gm. Janów i zajmuje
około 25 ha. Jest częściowo porośnięta sosną.
Większość powierzchni to
piaski, rozciągające się na ok. 25
ha. Stanowią one pozostałość

morskiego dna z okresu górnej jury. Tutejsze
charakterystyczne „pustynne” gatunki roślin to szczotlicha siwa, kocanka piaskowa,
czerwiec roczny i trzcinnik piaskowy. Po
przebyciu 25 km na południowy wschód
od Częstochowy możemy poczuć się jak na
prawdziwej pustyni.
Również z Pustynią Siedlecką tak jak z Bramą
Twardowskiego związana jest postać Pana
Twardowskiego, który zaprzedał duszę
diabłu. Według legendy nagromadzenie tutejszych piachów to wynik pościgu diabła za
Twardowskim. Przed uciekającym Twardowskim otwarły się bramy piekielne. Jak zwykle
jednak czarnoksiężnikowi udało się uciec, ale
piekielny ogień spalił tutejszą ziemię, zamieniając ją w pustynię.
Sanktuarium w Świętej
Annie znajduje się na tradycyjnym szlaku pielgrzymek
zdążających na Jasną Górę,
35 kilometrów na wschód
od Częstochowy. Nazwa
miejscowości pochodzi od
imienia patronki tego miejsca,
której cudowna figura, Święta
Anna Samotrzeć, wyobrażająca św. Annę
w towarzystwie Matki Bożej i Dzieciątka
Jezus, czczona jest tu od ponad pięciuset lat.
Zgodnie z dobrze udokumentowaną tradycją
początki kultu św. Anny sięgają końca XV
wieku. Wówczas w okolicznych lasach miało
miejsce kilka cudownych wydarzeń.
Skała Miłości to najbardziej
wysunięty na północ Jury
Krakowsko Częstochowskiej
wapienny ostaniec znajdujący
się nad Wartą, u zachodnich podnóży Góry Szwajcera (267 m). Związana z nim
jest legenda. U jego podnóża
wypływa źródło, któremu przypisywano moc uzdrawiania. Pewnego razu
matka wysłała córkę po jego uzdrawiającą
wodę. Ta jednak długo nie wracała. W końcu
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zdenerwowana matka wybrała się do źródła sama.
Przy źródle znalazła córkę w ramionach kochanka.
W przypływie emocji rzuciła klątwę, która obydwoje
kochanków zamieniła w skałę. W kształcie skały
można wypatrywać kształtu dwojga ludzi.
W okolicy znajdują się szlaki spacerowe, altany,
schody, ławki, podesty widokowe, tablice informacyjne, miejsca do palenia ognisk i grilowania.
Skała Miłości jest udostępniona do wspinaczki
skalnej. Ma wysokość 12-15 m, ściany pionowe i połogie z filarem. Na ścianie zachodniej i południowo-zachodniej jest 6 dróg wspinaczkowych o trudności
V do VI.3+ w skali Kurtyki. Wszystkie posiadają asekurację (5-8 ringów i stanowiska zjazdowe).
Rezerwat przyrody Sokole Góry został utworzony w 1953 r., obecnie
zajmuje powierzchnię 215,95 ha.
Jest drugim pod względem wielkości, po Dolinie Racławki,
rezerwatem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat
stanowią wzgórza wapienne:
Sokola Góra, Puchacz, Donica, Karzełek, Setki. Zbudowane są ze skał wapiennych przykrytych lessem. W wielu miejscach spod
lessu odsłaniają się nagie wapienne skały z bogatymi formami rzeźby krasowej i licznymi jaskiniami .
Największe z nich to: Jaskinia Olsztyńska, Jaskinia
Maurycego, Jaskinia Kordowa, Jaskinia Koralowa, Jaskinia Urwista, Jaskinia w Dziedzińcu, Jaskinia Fikuśna, Studnisko (Jaskinia Głęboka), Jaskinia pod
Sokolą Górą. Jaskinie są wykorzystywane przez liczne
gatunki nietoperzy, jako miejsce hibernacji (snu zimowego). W jaskini Studnisko znajduje się również
kolonia rozrodcza (letnia) nocków dużych.
Rezerwat Sokole Góry to nie tylko jaskinie i wspaniałe miejsca do wędrówek, według legendy
w jaskiniach i grotach mieszkają diabły, licha, dobrochocze, strzygi. Raz w roku na szczycie Sokolich Gór
- Pustelnicy - zbierają się wszystkie zamieszkujące
okolice demony i ustawiają się rzędami. Potem na
dany przez najważniejszego demona sygnał zbiegają
w dół z samego szczytu. W tym czasie w lesie występuje bardzo silny wiatr, ten, kto akurat wtedy znajdzie się na drodze diabłów, ma na zawsze zaginąć
bez śladu.
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CO TO JEST
BON TURYSTYCZNY?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla
polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi
jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18
r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie
w formie uzupełnienia bonu, w wysokości
500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .
Za pomocą bonu można dokonać płatności
za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na
terenie kraju.

JAK DZIAŁA?
Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca
2022 r. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie,
gospodarstwie agroturystycznym, czy na
kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie
sportowym lub rekreacyjnym.

DLA KOGO?
Bon przeznaczony jest dla rodzin z co
najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów,
tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

GDZIE WYKORZYSTAM BON?
Bon można wykorzystać w Polsce. Katalog
bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu, jest dostępny na stronie
https://bonturystyczny.polska.travel/
lista-podmiotow. Przygotowanie listy koordynuje Polska Organizacja Turystyczna:
https://www.pot.gov.pl/pl
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Polski bon
turystyczny

JAK SKŁADAM WNIOSEK?
Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na
Platformie Usług Elektronicz
nych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.
mSystem pozwala na łatwą rejestrację m.in.
za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go
będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub
najpóźniej przy zakwaterowaniu.

PODMIOTY TURYSTYCZNE
– CO ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ
DO PROGRAMU POLSKI BON
TURYSTYCZNY
Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować
płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę
prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie za
pośrednictwem PUE ZUS.
Aby przystąpić do programu Polski Bon
Turystyczny na PUE ZUS, trzeba wypełnić
„Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego
w celu przystąpienia do programu Polski
Bon Turystyczny” (PBT).
Na PUE ZUS podmiot turystyczny będzie
mógł zarządzać uprawnieniami osób, które
będą przyjmować płatności bonem. Uzyska
też dostęp do swoich rozliczeń.
Więcej informacji na temat bonu można
uzyskać na naszej stronie internetowej
www.zus.pl i pod numerem specjalnej
infolinii: 22 11 22 111.
Pytania można też wysyłać na adres
e-mailowy: bon@zus.pl.

Obsługa zgłoszeń
nieprawidłowości
w uprawnieniach do
Polskiego Bonu Turystycznego
Osoba zgłaszająca problem dotyczący
uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego
powinna skontaktować się z infolinią
Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest, żeby osoba taka
dysponowała:
danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko,
PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do
bonu)
podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres
e-mail)
przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie
przekazywane jest do Polskiej Organizacji
Turystycznej (POT), która:
1.dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli
istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości
bonu.
2.wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:
1.Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2.POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3.POT wydaje decyzję administracyjną.
4.POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.
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Partnerstwo Północnej
Jury z nagrodą
Energy Globe Award
Projekt współpracy Ekologia - kogo
obchodzą losy cywilizacji? (akronim:
EKOLC), został zwycięzcą krajowym
nagrody ENERGY GLOBE.

Projekt ten został zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia
„Partnerstwo Północnej Jury” (Koordynatora Głównego Projektu)
z LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny”, LGD
„Perła Jury”. To właśnie Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej
Jury” było inicjatorem i zgłoszeniodawcą projektu do jednego
z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. Sukces oddziaływania projektu jest ogromny, gdyż w edycji 2019 do konkursu zostało zgłoszonych aż 2500 projektów ze 180 krajów!

Dzieciakom przekazano ekologiczne kredki i malowanki. Z kolei dorośli uczestnicy projektu wzięli udział w akcji „Zgnieć-śmieć” polegającej na dystrybucji w rodzinach zamieszkujących teren 27 gmin
ponad 2100 zgniatarek do zmniejszania objętości butelek plastikowych i puszek. Przeprowadzona została również promocyjno-edukacyjna akcja plakatowa a całość projektu podsumowano podczas
konferencji.
Wyróżnienie projektu współpracy EKOLC na arenie międzynarodowej to ogromna motywacja do podejmowania kolejnych proekologicznych działań. Co więcej, partnerzy projektu są dumni, że dzięki
zrealizowanemu projektowi, zwrócą uwagę globalnej społeczności,
w jaki sprawdzony i skuteczny sposób można prowadzić edukację
ekologiczną wśród dzieci i dorosłych.

Czym jest nagroda Energy Globe?
Nagroda ENERGY GLOBE została ustanowiona 1999 roku
przez austriackiego pioniera energetyki Wofganga Neumanna i jest jedną z najbardziej prestiżowych obecnie
nagród środowiskowych.
W ramach globalnego zaproszenia do udziału w konkursie, ENERGY GLOBE zaprasza wybitne projekty
najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego
rozwoju, do udziału w corocznym konkursie.
Z całego świata, co roku do konkursu zgłaszane są
setki projektów i inicjatyw o ekologicznej tematyce, które są nagradzane jako: KRAJOWE nagrody
ENERGY GLOBE (każdy zwycięzca krajowy może zostać zwycięzcą międzynarodowej nagrody ENERGY
GLOBE) bądź jako INTERNATIONAL ENERGY GLOBE
Award/WORLD AWARD (najlepsze projekty są wyróżnione w pięciu kategoriach: ziemia, ogień, woda, powietrze i młodzież)
Zwycięzcy kategorii międzynarodowych są nagradzani
podczas ceremonii, która jest transmitowana na cały świat
i jest w centrum uwagi międzynarodowych mediów. Międzynarodowe nagrody ENERGY GLOBE wręczane są corocznie podczas
telewizyjnej ceremonii (takie miały już miejsce w Japonii, Kanadzie,
Brukseli, Czechach, Rwandzie).Wśród wybitnych gości, którzy wręczali nagrody, byli m.in. Kofi Annan, Michaił Gorbaczew.

Na czym polega wyjątkowość wyróżnionego
projektu współpracy o akronimie EKOLC?
W ramach projektu EKOLC, zrealizowanego w 2012r., w 129 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wystawiono teatrzyk zatytułowany „Z ekologii niech świat słynie”, w którym udział wzięło
ponad 6000 przedszkolaków. Wśród dzieci i młodzieży zorganizowano plastyczny konkurs o tematyce ekologicznej „Ziemia-mój
dom” a najpiękniejsze prace plastyczne ujęto w kalendarzu na 2013.

Więcej o projekcie można poczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ tj. www.jura-ppj.pl. Zachęcamy również do obejrzenia
filmu przygotowanego na potrzeby konkursu Energy Globe Award
dostępnego pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ik-0Ir58KF4&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR1srmosNKkvVzls5BMgNajqcyxBTk9l18mkdFNbLxJGLbjNJ8g0Fj1EYMw
Aleksandra Stachura
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”
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Co słychać
w naszych gminach
Kłomnice

Międzynarodowa Federacja
Lotnicza ogłosiła wyniki międzynarodowego
konkursu
plastycznego „Latanie wczoraj
i jutro”.
Trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobyła Milena
Bąk, mieszkanka Kłomnic. Milena jest również reprezentantem
Aeroklubu
Częstochowskiego,
a jak informuje klub na swojej oficjalnej stronie internetowej, medal
zdobyty przez Milenę jest odpowiednikiem brązowego medalu
rangi Mistrzostw Świata w sportach lotniczych. Jak do tej pory nikt
z terenu gminy Kłomnice nie mógł
się poszczycić takim sukcesem.
W swojej kategorii wiekowej Milena ustąpiła miejsca na podium
jedynie dwóm reprezentantom
Stanów Zjednoczonych. Była również jedynym reprezentantem naszego kraju, który zdobył medal.

Olsztyn
Pod zamkiem w Olsztynie archeolodzy
odkryli prawdopodobnie największy
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
system jaskiń.
Trwające od trzech lat badania towarzyszą
pracom mającym na celu zabezpieczenie ruin
finansowanym ze środków unijnych pozyskanych przez olsztyńską Wspólnotę Gruntową
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Aspekt speleologiczny Najciekawszym i najnowszym odkryciem jest szczelina
prowadząca do podziemnych korytarzy. Badający to miejsce specjaliści twierdzą, że może
to być największy na całej Jurze system jaskiń.
Swoje przypuszczenia opierają na podstawie
przeprowadzonych badań elektrooporowych.
Potwierdza to bezpośrednia obserwacja.
Po przeciśnięciu się przez nowopowstałą
w obecnym dnie jaskini szczelinie widać rozchodzące się w dwóch kierunkach korytarze.
Ślady fauny Odkryto bardzo stare szczątki
zwierząt, które mogą pochodzić nawet sprzed
epoki lodowcowej. Najprawdopodobniej znalazły się tam za sprawą żyjących tutaj niegdyś
i polujących ludzi. - Można powiedzieć, że jest
to paleontologiczne złoto - mówi archeolog, dr

Mikołaj Urbanowski, reprezentujący Fundację
Przyroda i Człowiek. Niezwykle ciekawym
odkryciem biologicznym w nowoodkrytych
korytarzach jaskini jest obecność nieznanego
dotąd gatunku chrząszcza. Kuźnica W miarę
pogłębiania dna jaskini podczas prac archeologicznych natrafiono na ślady istniejącej tu
kiedyś kuźnicy z piecem do wytopu metalu.
Prawdopodobnie pochodzi ona z pierwszej
połowy XV wieku. Jest to absolutnie nietypowe znalezisko, ponieważ nie zdarzało się,
by kuźnice istniały w jaskiniach czy innych
podziemiach, skąd trudno odprowadzić dym
i gazy toksyczne. Pod znajdującym się tam
piecem znaleziono tak zwaną ofiarę zakładzinową – szczątki szczeniaka - którą niegdyś
złożono pod piecem, co miało gwarantować
udany wytop metalu. Podczas prac wykopaliskowych przy piecu doszło do zaskakującej
obserwacji. Fragmenty urobku spadały gdzieś
w głąb i znikały z pola widzenia. Pogłębienie
i poszerzenie otworu doprowadziło do odkrycia nieznanego dotąd wyżej opisanego
korytarza jaskini. Kuźnica funkcjonowała
w Zamku mniej więcej w XV wieku, natomiast
w późniejszym okresie w tym samym miejscu
zlokalizowana była zamkowa spiżarnia. Neandertalskie zabytki Fascynującym znaleziskiem
bez wątpienia krzemienne tak zwane lewaluaskie ostrza. Niektóre z nich uszkodzone są
w charakterystyczny sposób, który świadczy
o tym, że natrafiły na twardą przeszkodę,

którą mogła być skała lub… czaszka. Narzędzia te używane były przez neandertalczyków
w środkowym paleolicie, przynajmniej 40
000 lat temu. Baszta studzienna Intensywne
prace trwają także w baszcie studziennej.
Przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu murów przed samoistnym zawaleniem
się. Co bowiem ciekawe, tak jak wszystkie
inne mury olsztyńskiego zamku zbudowane
są na solidnych podstawach, fundamentach,
tak baszta studzienna posadowiona jest po
prostu na ziemi. Stąd też konieczność zbudowania fundamentów. Jak wynika z nazwy
baszty znajduje się w niej studnia. Przez lata
była całkowicie zasypana, ale obecnie udało
się oczyścić ją do głębokości około 10 metrów.
Wykopalisko ukazało niezwykle starannie
wykutą w skale cylindryczną studnię o średnicy około 3 metrów. Naukowcy twierdzą, że
jej całkowita głębokość sięga kilkudziesięciu,
a może nawet około 100 metrów. Wiek studni
szacuje się na około 600 lat. Prace naukowe
nad zdobytymi „skarbami” prowadzą prof.
Krzysztof Stefaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Adrian Marciszak z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Andrzej Tyc
z Uniwersytetu Śląskiego i reprezentujący
Fundację Przyroda i Człowiek dr Mikołaj
Urbanowski. Wszelka aktywność związana
z wykopaliskami została wstrzymana ze
względu na brak środków finansowych.

Nr 114 sierpień 2020

19



Lelów

Serdecznie zapraszamy do udziału
w warsztatach oraz konkursie piosenki żydowskiej, które odbędą się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie
w ramach realizacji projektu edukacyjnego “Lelów miejsce spotkania kultur”.
Projekt
realizowany
przez
Gminny
Ośrodek Kultury w Lelowie uzyskał
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Ma na celu
przybliżenie historii, zwyczajów i kultury
zarówno żydowskiej jak i polskiej, a także
ukazanie tego jak w przeszłości przenikały
się obie kultury. Bardzo ważnym celem
projektu jest propagowanie idei dialogu,
tolerancji, otwartości i przeciwdziałania
antysemityzmowi.

Warsztaty tańca polskiego i żydowskiego odbędą się w dniach 24 sierpnia
- 4 września 2020 r. Warsztaty taneczne poświęcone obrzędowym tańcom kultury polskiej i żydowskiej skierowane są do dzieci,
młodzieży oraz dorosłych i seniorów.
Zapisy na warsztaty do 18 sierpnia 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie lub
telefonicznie 34 355 00 47 , 663 442 881.

Warsztaty pisania w języku jidysz odbędą
się w dniach 28-29 sierpnia 2020 r. Warsztaty
skierowane są do wszystkich grup wiekowych
zainteresowanych tą tematyką.
Zapisy na warsztaty do 18 sierpnia 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie lub
telefonicznie 34 355 00 47, 663 442 881.
Warsztaty wycinanki żydowskiej odbędą
się w dniach 17-19 sierpnia 2020 r. Warsztaty skierowane są do wszystkich grup wiekowych zainteresowanych tą tematyką.
Zapisy na warsztaty do 12 sierpnia 2020 r.

Mstów

W Urzędzie Gminy Mstów odbył się II

etap konkursu kulinarnego pn. „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju
przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”.
Do II etapu zostały nominowane potrawy,
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Brzyszowie. Uczestników spotkania powitał
Dyrektor PPJ Jerzy Motłoch, który przedstawił
założenia projektu, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.
Dyrektor podkreślił, że dzięki wsparciu partnera projektu tj. Gminy Mstów, organizowany
jest konkurs kulinarny na terenie partnerskiej
gminy. Podkreślił jak ważna i efektywna jest
współpraca z gminą, podziękował za dotychczasową synergię działań. Następnie Wójt Tomasz
Gęsiarz powitał wszystkich uczestników spotkania, również dziękując za obopólną, wręcz
wzorową współpracę z PPJ i pogratulował KGW

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie lub
telefonicznie 34 355 00 47 , 663 442 881.

Warsztaty muzyki żydowskiej odbędą
się w dniach 24 sierpnia-4 września 2020 r.
Warsztaty muzyki żydowskiej skierowane
są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
i seniorów.
Zapisy na warsztaty do 18 sierpnia 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie lub
telefonicznie 34 355 00 47 , 663 442 881.

Brzyszów kunsztu kulinarnego.
Spotkanie uświetniła też swoją obecnością
wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Halina Palarz. Wśród
uczestników spotkania byli także m.in. przedstawiciele Komisji Konkursowej (w składzie
pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie, a także pracowników biura
Stowarzyszenia PPJ), Zastępca Wójta Małgorzata Grabowska i Skarbnik Gminy Mstów Maria
Skibińska. Rekrutację uczestników do konkursu
kulinarnego koordynował Adam Równiak.
Najważniejszymi uczestniczkami spotkania
dotyczącego II etapu konkursu kulinarnego
były bez wątpienia lokalne kreatorki smaku
z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzyszowa.
Uczestniczki konkursu, w pierwszej kolejności
zaprezentowały mstowską zalewajkę, często
goszczącą w menu mieszkańców Mstowa. Delikatna w smaku, lecz bardzo sycąca zupa była
tylko wstępem do tego, co miało „grać pierwsze
skrzypce” w menu. W owocowym Mstowie, nie
mogło zabraknąć jabłek pod wieloma postaciami! Jabłko królowało w pysznej królewskiej
szarlotce i wybornej szarlotce pod chmurką.
Słodycz ciast została przełamana „kompotem
pełnym Mstowa” - oczywiście zawierającym
jabłka z mstowskich sadów.

Konkurs Piosenki Żydowskiej -  zapraszamy do udziału solistów w kategorii
wiekowej 10 – 18 lat oraz dorosłych z województwa śląskiego .do wzięcia udziału
w Konkursie Piosenki Żydowskiej w ramach
realizacji projektu edukacyjnego “Lelów
miejsce spotkania kultur”.
Zgłoszenia do konkursu do 20 sierpnia 2020
r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie lub
telefonicznie 34 355 00 47, 663 442 881.

Konopiska

Trwają prace przy budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ulicy Przemysłowej
16B. W ramach zadania przewidziana
jest budowa 16 mieszkań socjalnych.
Do chwili obecnej wykonano fundamenty,
ściany fundamentowe, izolację zewnętrzną
fundamentów wraz z dociepleniem oraz
wylewkę betonową. Dwukondygnacyjny
budynek zostanie wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami
i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Kubatura obiektu wyniesie 4720,8 m³.
Przewidywany termin realizacji inwestycji:
08.05.2020r. - 31.03.2022r.
Wartość robót budowlanych brutto wynosi
2.133.595,76zł (przedstawiona wartość
to koszt robót budowlanych na podstawie
zawartej umowy z wykonawcą robót; bez
kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru
budowlanego itp.) Zadanie finansowane
z budżetu gminy Konopiska przy wsparciu finansowym z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informacje
dla Rolników
20 Częstochowskie Wieści Powiatowe

Prywatny las
z dotacją z PROW
Rolnicy, którzy posiadają las,
mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o dotację
z PROW na lata 2014-2020.
Od 3 sierpnia do 11 września 2020r.
biura powiatowe ARiMR będą
przyjmowały wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych
i ich wartość dla środowiska.
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku
11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha
do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego
małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla
których zadania z zakresu gospodarki leśnej
określa decyzja starosty.
Wsparcie przyznawane jest do powierzchni
lasu, w którym realizowane są konkretne
inwestycje. Dotację można otrzymać na
przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim
drugiego piętra lub przez dolesienie luk
powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również
na zróżnicowanie struktury drzewostanu
przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie,
złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.
Wnioskować można także o dofinansowanie
na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki
drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana
jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego
jako cięcia pielęgnacyjne polegające na
rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele
lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie
na zabiegi ochronne przed zwierzyną.
Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków,
w jakich ma być realizowana. Na przebudowę
składu gatunkowego drzewostanu przez

wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc
wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji
inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu
terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane
na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych
w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
na gruntach w warunkach korzystnych to 12
538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów
o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213
zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struk-
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tury drzewostanu przez wprowadzenie
podszytu właściciele lasu mogą otrzymać
4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach
o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei
w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu
na powierzchnię realizacji inwestycji
i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość
wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha –
w przypadku realizacji inwestycji na gruntach
w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na
gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.
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Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi
ochronne przed zwierzyną, w przypadku
wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk,
lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha
na zabezpieczenie sadzonek repelentami;
1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy
siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

300 tys. zł na odtworzenie
potencjału gospodarstwa
Rolnicy, którzy ponieśli
w gospodarstwach straty
spowodowane klęskami żywiołowymi
bądź wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń, mają czas
do 31 sierpnia 2020 r., by
złożyć wnioski i skorzystać ze
wsparcia finansowego w ramach
PROW na lata 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi,
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy,
którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał,
w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie
zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli
straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym
z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat
w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się
o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc.
średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te
muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów
kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały

w gospodarstwie, określa komisja powołana
przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub
zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF,
a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one
co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką można
otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że
nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.
kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był
ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy
pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto,
jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał
się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu,
sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5
lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie
tego składnika pomniejsza się o połowę.
Dotację na pokrycie strat spowodowanych
klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na
inwestycje odtwarzające zniszczone składniki
gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji
wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych
budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może
otrzymać na inwestycje, które nie są związane
z produkcją świń.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą
elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką
pocztową.
Więcej informacji: na portalu internetowym
www.arimr.gov.pl,
pod numerem bezpłatnej infolinii
tel. 800-38-00-84
oraz w punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.

Statystyka
publiczna
zapewnia rzetelne, obiektywne
i systematyczne informowanie
społeczeństwa, organów państwa
i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej
o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska
naturalnego.
Wyniki spisu rolnego są jedynym
źródłem, które pozwala dokładnie
scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym
i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Poprzedni
Powszechny Spis Rolny odbył się
w Polsce w 2010 r. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września
do 30 listopada 2020 r., według
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych
poprzez:
Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie
dostępna na tej stronie internetowej;
Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer:
22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw
rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie lub
bezpośrednio. Formularz spisowy
jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy
pamiętać, że nie wszystkie pytania,
czy nawet całe działy będą dotyczyć
Państwa gospodarstwa rolnego.

https://spisrolny.gov.pl/
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Kabarety + Radostków
= KabaRado
Powiat Częstochowski posiada ogromny potencjał rozwojowy,
który znajduję się przede wszystkim w jego Mieszkańcach,
tworzących swoim zaangażowaniem ciekawe i ważne projekty.
W bieżącym numerze mówiąc o sferze rozrywkowokulturalnej w naszym powiecie warto podkreślić, że w
Radostkowie, gm. Mykanów, co roku odbywa się Festiwal
Kabaretowy, który gości zespoły z całej Polski.
Zapraszamy do lektury rozmowy z Konradem Flisem
- koordynatorem Festiwalu Kabaretowego KabaRado.

Skąd wziął się pomysł na Festiwal
KabaRado, jaki główny cel przyświecał
tworzeniu tego projektu?
Pomysł na to wydarzenie zrodził się ze spotkania z jedną z osób, która chciała się zaangażować w cały program Gminnej Stolicy
Kultury Radostków 2018. (Dzięki temu programu to wydarzenie powstało i jest kontynuowane) Wtedy podczas spotkania ta osoba,
a konkretnie Marta Wołowska z racji tego,
że sama jest członkiem kabaretu wymyśliła
najpierw, że chciałaby zrobić warsztaty kabaretowe dla dzieciaków, następnie robiliśmy
burzę mózgów i tak powstała formuła „KabaRado”.

Kim są uczestnicy KabaRado? Znajdziemy
wśród nich mieszkańców Powiatu
Częstochowskiego?
Tak, jak najbardziej. Do samego konkursu
o nagrodę skrzydeł kabaretu, są zapraszane
grupy z całego Powiatu Częstochowskie, do
tej pory gościliśmy grupy kabaretowo-teatralne z Gminy Mykanów oraz z Gminy Kłomnice. Ponad to cieszymy się że festiwal dociera
do grup kabaretowych z całej Polski na przykład z Poznania, Wrocławia czy Lublina oraz
Katowic. Do tej pory z tych miast kabarety
wstępowały na deskach naszej sceny.

Kto tworzy KabaRado?
Oprócz wspomnianej Marty Wołowskiej,
która sama przybyła do nas z samego dolnego śląska, co było dla nas dużym zaskoczeniem, że ktoś z tak daleka chciał tutaj z nami
działać w Radostkowie. W przedsięwzięcie
został zaangażowany cały jeszcze wtedy zespół organizacyjny Gminnej Stolicy Kultury
Radostków 2018, teraz członkowie Stowarzyszenia Alterno, a konkretnie: Emilia
Kasprzyk, Weronika Kuś, Irena Kasprzyk,
Sebastian Pikuła, Krzysztof Sękowski i ja. Dodatkowo nie odbyło by się to wydarzenie bez
dużego entuzjazmu samych mieszkańców
Radostkowa czy Gminy Mykanów, za co im
bardzo dziękujemy.

Czy w świadomości mieszkańców Gminy
Mykanów, na terenie, której odbywa

się festiwal KabaRado, oczekuje się
kolejnych edycji?
Z roku na rok widzimy nowych mieszkańców
naszej miejscowości. Uważam, że tak jak
każdy dobry festiwal działa na zasadzie kuli
śnieżnej, czyli co roku to wydarzenie jest bardziej rozpoznawalne i więcej mieszkańców
o nim słyszy. Jeżeli pytasz mnie czy zagościło
już na dobre ? Ja odpowiem że ciężko pracujemy by to wydarzenie było stałą imprezą
w naszej miejscowości, Gminie Mykanów oraz
samym Powiecie Częstochowskim. Cały czas
idziemy do przodu i staramy się, co roku dodawać nowe elementy do tego wydarzenia.

Dlaczego kabarety, a nie na przykład
przegląd piosenki?
Odpowiedzą na to pytanie jest pierwsze pytanie. Ale ponadto kiedyś z Emilką Kasprzyk
realizowaliśmy najpierw lokalnie, a następnie Ogólnopolską Kampanię Społeczną
„Mykanów Let’s Smile” gdzie młodzi luzie
przekazywali pozytywną energię za pomocą
uśmiechu w 6 największych miastach Polski.
Teraz patrząc na przestrzeni czasu gdzieś
podświadomie ten uśmiech w nas cały czas
jest i być może akurat to wydarzenie.

Jak będzie wyglądać tegoroczna edycja,
w trakcie epidemii?
Przykro jest to stwierdzić, ale niestety w tym
roku pandemia pokrzyżowała nam plany
i musimy festiwal przełożyć na przyszły 2021
rok, zapraszamy już dziś.

Jak wygląda zaangażowanie lokalnej
społeczności w tworzenie festiwalu?
Głównie są to kwestie organizacyjne, cała
nasza grupa, która tworzy to wydarzenie jest
społecznością Radostkowa, wiemy też, że
mieszkańcy przekazują informację o tym wydarzeniu do swoich rodzin, znajomych poza
teren Radostowa czy naszej gminy.

Myśleliście o stworzeniu
w Waszej miejscowości?

kabaretu

Szczerze mówiąc, to nie myśleliśmy o tym,
ale cały czas zachęcamy grupy teatralne z na-

szego regiony by spróbowały tej formuły
i chętnie zaprosimy ich już na IV Festiwal Kabaretowy KabaRado 2021.

Kto wspiera Was w tworzeniu festiwalu?
Głownie jednostki samorządowe takie jak
Powiat Częstochowski, Gmina Mykanów,
prywatne firmy, Ochotnicza Straż Pożarna
w Radostkowie, Szkoła Podstawowa w Radostkowie ponadto ośrodki kultury z naszego
regionu. Chciałbym też powiedzieć, że całe
wydarzenie i osoby, które tworzą ten festiwal
działają całkowicie społecznie bez żadnego
wynagrodzenia i to jest największy potencjał
całej imprezy, bo gdyby nie oni tego wydarzenia by po prostu nie było, i to właśnie dla
nich należą się największe brawa.

Macie
jakieś
plany
rozwijania
KabaRadao, może są marzenia, co do
gwiazdy wieczoru, kogo najbardziej
chcielibyście zaprosić?
Marzenia mamy wielkie, które cały czas motywują nas do działania. Jednym z takich
marzeń jest przede wszystkim zaproszenie
gwiazdy wieczoru o formacje ogólnopolskim, mamy swoje typy, ale na razie niech to
zostanie tajemnicą a może i niespodzianką.
Kolejny naszym marzeniem jest to by festiwal
był kilku dniowym wydarzeniem gdzie wieczorami mamy galę kabaretową, a na przykład
w godzinach popołudniowych odbywałyby
się warsztaty teatralno-kabaretowy dla dzieciaków czy imprezy towarzyszące festiwalowi
takie jak koncerty. Patrząc na te marzenia, też
na pewno byłby to duży impuls rozwoju i rozpoznawalności Radostkowa, gminy czy nawet
regionu Częstochowskiego. Dobrym przykładem jest Świętokrzyska Noc Kabaretowa.

W takim razie całym Zespołem Redakcyjnym
Częstochowskich
Wieści
Powiatowych
trzymamy za Was kciuki, a naszych
czytelników już dziś zapraszamy na kolejną
edycję Festiwalu w 2021 roku. Osobiście
miałem przyjemność dwukrotnie uczestniczyć
w KabaRado i śmiało mogę stwierdzić, że jest
to wydarzenie warte uwagi, gwarantujące
świetną zabawę na wysokim poziomie
organizacyjnym.
MDz
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INAUGURACJA SEZONU
MINI ŻUŻLOWEGO
15 sierpnia na rędzińskim
owalu odbyły się dwie rundy
Indywidualnych Mistrzostw
Polski w klasie 85 - 125 cc.
Na starcie zameldowało się
22 zawodników z całego kraju.

Wyniki I rundy:
1 miejsce - Maksymilian Pawełczak
(BTŻ Polonia Bydgoszcz) - 15 pkt.
2 miejsce - Krystian Gręda ( ZKŻ
Zielona Góra) - 14 pkt.
Krystian Gręda został również
zdobywcą Pucharu ufundowanego
przez Starostę Częstochowskiego
Krzysztofa Smelę za najbardziej
widowiskową jazdę.
3 miejsce - Marcel Kowolik (MKMŻ
Rybki Rybnik) - 13 pkt.
Zawodnik UKS Speedway Rędziny

- Mikołaj Szlempo w tej rundzie
zajął 7 miejsce z 9 pkt.

Wyniki II rundy:
1 miejsce - Szymon Ludwiczak
(MKMŻ Rybki Rybnik) - 15 pkt.
2 miejsce - Miłosz Kowalski (UKS
Speedway Rędziny) - 13 pkt.
3 miejsce - Kacper Halkiewicz (Włókniarz Częstochowa SA) - 12 pkt.,
który ustanowił rekord toru wynoszący 49,62s. Za to osiągnięcie
otrzymał Puchar Wójta Gminy
Rędziny Pawła Militowskiego.
Zawodnik UKS Speedway Rędziny Wiktor Andryszczak zajął 5 miejsce,
zdobywając 11pkt.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom
za sportową walkę, a kibicom za
liczne przybycie. Do zobaczenia na
kolejnych rundach Mistrzostw Polski.

PJ / Foto. J. Krasiński

Od lewej starosta Krzysztof Smela, wójt Paweł Militowski, trener Józef
Kafel, prezes UKS Speedway Rędziny Sławomir Misiewicz

Lekkoatletyczny Miting
dla każdego

25 lipca w Konopiskach na
stadionie im. Ireny Szewińskiej
odbył się miting lekkoatletyczny.
Zawody miały otwarty charakter i skierowane były do wszystkich zainteresowanych
udziałem w biegu na 3000 m. Celem wydarzenia było zachęcenie do aktywności
fizycznej, bieganie natomiast stanowi najprostszą formę ruchu, i rozpoczęcie przygody
z tym sportem, na etapie amatorskim nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Organizatorem biegu było stowarzyszenie Atelier
Sportu, Powiat Częstochowski oraz Gminne
Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.
Zawodnicy rywalizowali zarówno w kategorii
open jak i w kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w klasyfi-

kacji za miejsca od 1 do 3. Co ważne w dobie
obecnej sytuacji sanitarnej, warto podkreślić, że biegi, jako sport swoim charakterem
umożliwiają stosowanie się do funkcjonujących zasad bezpieczeństwa. To ważne szczególnie dziś, kiedy każdego dnia napływają do
nas niepokojące informacje o występowaniu
zbiorowych ognisk zakażeń. Nie należy rezygnować z ruchu, który stanowi jeden z elementów wzmacniania odporności. W imieniu
Starosty Częstochowskiego w dekoracji
zwycięzców udział wzięła Pani Anna Dziewior Główny Specjalista Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Częstochowskiego.
- Cieszy fakt powstawania nowych inicjatyw
z zakresu sportu, szczególnie wartościowe
są imprezy będące wynikiem zaangażowania
pasjonatów. Właśnie tą pasje widać było
w trakcie Lekkoatletycznego Mitingu dla każ-

dego. Sport oferuje pozytywne emocje ściągające rzesze odbiorców tym samym stanowiąc
świetny środek promocji Powiatu Częstochowskiego, umożliwiający w zależności od
charakteru wydarzenia sportowego wyróżnienie poszczególnych obszarów. Serdecznie
gratuluje organizatorom – mówi Anna Dziewior Główny Specjalista Wydziału Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
MDz
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