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powiatu kołomyjskiego, z  którym pozo-
stajemy w  stałym kontakcie. Jej skutecz-
ność wynika z  celowości i  dostosowania 
do aktualnych potrzeb. Koniecznie mu-
szę wspomnieć o  niesłabnącym zaanga-
żowaniu mieszkańców naszego powiatu 
w pomoc dla ukraińskich uchodźców. Bez 
zaangażowania czynnika społecznego, jak 
i polskich samorządów działania pomoco-
we nie byłyby w  pełni skuteczne. Liczba 
uchodźców znajdujących się pod naszą 
opieką stale się zmienia, jedni przyjeżdża-
ją, drudzy jadą dalej. Osobiście udałem się 
na kontrole miejsc pobytu uchodźców, aby 
ocenić czy stworzone warunki są właści-
we. Sytuacja w miejscach zakwaterowania 
jest dobra. Służby powiatu częstochow-
skiego pozostają w stałej gotowości.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

Pomagamy…
Mijają kolejne tygodnie wojny, z Ukrainy napływają tragiczne 
wieści o rosyjskich zbrodniach z Buczy, Irpienia i Hostomla. 
Nikt z nas nie przypuszczał, że w Europie w XXI wieku może 

dojść do tak bestialskich zachowań. Niestety działania  
żołnierzy Federacji Rosyjskiej nie pozostawiają złudzeń.  

Trwający konflikt, to nie tylko wojna pomiędzy Rosją,  
a Ukrainą, ale przede wszystkim wojna cywilizacji demokracji  

i zachodnich wartości z tyranią i imperializmem. 

Pomoc z powiatu  
bodeńskiego  

dotarła na Ukrainę
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk 

udał się na Ukrainę.

Jako samorząd, oprócz wykonywania 
zadań zleconych przez wojewodę, 
podejmujemy własne inicjatywy. 
W  organizowane przez nas wspar-

cie, zarówno to świadczone dla obywateli 
ukraińskich mających status uchodźcy, jak 
i to słane na Ukrainę zaangażowali się nasi 
zagraniczni partnerzy. Niemiecki powiat 
bodeński przekazał 40 tysięcy euro na 
zakup sprzętu dla ukraińskiej obrony tery-
torialnej. Jak zapewnił Starosta Bodeński 
Lothar Wölfle, sytuacja nie może nas przy-
tłoczyć i  musimy dalej funkcjonować, nie 
możemy dać się zastraszyć. Dobra współ-
praca to również pomoc w  trudnej sytu-
acji. Dlatego powiat bodeński również 
wsparł nas finansowo. Warto zauważyć, że 
w  okolice Friedrischafen również dosta-
ło się wielu uchodźców, którzy otrzymali 
pomoc. Jak dodał starosta Wolfle, naj-
bardziej dramatyczna była sytuacja 200 
dzieci z domu dziecka z okolic Charkowa, 
które opuszczały swój dom pod ostrzałem 
i  w  ciężkich warunkach. Niezwłocznie po 
otrzymaniu wsparcia z Niemiec,  skomple-
towaliśmy potrzebne rzeczy i  wysłaliśmy 
do naszych przyjaciół (o  tym więcej na 
stronie 3)

Wkrótce dotrze do nas transport 
z Francji, zorganizowany przez stowarzy-
szenie Chartres Initiatives, na którego 
prośbę, przekazanie będziemy koordy-
nować, jako powiat częstochowski. Co 
ważne, wysyłane przez nas rzeczy kom-
pletowane są według zapotrzebowania 
wskazywanego przez stronę ukraińską 
i  docierają bezpośrednio do potrzebują-
cej ludności cywilnej, jak i  obrony teryto-
rialnej. Nasza pomoc w  pełni dociera do 

3

D zięki współpracy naszego po-
wiatu z  niemieckim powiatem 
bodeńskim, strona niemiecka 
przekazała środki finansowe 

w  kwocie 40000 euro, które wsparły 
przygotowanie transportu pomocowego 
dla Ukrainy. Wśród przekazanych rze-
czy znalazły się agregaty prądotwórcze, 
śpiwory, karimaty, środki opatrunkowe, 
leki, latarki, baterie, radiostacje, mundu-
ry, a  w  szczególności obuwie taktyczne, 
którego zapotrzebowanie komunikowa-
ła strona ukraińska. Wczesnym rankiem  
5 kwietnia Członek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego Adam Morzyk osobi-
ście wyruszył z transportem pomocowym 
na Ukrainę. Co ważne nie jest to koniec 
wsparcia płynącego z Niemiec. 

Jak mówi dla naszej redakcji Adam Mo-
rzyk: Powiat Kołomyjski wyraża ogromną 

wdzięczność.  Proszą o  przekazanie słów 
uznania dla wszystkich zaangażowanych 
w  przygotowanie tak wartościowego 
transportu. Jak mogłem dowiedzieć się 
od strony ukraińskiej sytuacja nie jest 
łatwa szczególnie w  świetle ujawnionych 
rosyjskich zbrodni w Buczy, Irpieniu i Ho-
stomolu. Natomiast duch walki i  wiara 
w zwycięstwo jest bardzo mocna w naro-
dzie. W  wytrwałości umacnia ich fakt, że 
nie są sami, a  w  razie potrzeby ich rodzi-
ny mogą znaleźć bezpieczne schronienie 
w  Polsce. Jak podsumowano naszą roz-
mowę, Ukraina walczy i  nie poddaje się, 
a transport od powiatu częstochowskiego 
i  bodeńskiego pomógł wzmocnić część 
posterunków- mówi Adam Morzyk Czło-
nek Zarządu Powiatu Częstochowskiego.
    MDz
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CZY NOWE KIERUNKI ZNAJDĄ  
ZAINTERESOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY?

Dziś w  dobie powszechnej profe-
sjonalizacji, ważne jest wspie-
ranie szkolnictwa technicznego 
i  zawodowego, jako tego, które 

daje najwyższą gwarancję znalezienia do-
brze płatnego zatrudnienia przez przyszłych 
absolwentów. Najważniejszą myślą, która 
powinna towarzyszyć procesowi edukacji 
w  szkołach technicznych i  branżowych jest 
wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności 
oczekiwane przez pracodawców, a  tym sa-
mym umożliwiającą bezproblemowe wejście 
na rynek pracy.

Bardzo ważną kwestią w  organizowaniu 
kształcenia technicznego jest wybieganie 
myślami ku przyszłości w celu poszukiwania 
nowych trendów w  edukacji. Wraz z  roz-
wojem technologicznym następuje ewolu-
cja na rynku pracy-powstają nowe zawody. 
Obowiązkiem „dobrego” samorządu jest 
inwestowanie w rozwój młodzieży stanowią-
cej przyszłe zaplecze pokoleniowe nie tylko 
powiatu częstochowskiego, ale także całego 
regionu, dlatego tak ważne jest umożliwianie 
im uzyskania jak największej ilości kompeten-
cji i umiejętności, które w przyszłości pozwo-
lą im nie tylko na znalezienie pożądanej pracy, 
ale przede wszystkim na znalezienie zatrud-
nienia korzystnego jakościowo, gwarantują-
cego bezpieczeństwo finansowe. Pracownik 
wykwalifikowany może świadomie kreować 
swoją przyszłość na rynku pracy. 

W związku z tym w marcu odbyła się wi-
zyta studyjna w Powiatowym Zespole Szkół 

w  Lędzinach, w  której 
uczestniczył Starosta 
Częstochowski Krzysztof 
Smela z  pracownikami 
Starostwa, p.o. Dyrekto-
ra Zespołu Szkół im. Wł. 
Szafera w Złotym Potoku 
Beata Wójcik, Starosta 
Bieruńsko - Lędziński 
Bernard Bednorz oraz 
Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół w  Lędzi-
nach Piotr Oćwieja wraz 
z  nauczycielami. Wizyta 
miała związek z  pomy-
słem utworzenia w  Ze-
spole Szkół w  Złotym 
Potoku nowego kierun-
ku nauczania Technik 
Urządzeń i  Systemów 
Energetyki Odnawialnej. 
Jest to  zawód szeroko-
profilowy, umożliwiający 
kształcenie w  zakresie 
energetyki wodnej, sło-
necznej, wiatrowej, geo-
termalnej i  wodorowej. 
Rosnąca ilość inwestycji 
związanych z  odnawial-
nymi źródłami energii sprawia, że  jest to 
jeden z  zawodów przyszłości, poszukiwany 
na rynku pracy i stwarzający doskonałe wa-
runki finansowe. Spotkanie miało na celu 
zapoznanie się z  praktycznymi aspektami 

nauczania w tym kierun-
ku, wyposażeniem pra-
cowni zawodowych oraz 
doświadczeniami dyrek-
cji i  nauczycieli związa-
nych z  uruchomieniem 
kierunku, rekrutacją, 
kadrą nauczycielską i eg-
zaminami zawodowy-
mi. Pozyskana wiedza 
i możliwość skorzystania 
z  doświadczeń Powia-
towego Zespołu Szkół 
w  Lędzinach pozwolą 
na lepsze przygotowa-
nie się Powiatu Często-
chowskiego i  Zespołu 
Szkół w  Złotym Potoku 
do wprowadzenia zamy-
słu utworzenia nowego 
kierunku nauczania 
w  życie.  Obecnie do-
konywana jest ocena 
kosztów wdrożenia no-
wych kierunków oraz 
potencjalnego zaintere-
sowania przedmiotową 
tematyką wśród mło-
dzieży. Już dziś serdecz-

nie zapraszam rodziców i  uczniów szkół 
podstawowych do zapoznania się z  ofertą 
edukacyjną naszych szkół w  Koniecpolu, 
Złotym Potoku i Kamienicy Polskiej.  

 MDz

10 marca 2022 r. w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Częstocho-
wie omówiono poszczególne zadania z  za-
kresu rehabilitacji zawodowej i  społecznej, 
porównano wysokość środków przeznaczo-
nych na te zadania w roku ubiegłym z tymi, 

które otrzymano na rok 2022. Pomimo 
uzyskania większych środków finansowych 
niż w roku ubiegłym i zwiększenia przyzna-
wanych kwot dofinansowań, przedstawio-
no trudności wynikające z  realizacji zadań 
PFRON,  spowodowane zwiększoną liczbą 

wniosków osób niepełnosprawnych ubie-
gających się o  dofinansowanie ze środków 
PFRON. 

- Rada zaopiniowała uchwały Zarządu Po-
wiatu dotyczące realizowanych w 2022 r. za-
dań i podział środków finansowych PFRON. 
W trakcie spotkania zostały przedstawione 
informacje na temat Programów: „Aktyw-
ny Samorząd”, „Program Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III”, „Standardów 
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej”  i  stopnia ich realizacji - informuje 
przewodniczący Adam Jaruga.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw 
Osób Niepełnosprawnych spotkała się 
w  składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący 
Rady, Halina Kowalczyk – Wiceprzewodni-
cząca  Rady,  Irena Pluta – Sekretarz Rady 
oraz: Henryk Kasiura – Członek Zarządu Po-
wiatu Częstochowskiego, Małgorzata Krasoń 
- Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Katarzyna Buchajczuk - Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik 
Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.  

PJ

Obradowała Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zdominowały 
posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób  

Niepełnosprawnych.

Media oraz codzienne rozmowy 
Polaków zdominował temat agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
Telewizja, radio i prasa zalewa nas 
dziesiątkami informacji o skutecz-
nie udzielanej pomocy ukraińskim 
uchodźcom. Jednak czy wiemy, kto 

i w jaki sposób odpowiadał za insty-
tucjonalną organizację wsparcia na 
terenie naszego powiatu, o tym oraz 

innych sprawach dowiemy się od 
Naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiato-

wego w Częstochowie Anetty Ujmy. 
Zapraszamy do lektury!

Michał Dzwonnik: Od 24 lutego w gra-
niczącym z nami Państwie trwa konflikt 
zbrojny, jest to sytuacja niełatwa w wy-
niku, której wygenerowane zostały 
dodatkowe obciążenia dla naszej admi-
nistracji, Pani naczelnik czy powiat czę-
stochowski był przygotowany na taką 
sytuację?
Anetta Ujma: Myślę, że do końca każdy 
z  nas chciał wierzyć, że dojdzie do wyci-
szenia sytuacji na Ukrainie, jednak spo-
dziewaliśmy się jakiejś formy zaostrzenia 
konfliktu. Podstawą funkcjonowania Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie jest bycie przygotowa-
nym na każdy scenariusz. Nasz system 
pracy opiera się na działaniach prewen-
cyjnych. Posiadamy plany oraz procedury 
awaryjne. Jeszcze przed bezpośrednią 
agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
dostrzegając możliwość takiego rozwoju 
sytuacji rozpoczęliśmy analizy i przygoto-
wania. Najważniejszym i najbardziej spo-
dziewanym efektem działań zbrojnych 
była w naszej ocenie fala uchodźców i ko-
nieczność organizacji pomocy humanitar-
nej zarówno tu w kraju, jak i tej wysyłanej 
na Ukrainę. Nie myliliśmy się. Wczesnym 
rankiem 24 lutego po powzięciu infor-
macji o  rozpoczęciu inwazji dokonaliśmy 
ostatecznego potwierdzenia naszej goto-
wości. Byliśmy przygotowani.

MDz: Jakie działania podjęliście, jako 
Wydział Zarządzania Kryzysowego?
AU: Przede wszystkim, jak już wspomnia-
łam zawsze w  trakcie konfliktów zbroj-
nych należy spodziewać się ucieczki 
ludności cywilnej, która w  zależności od 
intensyfikacji działań militarnych bardzo 
często opuszcza swój kraj dosłownie bez 
niczego z  jednym czy dwoma plecakami. 
Kluczowe było zorganizowanie bazy noc-
legowej, zapewnienie żywności, ubrań 

Jak działa 
Zarządzanie Kryzysowe

Utworzono wykaz dostępnych tłuma-
czy, składający się głównie z  wolonta-
riuszy, którzy odegrali kluczową rolę  
w  porozumiewaniu się. Nawiązano 
współpracę z  radcami prawnymi, którzy 
zadeklarowali bezpłatną pomoc prawną 
ludności uchodźczej.  Warto wskazać na 
bardzo dobrą współpracę Wydziału Za-
rzadzania Kryzysowego w  z  Biurem Pra-
sowym naszego Urzędu, które tak jak my 
pozostawało w stałej gotowości od same-
go początku kryzysu. Działania informa-
cyjne w takich sytuacjach są bardzo waż-
ne pozwalają uniknąć chaosu i zapewniają 
właściwy obieg treści. Wspólnie zabez-
pieczyliśmy właściwy obieg informacji za-
równo w języku polskim jak i ukraińskim. 

MDz: Ilu uchodźców obecnie przebywa 
na terenie naszego Powiatu?
AU: Na chwilę obecną w obiektach, z któ-
rymi powiat zawarł stosowne porozumie-
nia, zakwaterowanych jest ponad dwie-
ście osób. Głownie są to kobiety i  dzieci. 
Wiele osób znalazło schronienie w  pry-
watnych domach. Szacuje się, że jest ich 
około trzech tysięcy. Dane o  ilości osób 
przebywających na terenie powiatu są 
jednak zmienne. Migracja ludności ukra-
ińskiej jest bardzo duża. Odbywa się ona 
na terytorium Polski jak i poza granice na-
szego państwa.

MDz: Gdzie uchodźcy mogą poszukiwać 
pomocy?
AU: Wydział Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatelskich 
pełni rolę podmiotu i zarazem pośrednika 
w  udzielaniu pomocy uchodźcom. Udzie-
lamy schronienia i wyżywienia, dowozimy 
do miejsc zakwaterowania, transportuje-
my osoby niepełnosprawne, przekazuje-
my pomoc rzeczową. 
Pomoc bezpośrednią w  formie zasiłków 
można uzyskać w  pierwszej kolejności 
udając się do Urzędu Gminy po nadanie 
numeru identyfikacji pesel. Mając pe-
sel, można udać się do Urzędu Pracy, do 
ośrodka zdrowia, żłobka, przedszkola itp.

MDz: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

i  bezpieczeństwa. Polacy w  tak trudnych 
chwilach dla naszych sąsiadów zdali eg-
zamin. Pokazali, jak solidarnie potrafią 
bezinteresownie pomóc drugiemu czło-
wiekowi. Jednak należy pamiętać, że 
sytuacje kryzysowe budzą do działania 
nie tylko ludzi szlachetnych, ale też tych, 
którzy chcą wykorzystać zamieszanie 
i  ludzką krzywdę dla własnej korzyści, 
dlatego tak ważne było zapewnienie bez-
pieczeństwa w  szczególności dla kobiet 
i dzieci, stanowiących zawsze najbardziej 
zagrożoną grupę. Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i  Spraw 
Obywatelskich został postawiony w stan 
pełnej gotowości do działania. Pracowni-
cy pełnią 24 godzinne dyżury pod telefo-
nem. Począwszy od 26 lutego br. podjęte 
działania doprowadziły do zapewnienia: 
schronienia, wyżywienia, udzielenia po-
mocy psychologicznej i  socjalnej dla lud-
ności uchodźczej, która opuściła swój 
kraj w  związku z  działaniami wojennymi, 
a znalazła się na terytorium Polski. 
Ponadto organizujemy szeroko rozumia-
ną pomoc humanitarną, której celem jest 
zbiórka żywności, środków chemicznych, 
odzieży itp. dla osób potrzebujących za-
równo na Ukrainie, jak i  w  miejscach za-
kwaterowania ludności ukraińskiej na te-
renie powiatu. 
Zaangażowanie Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie, gmin naszego powiatu 
oraz zaprzyjaźnionego powiatu bodeń-
skiego (RFN) doprowadziło do wysyłki 
już trzech transportów z pomocą humani-
tarną dla broniących się obywateli Ukra-
iny. Wydział nasz dokonał szeregu zaku-
pów następującego asortymentu: odzież 
(bluzy i  spodnie), bielizna termoaktywna, 
buty, śpiwory, karimaty, plecaki, apteczeki 
taktyczne, ciśnieniomierze, okulary bali-
styczne, radiostacje nasobne, żywności, 
artykuły chemiczne i higieniczne, balkoni-
ki na potrzeby szpitala.
Pomoc trafiła do zaprzyjaźnionego z  po-
wiatem częstochowskiem - powiatu ko-
łomyjskiego (wcześniej śniatyńskiego). 
W Starostwie Powiatowym w Częstocho-
wie przy ul. Sobieskiego 9 zorganizowany 
został punkt, z którego ludność uchodźcza 
kierowana jest do miejsc zakwaterowania.
W  tym miejscu należy też podkreślić 
bardzo dobrą współpracę z  przedsta-
wicielami gmin naszego powiatu z  Wy-
działem Zarzadzania Kryzysowego, 
z  którymi od początku koordynacja 
działań przebiegała w  sposób wzorco-
wy. Przygotowano stosowne informacje, 
pozwalające na skuteczny przebieg pro-
cesu zakwaterowania cudzoziemców. 
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Partnerska wizyta  
z powiatu nyskiego

- Delegacja powiatu nyskiego przyjechała 
zapoznać się z funkcjonowaniem placówek 
opiekuńczo – wychowawczych prowadzo-
nych przez nasz powiat, który jako jeden 
z  pierwszych, jeszcze przed zmianą prze-
pisów prawa w  tym zakresie, przekształcił  
45 osobowe duże domy dziecka na 14 - oso-
bowe samodzielnie funkcjonujące Domy 
dla Dzieci - mówi Dyrektor PCPR w  Czę-
stochowie Katarzyna Buchajczuk. - W  na-
szych placówkach wychowankowie uczą 
się samodzielności poprzez pomoc w przy-
gotowywaniu posiłków i  innych pracach 
domowych m.in. gospodarowanie środka-
mi finansowymi, robienie zakupów, pranie, 
sprzątanie. Dzięki sprawowaniu opieki 
przez stałe zespoły wychowawców atmos-
fera w domach jest najbardziej zbliżona do 
rodzinnej, co ułatwia rozwiązywanie co-
dziennych problemów. Prowadzenie i funk-
cjonowanie placówek powiatu częstochow-
skiego stanowi wzór dla innych powiatów, 
które czerpią z naszych doświadczeń w tym 
obszarze - dodaje Katarzyna Buchajczuk.

- Goście zapoznali się ze strukturą i funk-
cjonowaniem  Centrum Administracyjnym 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w  Blachowni, które zapewnia 
wspólną obsługę ekonomiczno-administra-
cyjną i  organizacyjną: Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w  Blachowni, Domu 
dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie, Domu 
dla Dzieci „Sosenka” w  Częstochowie. Na-
stępnie delegacja udała się do poszcze-
gólnych placówek, gdzie z bliska mogła się 

przyjrzeć i  zapoznać z  funkcjonowaniem 
domów dla dzieci  - informuje Członek Za-
rządu Henryk Kasiura.

W  spotkaniu, oprócz starosty nyskiego, 
uczestniczyły również: Krystyna Wilisow-
ska, Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w  Nysie, Sylwia Sadowska 
– Klimas, Dyrektor Centrum Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych w  Paczko-
wie, Jolanta Sulikowska, Kierownik Działu 
Opieki nad Rodziną i  Dzieckiem w  PCPR 
w  Nysie, Agnieszka Kadróg, Specjalista 
w  Dziale Opieki nad Rodziną i  Dzieckiem 
w  PCPR w  Nysie. Stronę częstochowską 
reprezentował Zarząd Powiatu, Krzysztof 
Smela, Jan Miarzyński, Henryk Kasiura, 
Adam Morzyk i Gwidon Jelonek  oraz Kata-
rzyna Buchajczuk, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Częstocho-
wie, Agnieszka Frania, Dyrektor Centrum 
Administracyjnego Obsługi Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w  Bla-
chowni oraz Marta Jabłońska, Kierownik 
Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w  PCPR 
w Częstochowie. 

PJ

16 marca 2022 r. rozstrzygnięto 
otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w dziedzinie szko-
lenia sportowego w 2022 roku. Dota-
cję otrzymały następujące kluby:  

1. Klub Sportowy DRAGON w Poniku 
gm. Janów  - 18 000 zł

2. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„DWÓJKA” Blachownia - 10 000 
zł

3. Ludowy Klub Sportowy „LOTNIK” 
Kościelec - 3 500 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy  
„JUNIOR” Wrzosowa - 3 500 zł

Tego samego dnia rozstrzygnięto 
również otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w  dzie-
dzinie kultury fizycznej w 2022 roku. 
Zadanie „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i  rekreacji ruchowej w  śro-
dowisku wiejskim” zrealizują:
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe  

Zespoły Sportowe w Częstochowie  
- 38 000 zł

- Ludowy Klub Sportowy LOTNIK 
w Kościelcu - 12 000 zł
Natomiast o  „Współzawodnictwo 

sportowe szkół w  ramach rozgry-
wek szkolnego związku sportowego” 
zadba Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w  Częstochowie, który 
otrzymał 40 000 zł. 

Powyższe konkursy zostały prze-
prowadzone i  zaopiniowane przez 
Komisję Konkursową, a  następnie 

Zarząd Powiatu zaakceptował oferty 
i  przyznał dotację zgodnie z  ogłoszo-
nymi konkursami w  powyżej wymie-
nionych wysokościach. 

PJ

Rozstrzygnięto konkursy 
na szkolenie sportowe i kulturę fizyczną

NOWE DROGI W WIDZOWIE

W czwartek, 30 marca, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie  
gościł Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz wraz z pracownikami 

 odpowiedzialnymi za pomoc społeczną na terenie administrowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

W  lutym br. rozstrzygnięto procedu-
rę o  udzielenie zamówienia na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej przebudowy, wydzielonych 
w  ramach postępowania scaleniowego, 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
i  leśnych wraz z  odwodnieniem oraz 
przepustów a  także na opracowanie 
uproszczonej dokumentacji technicz-
nej na wykonanie prac melioracyjnych 
w  zakresie gruntownej konserwacji 
i renowacji rowów melioracji szczegóło-
wej wraz z  przebudową przepustów na 
obiekcie Widzów gmina Kruszyna. 

W dniu 16 marca 2022r. w Starostwie 
Powiatowym w  Częstochowie odby-
ło się spotkanie z  Konradem Zymkiem 
- wykonawcą dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy dróg 
transportu rolnego. W  spotkaniu tym 
uczestniczyli Jan Miarzyński - Wice-
starosta Częstochowski, Małgorzata 
Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodaro-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

wania Nieruchomościami Skarbu Państwa 
Starostwa Powiatowego w  Częstochowie, 
Joanna Drobina – Wydział GN prowa-
dząca merytorycznie sprawy z  zakresu 
scaleń gruntów, Anna Wojtasik - Wydział 
GN, Jadwiga Zawadzka - Wójt Gminy 
Kruszyna, przedstawiciele gminy, rad-
ni gminy i  sołtys wsi Widzów. Spotkanie 
miało na celu omówienie prac związanych  
z zagospodarowaniem poscaleniowym grun-
tów, przede wszystkim wskazanie potrzeb  
i  wymagań w  zakresie technolo-
gii przebudowy dróg, które po-
winny zostać ujęte w  projekcie  
i kosztorysie.    

Przedmiotowe prace prowadzone są 
w  zakresie operacji typu „Scalanie grun-
tów” realizowanej w  ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane z  roz-
wojem, modernizacją i  dostosowywaniem 
rolnictwa i  leśnictwa” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.
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W poprzednim numerze Wieści chochlik drukarski przestawił 
opis Krzysztofa Wójcika, laureata nagrody „Za zasługi dla  

powiatu” w kategorii Inne szczególne osiągnięcia.  
Przepraszamy i zapraszamy do lektury właściwego tekstu.

26 lutego poznaliśmy laureatów 
najważniejszych nagród powia-

towych. Chcąc przybliżyć, osoby 
i organizacje, które mają duży 

wkład w rozwój naszego powiatu, 
rozpoczynamy cykl wywiadów 

ze zwycięzcami poszczególnych 
kategorii. Jako pierwsza, laureatka 
w kategorii Kultura”, Lilla Deska, 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dąbrowie Zielonej.

Patryk Jeziak: Proszę przybliżyć w paru 
zdaniach swoją osobę.
Lilla Deska: Jestem rodowitą dąbrowianką, 
ponieważ urodziłam się i cały czas zamiesz-
kuję w  Dąbrowie Zielonej. Zresztą moi ro-
dzice to również dąbrowiacy.  Po skończeniu 
Liceum Ogólnokształcącego w  Radomsku 
podjęłam pracę w   miejscowym Urzędzie 
Gminy, a  w  1989 r. dostałam propozycję 
pracy w  Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie 
pracuję do dziś. Pracując, ukończyłam stu-
dia inżynierskie w  Krakowie i  studia pody-
plomowe  na Uniwersytecie Śląskim  Filia 
w  Cieszynie kierunek „Dziedzictwo kultu-
rowe”. Jestem prezesem Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona 
„Dąbrowiacy”, członkiem zarządu LGD „Ra-
zem na wyżyny” i wiceprzewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”. A  pry-
watnie mam jednego syna i   jestem babcią 
dwóch wspaniałych wnuków.

PJ: Co uważa Pani za największy sukces 
w karierze zawodowej?
LD: Moim największym sukcesem w  ka-
rierze zawodowej jest to, że inicjatywy 
kulturalne będące moimi pomysłami są 
kontynuowane przez ćwierć wieku i  wciąż 

znajdują grono uczestników. Mowa o  kon-
kursach „Palma Pisanka Marzanna” i „Papie-
rowy Świat”. Natomiast zespoły amatorskie, 
które zostały przeze mnie stworzone, dzia-
łają prawie 30 lat. Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta i  Zespół Teatralny Dąbrowianie na 
przestrzeni  lat  wykazywały różną aktyw-
ność, ale obecnie mają się bardzo dobrze, 
poszerzają i  doskonalą swoje umiejętności. 
Zdobyły wiele nagród na konkursach o sze-
rokim zasięgu, promując ośrodek i gminę.

PJ: Jest Pani dyrektorem z dużym do-
świadczeniem, proszę nam powiedzieć, 
jak zmieniała się rola ośrodka kultury na 
przestrzeni lat.
LD: Ośrodek kultury niezależnie od poło-
żenia w czasie powinien wypełnić swoje za-
dania i  misje. Jednak zmieniająca się wokół 
rzeczywistość społeczna, ekonomiczna, czy 
technologiczna wymusza niejako podej-
ście do odbiorców kultury czy „klientów” 
instytucji. W  okresie, gdy ludzie nie mieli 
łatwego dostępu do Internetu, ośrodki kul-
tury były również miejscem spotkań, inte-
gracji. W  obecnym czasie działalność GOK 
to przede wszystkim stwarzanie oferty 
kulturalnej dla odbiorców w  różnym wieku. 
W  świecie pełnym informacji, propozycji 
i aktywności ośrodek kultury musi zabiegać 
o swojego odbiorcę, stwarzając mu ciekawą 
ofertę spędzania czasu wolnego, ofertę edu-
kacyjną czy artystyczną. Współcześnie mu-
simy przykładać większą rolę do promocji 
naszej działalności, jak również przenosze-
nia oferty do Internetu. 

PJ: Jakie zadania obecnie stoją przed 
ośrodkami kultury w naszych gminach?
LD: Najważniejszym wyzwaniem stojącym 
przed ośrodkami kultury jest rozwój zainte-
resowania kulturą zarówno młodych ludzi, 

jak i  osób starszych. Młode pokolenia od-
biorców kultury należy zachęcać do uczest-
niczenia w  lokalnych inicjatywach inspiro-
wanych często tradycjami i historią naszego 
regionu. Ważną misją Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dąbrowie Zielonej jest rozwijanie 
zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie 
kultury i  sztuki, stwarzanie warunków do 
odnajdywania talentów, jak i  wychowywa-
nie przez sztukę. Udział dzieci w zespołach 
muzycznych, plastycznych czy tanecznych 
sprzyja również rozwojowi społecznemu 
młodego pokolenia. Istotnym zadaniem sto-
jącym przed ośrodkami kultury niezmiennie 
od lat jest pielęgnowanie tradycji i  historii, 
patriotyzmu i  poszanowania dla wartości 
wyższych. Dużym wyzwaniem dla instytucji 
kultury w  obecnych czasach jest przekazy-
wanie tradycji młodemu pokoleniu, łączenie 
przeszłości z  przyszłością. Gminne ośrodki 
kultury są miejscami integrującymi różne 
środowiska, grupy ludzi, lokalnych artystów, 
społeczników, a  ich zadanie to wykorzysty-
wanie potencjału mieszkańców na rzecz 
rozwoju kultury i sztuki.

PJ: Jakie plany na 2022 rok ma  Gminny 
Ośrodek Kultury  w Dąbrowie Zielonej?
LD: Planów jest wiele, ale obecne  koszty 
spowodują  pewne redukcje kalendarza im-
prez. Na pewno organizacja wydarzeń kul-
turalnych, które ze względu na Covid nie 
odbyły się w latach 2020-2021  tj. jubileusz 
Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie” i  Re-
gionalny Festiwal Orkiestr Dętych, który 
zaplanowany jest na 26 czerwca. W planach 
gospodarczych jest odnowienie części po-
mieszczeń  Gminnego Ośrodka Kultury.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji planów!

Świąteczne potrawy, rękodzieło, wyroby 
ludowe i  inne trakcje czekały na wszyst-
kich, którzy odwiedzili 3 kwietnia jarmarki 
w Mstowie i Kłomnicach. 

Zarówno starsi mieszkańcy, jak i  dzie-
ci znalazły dla siebie mnóstwo atrakcji. 
Najlepsze życzenia mieszkańcom złożyli  
Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyń-
ski w  Kłomnicach i  Zastępca Naczelnika  
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Anna Dziewior 
w Mstowie.

Jak było? O tym w fotorelacji poniżej.

PJ
Foto: Gminny Ośrodek Kultury  

w Kłomnicach, 
Magdalena Brewczyńska-Jeziak

Jarmarki Wielkanocne już za nami

Laureaci nagrody 
„Za zasługi dla powiatu”

Krzysztof Wój-
cik jest autorem kil-

kudziesięciu artykułów 
dotyczących historii i kultury lokalnej gmin: 
Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Mstów 
i Dąbrowa Zielona.

Historyk  odkrył dla lokalnego społeczeń-
stwa postacie wielkich śpiewaków opero-
wych: Jana, Edwarda i  Józefiny Reszków, 

związanych z  regionem częstochowskim. 
Zwieńczeniem tego było wydanie publika-
cji „Śladami Reszków”. Publikacja stała się 
inspiracją do stworzenia projektu „Szlak 
Reszków - muzyka i konie”. Czynnie włączył 
się w organizację Święta Muzyki w Często-
chowie oraz „gminach reszkowskich”. 

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Mykanowie, opracował monografię ama-

torskich zespołów teatralnych działających 
na terenie Mykanowa od końca II wojny 
światowej, która została wydana w 2014 r. 
pt. „13-tka bez poparcia i inni”. Utworzył Ar-
chiwum Społeczne w  Kłomnicach, w  któ-
rym gromadzi stare fotografie i dokumenty 
dotyczące lokalnej społeczności. W ramach 
archiwum dokumenty są  digitalizowane na 
dyskach komputerów.

Krzysztof Wójcik 
nauczyciel, propagator kultury 
i historii regionu (gm. Kłomnice)
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Pieczemy z Szaferem
Pamiętacie przepisy bożonarodzeniowe, które zaproponowali nam nauczy-
ciele i  uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w  Złotym Potoku?  
Dostaliśmy wiele pozytywnych opinii, dlatego poprosiliśmy o coś wyjątkowego.  
Na Wielkanoc społeczność Szafera proponuje coś na słodko, a  jednocześnie 
 łatwo i smacznie!

BABKA CYTRYNOWA

Składniki:
• duża cytryna
• sok z jednej cytryny
• 300g mąki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 5 jajek
• 200g masła lub margaryny
• masło i bułka tarta do formy

Lukier:
1/2 szklanki cukru pudru
2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie:
1. Cytrynę myjemy i w całości gotujemy ok. 30 minut. Przepuszczamy przez ma-

szynkę do mielenia. Ucieramy z cukrem. Dodajemy miękkie masło, a następ-
nie po jednym żółtku. Wlewamy sok z  cytryny. Mieszamy z  mąką przesianą 
z proszkiem. Białka ubijamy na pianę, delikatnie mieszamy z ciastem.

2. Ciasto wlewamy do posypanej bułką tartą formy. Pieczemy ok. 50 minut 
(sprawdzamy patyczkiem) w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180°C.

3. Lukier: cukier puder ucieramy z sokiem z cytryny na biało. Polewamy babkę.

KRUCHE CIASTECZKA WIELKANOCNE

Składniki:
 ● 250 g mąki pszennej
 ● 125 g cukru pudru
 ● 125 g masła zimnego
 ● 1 jajko
 ● 0,5 łyżeczki cukru waniliowego

Przygotowanie:
1. W misce mieszamy cukier waniliowy i cukier puder.
2. Mąkę przesiewamy na stolnicę, masło kroimy na drobne kawałki, dodaje-
my do mąki i rozcieramy palcami, aż uformują się grudki. Po środku formu-
jemy wgłębienie, do którego wbijamy jajko i  posypujemy cukrem pudrem 
i cukrem waniliowym. Mieszamy tylko do połączenia się składników – nie za 
długo (ciasto można również wyrobić w mikserze).
3. Ciasto formujemy w  kulę, lekko spłaszczamy, owijamy folią spożywczą,  
i  wkładamy do lodówki na około 60 minut. Po wyjęciu z  lodówki rozwał-
kowujemy na grubość około 3 – 4 mm, podsypując lekko mąką. Wycinamy 
ciasteczka i robimy stempelki. Następnie przekładamy na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia w niewielkich odstępach.
4. Pieczemy w temperaturze 190ºC przez około 13 – 15 minut. 

Jak wygląda efekt końcowy wykonany przez uczniów, można zobaczyć na 
załączonych zdjęciach. Smacznego!

PJ

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu

Święta Wielkanocne coraz bliżej. To 
najważniejsze i  najstarsze uroczy-
stości w  tradycji chrześcijańskiej. 
W  Polsce obchodzone są już od X 

wieku. Jest to także czas, w którym trady-
cja i  obrzędy chrześcijańskie przeplatają 
się z tradycją ludową.

Wielkanoc to święta, które obchodzimy 
już najczęściej w  wiosennej scenerii, cho-
ciaż zdarzały się Święta Wielkanocne ze 
śniegiem i  to całkiem niedawno. Wielka-
noc kojarzy nam się jednak z wiosną, ładną 
pogodą, radosnymi kolorami, a  także z  do-
brym jedzeniem. Święta wielkanocne to 
także niezwykle piękne i ciekawe zwyczaje 
i tradycje.

Codzienny pęd, natłok spraw i  obo-
wiązków gubi nam często piękno i  sens 
tych cudownych i  niezwykle ważnych dni. 
A przecież czasem warto zwolnić i dostrzec 
jak niesamowite i  wyjątkowe są te święta, 
ile w  nich dobroci i  wspaniałych tradycji 
naszych przodków. I  właśnie o  tych trady-
cjach i  zwyczajach Wielkanocnych chcia-
łam w tym tekście przypomnieć.

Porządki domowe
Okres przedświąteczny kojarzy nam się 

zawsze z  wielkimi porządkami w  domu. 
Mycie okien, trzepanie dywanów, szoro-
wanie podłóg to typowe czynności, które 
wykonuje się przed Wielkanocą. Jednak 
świąteczne porządki mają także charakter 
symboliczny, gdyż wymiatając brud, wy-
miatamy tym samym wszelkie zło i  pozo-
stałości zimy według tradycji wielkanocnej.

Palmowa Niedziela. 
Święto to obchodzi się w  Polsce od śre-

dniowiecza, a  zostało ono ustanowione 
na pamiątkę przybycia Jezusa Chrystusa 
do Jerozolimy. Kiedyś w  Polsce nazywana 
„Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby za-
stępowały palmy. Rozpoczyna okres przy-

gotowania duchowego do świąt, będącego 
wyciszeniem, skupieniem i  przeżywaniem 
męki Chrystusa. Tego dnia wierni zanoszą 
do kościoła palemkę, która jest symbo-
lem odradzającego się życia. W kościołach 
w  całej Polsce organizuje się często kon-
kursy na najpiękniejszą palmę. Najbardziej 
znany taki konkurs wraz z pięknym jarmar-
kiem odbywa się w  Lipnicy Murowanej. 
Zwycięska palma z  2019 roku ustanowiła 
nowy rekord imprezy – mierzyła 37 me-
trów i  78 centymetrów. W  powiecie czę-
stochowskim w  tym roku udało się zorga-
nizować konkursy na najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną m.in. w  Dąbrowie Zielonej, 
we Wrzosowej czy Kłomnicach.

Wielkanocny koszyczek
Według tradycji Wielka Sobota to okres 

radosnego oczekiwania i  tego dnia należy 
poświęcić koszyczek z  jedzeniem. W  takim 
wielkanocnym koszyczku nie może zabrak-
nąć baranka – symbolu Zmartwychwstania, 
wędlin – symbolu kończącego się postu, jajka 
– symbolu życia, czy masła – symbolu dobro-
bytu. Do wielkanocnego koszyczka wkłada 
się także sól i pieprz, chleb oraz ozdoby takie 
jak kolorowe pisanki i kurczaczki.

 Pisanki
Malowanie pisanek to chyba najpopu-

larniejsza tradycja wielkanocna, gdzie 
ozdabiamy i  kolorujemy skorupki jajek. 
Tworzyć pisanki można na wiele sposobów, 
najprostszym z  nich jest zanurzanie jajek 
w wodzie, w której został zanurzony barw-
nik. Pisanki można także oklejać, malować 
bądź wyskrobywać koronkowe wzory 
ostrym narzędziem na skorupce.

Śniadanie
Tradycją wielkanocną jest świąteczne, 

rodzinne śniadanie w  Wielką Niedzielę. 
Niedzielne śniadanie wielkanocne w  do-
mach osób wierzących poprzedza święce-
nie potraw w  Wielką Sobotę. Zanim zasią-
dziemy do stołu, dzielimy się poświęconym 
jajem. We wszystkich kulturach jajko ma 
wymiar religijny. Jest traktowane jako zalą-

żek nadziei i odradzającego się życia. W re-
ligii chrześcijańskiej jajku przypisuje się 
niemal kultowe znaczenie. Jest ono sym-
bolem zwycięstwa nad śmiercią. To ozna-
ka triumfu nad grzechem, synonim dobra, 
życia i  zbawienia. Wielkanocne dzielenie 
się jajkiem ma  wywołać u  domowników 
pomnożenie sił witalnych, pobudzić chęć 
do życia i walki ze swoimi słabościami.  Ży-
czymy sobie nawzajem zdrowych i  weso-
łych świąt. Śniadanie zaczynamy od świę-
conki. Święconka to produkty i  potrawy, 
które zaniesione w koszyczku do kościoła, 
zostały poświęcone. Zawartość koszyczka 
powinniśmy zjeść do ostatniego okruszka. 
Niczego ze święconki nie wolno wyrzucać.

Potrawy na Wielkanoc
Kolejną tradycją wielkanocną są oczy-

wiście tradycyjne potrawy na Wielkanoc. 
Według tradycji wielkanocnej na stole pod-
czas świąt muszą pojawić się wszystkie te 
potrawy, których nam brakowało podczas 
trwania Wielkiego Postu. Świętując okres 
Wielkanocy, na stołach nie może zabrak-
nąć żurku wielkanocnego z  białą kiełbasą 
i kawałkami jajka. Do tradycji wielkanocnej 
należy także pieczenie babek wielkanoc-
nych oraz mazurków. Tradycyjnie na wiel-
kanocnym stole nie może zabraknąć także 
mięs i  jego przetworów. Na wielkanocne 
śniadanie podaje się zimne mięsa pieczone 
oraz wędliny. Jednym z typowo wielkanoc-
nych dań są mięsne galarety. Do nich poda-
je się tradycyjne sosy i  przystawki. Mięso 
wieprzowe w  naszej kulturze symbolizuje 
dostatek i  powodzenie.  Typowy stół wiel-
kanocny ugina się więc pod ciężarem róż-
norodnych wędlin. Pachną majerankiem 
i  śliwką pieczone schaby, wędzonki i  kieł-
basy. Tradycyjnie na Wielkanoc robi się 
też pasztety. A  do wszystkiego oczywiście 
obowiązkowo podajemy chrzan.

 

Śmigus-dyngus
Śmigus-dyngus to także bardzo znana 

tradycja wielkanocna obchodzona w  tzw. 
lany poniedziałek. To zabawa polegająca 
na oblewaniu wodą wszystkich i  wszę-
dzie przez cały dzień. Według tradycji 

wszystkie panny oblane w  śmigus-dyngus 
miały większe szanse na zamążpójście.  
 
Wielkanoc to święto pełne tradycji i  oby-
czajów. Wiele regionów w  Polsce ma swoje 
własne, zupełnie lokalne zwyczaje Wielka-
nocne. Są to między innymi:

Pucheroki
Pucheroki do dziś obchodzone są w  oko-

licach Krakowa (m.in. w  Bibicach, Zielon-
kach, Trojanowicach czy Tomaszowicach). 
Ten zwyczaj wielkanocny ma swoje korze-
nie jeszcze w  dawnych zabawach krakow-
skich żaków. W  Niedzielę Palmową młodzi 
chłopcy wygłaszają różne oracje (zazwyczaj 
żartobliwe), za co otrzymują drobną zapłatę 
lub podarki. Twarze mają pobrudzone sadzą, 
ubierają się w kożuchy, a na głowy zakłada-
ją wysokie stożkowe czapki, przyozdobione 
kolorowymi bibułkami.

Wieszanie Judasza
Wieszanie lub topienie Judasza to trady-

cja wielkanocna, która w Polsce może koja-
rzyć się z  wiosennym topieniem Marzanny. 
Kukłę Judasza zrobioną ze słomy ubiera się 
w podarte ubrania i wiesza na wieży kościoła 
lub słupie. Następnie strąca się ją i okłada-
jąc kukłę kijami, rozpoczyna się pochód po 
całej wsi. Na końcu zostaje ona podpalona 
i wrzucona do rzeki. Wieszanie Judasza roz-
poczyna się zazwyczaj w  Wielki Czwartek 
późnym wieczorem lub nocą i kończy kolej-
nego dnia. Obecnie zwyczaj wieszania Juda-
sza przetrwał jedynie na Podkarpaciu, m.in. 
w Pruchniku.

Tradycje wielkanocne sprawiają, że to 
święto staje się wyjątkowe, a świąteczne dni 
są bardziej radosne. Pragnę jednak zachęcić 
Państwa do sięgania i  poznawania zwycza-
jów i  obrzędów Wielkanocnych, które nie 
koniecznie mają coś wspólnego z  komercją 
czekoladowego królika.

Chciałabym Państwu życzyć by nadcho-
dzący świąteczny i miejmy nadzieję wiosen-
ny czas, był nadzieją w  lepsze jutro. Niech 
święta Wielkiej Nocy będą duchowym odro-
dzeniem, a  Zmartwychwstały Pan przynie-
sie tak potrzebny pokój nam i całemu światu. 

Wesołego Alleluja!!!                   

„…Nie umiem być srebrnym aniołem
Ni gorejącym krzakiem

Tyle Zmartwychwstań już przeszło
A serce mam byle jakie

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy 

Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy…” 

 (Wielkanocny Pacierz 
- ks. Jan Twardowski)

Krótka rzecz o…
tradycjach i zwyczajach 

Wielkanocnych
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W ydział zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geode-
zyjnego i  kartograficznego będącego własnością Skarbu Pań-
stwa (art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1990, z późn. zm.)

Pandemia w ubiegłym roku utrudniła pracę wydziału, ale przeprowadzone 
zmiany organizacyjne, jak również zmiany w zachowaniu się i preferencjach 
naszych klientów spowodowały, że praca wydziału odbywała się bez więk-
szych zakłóceń. Wszystkie zadania realizujemy z  zachowaniem terminów 
ustawowych, a niejednokrotnie dużo krótszych. 

Uruchomiony w lipcu ubiegłego roku punkt bezpośredniej obsługi bardzo 
znacząco skrócił czas obsługi wniosków o  wypisy, wyrysy i  mapy do celów 
opiniodawczych. Przed jego uruchomieniem na wypis i mapę do celów opi-
niodawczych trzeba było czekać około jednego tygodnia (do dwóch), a  na 
wyrys nawet cztery tygodnie. Tak długi czas spowodowany był obiegiem 
dokumentów (skrzynia, poczta) oraz brakiem bezpośredniego kontaktu.  Po 
krótkim czasie funkcjonowania punktu obsługi większość wypisów i map jest 
wydawanych „od ręki”, a czas oczekiwania na wyrys uległ skróceniu do dwóch 
tygodni.

Zmiana zachowań naszych petentów (częściowo wymuszona pandemią) 
spowodowała wzrost ilości spraw realizowanych drogą elektroniczną. 
• 87% (735 z  847) wniosków na narady koordynacyjne zostało złożonych 

i zrealizowanych drogą elektroniczną, 
• 99.4% (6231 z 6268) zgłoszeń prac geodezyjnych  wpłynęło i zostało w ca-

łości obsłużonych poprzez geoportal powiatowy,
• 61% (3630 z 5961) operatów geodezyjnych zostało złożonych i przyjętych 

do zasobu w postaci elektronicznej.
Ponadto w  2021 r. przez geoportal (automatycznie, bez obsługi naszych 

pracowników) zostało zrealizowanych 2502 wniosków o  udostępnienie 
mapy zasadniczej, 234 o udostępnienie mapy ewidencyjnej, 6755 opłat zo-
stało wniesionych poprzez błyskawiczne płatności internetowe   →

POZNAJ 
WYDZIAŁY 

STAROSTWA
Jakie wydziały znajdują się w strukturach Starostwa  

Powiatowego w Częstochowie? Czym się zajmują? Jakie mają 
kompetencje? Ilu mieszkańców obsługują?Na te i inne pytania 
poznają Państwo odpowiedzi po lekturze materiałów przygo-

towanych przez naczelników poszczególnych wydziałów.  
Jako pierwsze, Wydział Geodezji i Kartografii  

oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Zapraszamy do lektury!

Rozstrzygnięto V Powiatowy Kon-
kurs Literacki „Koniecznie przeczy-
taj!” na recenzję wybranej książki. 
Spośród 105 nadesłanych recenzji 
Jury postanowiło nagrodzić prace 
konkursowe  w 3 kategoriach wieko-
wych:

I kategoria wiekowa (7-13 lat)
1. miejsce – Zuzanna Kluźniak
2. miejsce – Maja Kosielak 
3. miejsce – Zuzanna Biel 

Wyróżnienia:  
- Łucja Mochol 
- Barbara Krok 

II kategoria wiekowa (14-18 lat)
1. miejsce –  Maja Szyja
2. miejsce –  Marta Gaudy 
3. miejsce – Piotr Napiórkowski 

Wyróżnienia:    
- Liliana Karolczyk 
- Wiktoria Tomalska 
- Joanna Włoczek 

III kategoria wiekowa (18+)
1. miejsce – Adrian Musiał 
2. miejsce – Dominik Majczak 
3. miejsce – Klaudia Rak 

Laureatom konkursu serdecznie 
gratulujemy. Dyplomy i nagrody kon-
kursowe prześlemy laureatom pocz-
tą. Już teraz zapraszamy do lektury 
zwycięskiej recenzji w  III kategorii 
(18+).

PJ

Wyniki konkursu 
„Koniecznie
przeczytaj!”

Grzechy zaniedbania Zachodu. O książce 
Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję 

i zwróciło się przeciwko Zachodowi 
Catherine Belton  

(wyd. Sine Qua Non, 2022).

ADRIAN MUSIAŁ
14 dni po inwazji wojsk rosyjskich 

na Ukrainę, na polskim rynku wydaw-
niczym premierę miała książka, która 
już została okrzyknięta Książką Roku 
„The Sunday Times”, „Times” i  „Daily 
Telegraph” oraz bestsellerem „The 
Sunday Times”. Reportaż Ludzie Puti-
na. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło 
się przeciwko Zachodowi autorstwa 
dziennikarki śledczej Catherine Belton 
szybko znalazł uznanie także wśród 
polskich czytelników. Trudno się dzi-
wić, bo i  czas wydania, jak i  tematyka 
sprawiają, że sięgają po nią wszyscy, 
którzy chcą lepiej zrozumieć funkcjo-
nowanie reżimu Putina, a także szuka-
ją odpowiedzi na to, co doprowadziło 
do sytuacji, w  której wojna na nowo 
stała się sposobem na realizowanie im-
perialnych, putinowskich ambicji.

Bo o  tym właśnie jest ten repor-
taż, a  więc o  tym, jak były agent KGB 
zbudował swoje imperium wpływów, 
wykorzystując do tego kontakty z cza-
sów agenturalnej działalności, a  także 
umiejętne rozgrywanie ludzi znajdu-
jących się w  jego otoczeniu. Używając 
metaforyki medycznej, można powie-
dzieć, że książka ukazuje anatomię 
reżimu Putina, w której kluczową rolę 
odgrywają służby specjalne, które tak 
jak Władimir Władimirowicz, nigdy 
nie pogodziły się z  upadkiem Związku 
Sowieckiego, a  tym samym z  utratą 
wpływów.

Autorka stawia gorzką, ale jak poka-
zują wydarzenia na Ukrainie, trafioną 
tezę o tym, że system stworzony przez 
ludzi Putina stanowił swoistą kapitali-
styczną hybrydę spod ręki KGB, której 
zadaniem było akumulowanie gotów-

ki po to, by kupować i  korumpować 
oficjeli z  Zachodu. A  wszystko rozpo-
częło się od przejmowania rosyjskiej 
gospodarki przez współpracowników 
Putina - byłych oficerów KGB. Kreml 
nauczył się korzystać z wolnego rynku, 
oplatając swymi mackami zachodnie 
instytucje, czytamy. Autorka trafnie 
zauważa również, że strategia KGB 
z  okresu zimnej wojny, która polegała 
na sianiu niezgody i podziałów w łonie 
przeciwnika, finansowania sojuszni-
czych partii politycznych i  osłabiania 
„imperialistycznego” wroga, niewiele 
różni się od tej, którą stosują ludzie 
Putina. Różnica polega jedynie na tym, 
że obecne działania mają zasobniejsze 
źródło finansowania.

W praktyce schemat działania służb 
i  „kupowania” sobie przychylności Za-
chodu, widać na przykładzie osób, do 
których dotarła i z którymi rozmawiała 
Autorka, tak jak Siergiej Pugaczew, je-
den z tych ludzi, którzy wynieśli Putina 
do władzy. Wielu z informatorów i roz-
mówców Autorki to oligarchowie, byli 
przyjaciele prezydenta Rosji. Wielu 
z  nich było niegdyś zaufanymi Putina, 
stałymi bywalcami na Kremlu. Kiedy 
jednak przestali być potrzebni, padli 
ofiarą kremlowskiej machiny. Najpierw 
bowiem ścigano politycznych wrogów, 
z  czasem jednak zaczęto zwracać się 
przeciwko dawnym sojusznikom. Ci co 
mieli mniej szczęścia, zginęli w niewy-
jaśnionych najczęściej okolicznościach, 
inni do dziś żyją, czując na sobie od-
dech oficerów FSB, bojąc się każdego 
dnia o  życie swoich dzieci i  bliskich. 
Dzięki temu, że byli w  centrum wyda-
rzeń, które działy się za zamkniętymi 
drzwiami na Kremlu, ich świadectwa 
są tak cenne i  pozwalają Czytelniko-
wi niejako uchylić te drzwi i  stać się 
uczestnikami pełnej intryg gry Putina, 
dyktatora który nie bierze jeńców i nie 
uznaje krytyki.

Książka, co też sugeruje jej tytuł, 
jest niejako oskarżeniem skierowa-
nym do zachodnich elit, które dały się 
„kupić” rosyjskim służbom. Jak mówi 
Pugaczew, w Wielkiej Brytanii zawsze 
najważniejsze były pieniądze. Putin 
wysyłał tu swoich agentów, żeby ko-
rumpowali miejscową elitę. Z  czasem 
miasto przyzwyczaiło się do zalewu 
rosyjskiej gotówki (...) Lordom tudzież 
byłym brytyjskim politykom płacono 
sowite wynagrodzenia za pracę w  ra-
dach nadzorczych rosyjskich firm (...) 
Rosyjski oddech czuło się wszędzie. 
Pugaczew stwierdza także, że w  sto-

licy Anglii zaczynały obowiązywać reguły 
Moskwy; Kreml potrafił wypaczyć tutejszą 
praworządność tak, by wyroki sądów odpo-
wiadały jego interesom. Z  tej perspektywy 
lepiej można zrozumieć reakcje zachodnich 
polityków i  państw na wybuch wojny na 
Ukrainie oraz opór wobec nakładania sank-
cji na reżim Putina i na majątki oligarchów.

Kluczem do zrozumienia kariery i  dzia-
łań Putina jest także analiza jego życiory-
su. W  książce czytamy bowiem, że w  dzie-
ciństwie Putin ganiał szczury po schodach 
komunałki, którą zamieszkiwał, i  bił się 
z innymi malcami na ulicy. Nauczył się prze-
kierowywać skłonność do ulicznych bójek na 
doskonalenie umiejętności w judo. Dowiadu-
jemy się także, że marzeniem nastoletniego 
Władimira była kariera w  wywiadzie, na 
wzór ojca, który w czasach II wojny świato-
wej pracował w  NKWD. Młody Putin robił 
więc wszystko, by dostać się do elitarnego 
Instytutu Czerwonego Sztandaru. Po jego 
ukończeniu został skierowany na placówkę 
w  Dreźnie, która była jego pierwszą misją 
zagraniczną. Zamieszkał tam z żoną Ludmi-
łą i  dwiema córeczkami, które codziennie 
odprowadzał do niemieckiego przedszkola. 
Jak wskazuje Autorka, od najmłodszych lat 
obsesyjnie uczył się języka niemieckiego, 
dlatego doskonale odnalazł się w  obcym 
sobie państwie. W  międzyczasie ukończył 
prawo na Uniwersytecie Leningradzkim, 
gdzie poznał Anatolija Sobczaka, później-
szego mera Petersburga, który 39-letniego 
Putina mianował swoim zastępcą. Ta nomi-
nacja stała się niejako trampoliną dla jego 
późniejszej kariery.

Na kolejnych stronach tej pokaźnej książ-
ki, liczy ona bowiem 716 stron, niczym w so-
czewce, widzimy jak w  praktyce wyglądało 
budowanie sieci komórek i  powiązań, jak 
wykorzystując surowce i  spółki państwowe 
Putin uzależniał od siebie oligarchów, kupu-
jąc sobie tym samym ich poparcie, a  w  per-
spektywie także i  spokój. W  tej książce ni-
czym w zwierciadle widać także zaniedbania 
ze strony prominentnych polityków Zacho-
du, którzy dali się nabrać na prodemokra-
tyczny wizerunek Putina, utwierdzając go 
jednocześnie w  przekonaniu, że dzięki uza-
leżnieniu energetycznemu państw UE od 
Rosji, pozostaje bezkarny. Dzisiejsze zbrod-
nie wojenne na Ukrainie, są więc pokłosiem 
tych fatalnych w skutkach decyzji polityków 
zachodnioeuropejskich.

Książkę trzeba więc traktować jako klucz 
do zrozumienia obecnej sytuacji, ale też jako 
swoistego rodzaju rachunek sumienia po-
pleczników Putina, którzy kiedyś firmowali 
jego reżim, niejednokrotnie będąc jego ko-
łem zamachowym. To lektura obowiązkowa 
dla każdego, kto chce zrozumieć motywy 
działania Rosji.

WYDZIAŁ 
GEODEZJI 

I KARTOGRAFII

kwiecień 2022/129kwiecień 2022/12912



14 kwiecień 2022/129 15kwiecień 2022/129

W   Wydziale Ochrony Środo-
wiska Rolnictwa i  Leśnic-
twa  można załatwić sprawy 
związane z  gospodarką od-

padami: wydawane są decyzje na prze-
twarzanie, zbieranie i  wytwarzanie od-
padów;  ochroną przyrody, leśnictwa 
i łowiectwa : wydawane są  zaświadczenia 
o  objęciu działki uproszczonym planem 
urządzenia lasu, wnioski Gmin w sprawy 
z zakresu wycinki drzew na gruntach ko-
munalnych,  wydawane są zaświadczenia 
o wpisie do rejestru zwierząt podlegają-
cych ograniczeniom na podstawie prze-
pisów prawa UE, sporządzane są uprosz-
czone plany  urządzenia lasów będących 
własnością osób fizycznych i  wspólnot 
gruntowych oraz nadzór nad lasami nie-
stanowiącymi własności Skarbu Państwa;   
z  rybactwa śródlądowego :  wydawane 
są karty wędkarskie, legitymacje Spo-
łecznej Straży Rybackiej, rejestrowany 
jest sprzęt pływający; z  ochrony powie-
trza : wydawane są decyzje udzielające 
pozwolenia na emisję gazów i  pyłów do 
powietrza atmosferycznego, zgłoszenia 
instalacji emitującej gazy i pyły do powie-
trza, zgłoszenia instalacji emitujących 
pole elektromagnetyczne, decyzje o  do-
puszczalnym poziomie hałasu; z zakresu 
geologii : wydawane są decyzje zatwier-
dzające projekty robót geologicznych 
i  zatwierdzające dokumentacje geolo-
giczne z  zakresu geologii inżynierskiej, 
hydrogeologii i  geologii złożowej, udzie-
lane są koncesje na eksploatacje kopalin;  
z  gospodarki wodnej: prowadzony jest 
nadzór nad spółkami wodnymi; z  rolnic-
twa i  ochrony gruntów rolnych:, wyda-
wane są decyzje na wyłączenia gruntów 
z  produkcji rolniczej na cele nierolnicze 
oraz postanowienia  wynikające z  usta-
wy o  planowaniu i  zagospodarowa-
niu przestrzennym, które polegają na 
uzgadnianiu warunków zabudowy oraz 
uzgadnianie projektów studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz projektów 
miejscowych  planów zagospodarowania 
przestrzennego, opiniowane są również 
Programy Ochrony Środowiska dla gmin.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i  Leśnictwa prowadzi szeroko rozu-
mianą działalność edukacyjną, informa-
cyjną i  promocyjną dotyczącą ochrony 
środowiska, w  tym promocji walorów 
przyrodniczych. 

W  związku z  masowym usuwaniem 
drzew  w  tym gatunków pyłko i  miodo-
dajnych na terenie powiatu. Wydział 
podejmuje  działania mające za zadanie 
zmniejszenie skutków negatywnego od-
działywania na środowisko, poprzez kam-
panię edukacyjną, propagowanie działań 
ekologicznych, przekazanie sadzonek  
krzewów owocowych pyłko i  miododaj-
nych uczestnikom kampanii w  ramach 

Zadania Ilość spraw
Decyzje na przetwarzanie, zbieranie i wytwarzanie odpadów 10
Zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu 2631
Sprawy z zakresu wycinki drzew 126
Sprawy z zakresu uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych 220
Zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE. 16
Decyzje na wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze 1143
Decyzje udzielające pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 9
Zgłoszenia instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza 12
Zgłoszenia instalacji emitujących pole elektromagnetyczne 3
Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu 1
Zaświadczenia o posiadaniu instalacji spalania 14
Karty wędkarskie 262
Legitymacje Społecznej Straży Rybackiej 8
Rejestracja sprzętu pływającego 10
Decyzje z zakresu geologii: zatwierdzające projekty robót geologicznych, zatwierdzające dokumentacje geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, 
hydrogeologii i geologii złożowej, zgłoszenia dotyczące wykorzystania ciepła ziemi
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poprawy bioróżnorodności środowiska 
naturalnego. 

W 2017 r. Wydział zapoczątkował cykl 
„Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej 
na  poprawę bioróżnorodności” skiero-
waną do mieszkańców Powiatu Często-
chowskiego. Program kampanii składa 
się z   konferencji o  tematyce roślin mio-
do i  pyłkodajnych,  w  2017r.  była to te-
matyka krzewów jagodowych następnie 
w  2018 r. ziół, w  2019r. drzew owoco-
wych a w 2021 sadzonek starych odmian 
jabłoni.  Każda z kampanii  przygotowana 
jest dla 320 osób ( po 20 osób z  każdej 
gminy Powiatu). Osoby chcące wziąć 
udział w kampanii, wypełniają   formularz   
zgłoszenia w formie papierowej, bądź re-
jestrują  swój udział poprzez wskazany 
adres  poczty elektronicznej.  Każda kon-
ferencja kończy  się testem wiedzy zdo-
bytej podczas kampanii. Uczestnicy kam-
panii którzy prawidłowo wypełnią test 
wiedzy zostaną nagrodzeni  zestawem 
sadzonek roślin miodo i  pyłkodajnych. 
Spośród  osób, które najlepiej wypełnią 
test wiedzy wyłonieni są  laureaci   3 na-
gród głównych.

Wydział organizuje co roku Powiatowy 
Konkurs „Ekologiczna Zagroda”. Zachę-

camy do wzięcia udziału w  tegorocznej 
edycji konkursu. W  konkursie mogą 
uczestniczyć wszystkie domostwa z  te-
renów wiejskich naszego powiatu. Waż-
na jest nie tylko estetyka zagród ale oce-
nie podlegają również: gospodarowanie 
odpadami, w  tym usuwanie azbestu, go-
spodarowanie wodą, ograniczanie niskiej 
emisji, termomodernizacja budynków, 
wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych, utrzymywanie przydomowych 
warzywników, jagodników, pasiek, sadów  
i  innych form wytwarzania żywności 
na samozaopatrzenie własnej rodziny, 
szczególnie metodami rolnictwa ekolo-
gicznego. Od roku 2016  Konkurs został 
rozszerzony o etap gminny. Laureaci eta-
pu gminnego przechodzą do etapu po-
wiatowego konkursu. W  bieżącym roku 
chęć  organizacji etapu gminnego kon-
kursu wyraziły  tylko gminy: Mykanów, 
Kłomnice, Kruszyna, Dąbrowa Zielona, 
Przyrów, Janów i  Mstów.  Uczestników 
etapu powiatowego z  pozostałych gmin 
wyłonimy spośród zgłaszających się, de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Zarząd Powiatu występuje o  dofi-
nansowanie zakupu nagród ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, dla etapu gminnego i powiatowego.

      Wydział corocznie od 2015 r.  prze-
prowadza konferencje w  nawiązaniu do 
konkursu „Ekologiczna Zagroda”. Konfe-
rencje mają na celu propagowanie zasad 
dobrej praktyki rolniczej, upowszech-
nianie metod i  celów produkcji rolniczej 
metodami ekologicznymi, a  także upo-
wszechnianie celów polityki ekologicznej 
państwa i  lokalnych strategii w  zakresie 
ochrony środowiska. 

Warsztaty terenowe stanowią konty-
nuację  konferencji „Ekologiczna Zagroda”. 
Warsztaty są organizowane po terenie 
Powiatu Częstochowskiego, uczestnicy 
zapoznają się z  instalacjami wykorzystu-
jącymi odnawialne źródła energii takie jak 
słońce, wiatr oraz biomasa - zastosowane 
na potrzeby gospodarstw domowych.

Wydział Ochrony Środowiska Rolnic-
twa i  Leśnictwa organizuje również akcję 
Sprzątanie Świata. Koordynatorem tej ak-
cji jest Fundacja Nasza Ziemia z  siedzibą 
w  Warszawie. Ideą akcji jest praktyczna 
edukacja na rzecz rozwoju zrównowa-
żonego – promocja i  kreowanie postaw 
przyjaznych środowisku, w  szczególności 
w  zakresie: rozwoju zrównoważonego,  

(PayU i KIR). Jedyną grupą spraw obsłu-
giwanych przez wydział GK, która opiera 
się informatyzacji to sprawy związane 
z  obsługą petentów ewidencji gruntów 
i  budynków. Spowodowane jest to tym, 
że w większości są to sprawy załatwiane 
sporadycznie, większość petentów zała-
twia je, raz, dwa razy w życiu,  często są 
skomplikowane, rozpatrywane w  opar-
ciu o  przepisy i  dokumenty z  ostatnich 
60-70 lat.

W  2021 r. kontynuowaliśmy informa-
tyzację w  naszym wydziale. Całkowi-
cie zastąpiliśmy analogowe (wysyłane 
pocztą tradycyjną) zawiadomienia do 
referatów podatkowych w  gminach. 
Aktualnie wszystkie te zawiadomienia 
wystawiane są automatycznie w geopor-
talu powiatowym w chwili zatwierdzenia 
zmiany w  naszych bazach. Pracownik 
gminy może je wydrukować lub przesłać 
do swojego systemu informatycznego. 
Zmiana ta spowodowała oszczędności 
dla powiatu (brak wydruków oraz kosz-
tów wysyłki) oraz skróciła czas potrzeb-
ny na przekazanie informacji do gminy.

Ubiegły rok był rekordowy zarówno 
pod względem osiągniętych dochodów, 
jak i  obsłużonych wniosków. Dochody 
wydziału GK w  2021 r. wyniosły 2  032  
033.95 zł co stanowi wzrost względem 
roku 2020 (1  527  370.71 zł) o  33%. 
Wzrost ten spowodowany był głów-
nie większą ilością wniosków. Ponadto 
otrzymaliśmy dotację od Wojewody Ślą-
skiego w wysokości 478 524.00 zł.

W 2021 r. obsłużyliśmy:
• 6268 zgłoszeń prac geodezyjnych 

(wzrost r/r o 24%),
• przyjęliśmy do Państwowego Zaso-

bu Geodezyjnego i  Kartograficznego 
5961 operaty geodezyjne (wzrost r/r 
o 20%),

• udostępniliśmy materiały zasobu do 
6321 wniosków (wzrost r/r o 9%),

• wprowadziliśmy 21 807 zmian w ope-
racie ewidencji gruntów i  budynków 
(wzrost r/r o 26%),

• sporządziliśmy wypisy i/lub wyrysy do 
14 866 wniosków (wzrost r/r o 34%),

• przeprowadziliśmy 26 narad koordy-
nacyjnych uzgadniając 847 projektów 
uzbrojenia podziemnego (wzrost r/r 
o 29%).
Obsłużenie tak dużego przyrostu 

wniosków r/r możliwy był wyłącznie 
dzięki wysokiemu stopniu informatyza-
cji wydziału i  bardzo dużemu zaangażo-
waniu pracowników. 

Wydział prowadzi wszystkie wymaga-
ne przepisami prawa bazy danych. Ewi-
dencja gruntów i budynków prowadzona 
jest w  zintegrowanej bazie danych dla 
całego powiatu. Mapa zasadnicza pro-
wadzona jest w postaci numerycznej, dla 
obszaru całego powiatu. Dane dotyczące 
uzbrojenia podziemnego przechowywa-

ne są w  postaci wektorowej, natomiast 
pozostałe dane prowadzone są w bazie 
danych BDOT500 (baza danych obiek-
tów topograficznych).

W  2021 r. zleciliśmy i  przeprowadzi-
liśmy modernizację ewidencji gruntów 
dla obrębów Baby, Jacków i  Widzówek 
w  gminie Kruszyna. Prace miały głów-
nie na celu przygotowanie obiektu do 
planowanego scalenia gruntów. Ponad-
to wzorem lat ubiegłych kontynuowali-
śmy prace związane z cyfryzacją zasobu 
(przetwarzanie operatów do postaci cy-
frowej). Zleciliśmy wykonanie opraco-
wania geodezyjnego w  celu wyelimino-
wania „oczka ewidencyjnego” na granicy 
z powiatem z kłobuckim. 

Podobnie jak w  ubiegłych latach za 
pośrednictwem geoportalu powiatowe-
go świadczymy wiele zaawansowanych 
e-usług (poziom dojrzałości 4):

    • podgląd mapy ewidencji gruntów 
i  budynków, mapy zasadniczej, ortofo-
tomapy oraz danych pozyskanych z  ze-
wnętrznych źródeł (Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
3 gmin) z  możliwością podpięcia wła-
snych plików w formacie dxf i GML oraz 
usług zewnętrznych WMS.
• nieodpłatne udostępnianie geometrii 

działek i budynków za pośrednictwem 
usługi WFS z możliwością pobierania 
w formacie SHP

• obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych 
• obsługę narad koordynacyjnych
•  obsługę rzeczoznawców majątko-

wych
• dostęp do baz danych, w  szczególno-

ści do bazy ewidencji gruntów i  bu-
dynków, dla uprawnionych podmio-
tów (urzędy gmin, urzędy skarbowe, 
komornicy sądowi i  skarbowi, Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, nadleśnictwa, Wody Polskie 
itd.)

• zakup materiałów zasobu, głównie 
map w różnej postaci (wektorowa, ra-
strowa, rastrowa skalibrowana, ana-
logowa)
Dla większości z  w/w  usług geopor-

tal umożliwia złożenie wniosku na 
wstępnie przygotowanych, spersonali-
zowanych formularzach, natychmiasto-
wą płatność za zamówione materiały 
(PayU, PayBayNet, BLIK, karta kredy-
towa) oraz odbiór zamówionych mate-
riałów, dokumentów obliczenia opłaty 
i  licencji w  postaci elektronicznej. Zło-
żenie wniosku, płatność i  odbiór elek-
tronicznych materiałów odbywa się 24 
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Obecnie nie występują żadne ograni-
czenia w  obsłudze mieszkańców zwią-
zane z pandemią.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

inż. Rafał Makowiejczuk
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2 marca 2002 roku powstał 
Częstochowski Oddział Polskiego 

Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Niemieckiego z siedzibą w Technicz-

nych Zakładach Naukowych im. gen. 
Władysława Sikorskiego. 

Jedną z  pierwszych inicjatyw był kon-
kurs dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, a obecnie ponadpodstawowych „Wir 
lernen Idiome”. Zasięg konkursu był coraz 
większy i dlatego z okazji 10-lecia tego kon-
kursu zwróciliśmy się do Starosty Często-
chowskiego o  wyrażenie zgody na nazwę 
Powiatowy Konkurs dla Uczniów Szkół Po-
nadpodstawowych oraz objęcie go Hono-
rowym Patronatem. Dlatego też wybrali-
śmy ten konkurs na inaugurację obchodów 
dwudziestej rocznicy powstania Oddziału 
PSNJN w  Częstochowie. Konkurs odbył 
się 31 marca 2022 roku. Swoją obecnością 
zaszczycili nas dyrektorzy Technicznych 
Zakładów Naukowych na przestrzeni mi-
nionych dwudziestu lat: Zbigniew Formicki, 
Jolanta Sacharczuk i  obecny dyrektor Ka-
rol Kaczmarek. Starostę Częstochowskie-
go Krzysztofa Smelę reprezentowała Anna 
Dziewior, zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i  Pro-
mocji Powiatu w  Starostwie Powiatowym, 
a  Dyrektora Delegatury w  Częstochowie  
Kuratorium Oświaty w  Katowicach, Alicję 
Janowską, Barbara Matczak-starszy wi-
zytator. Przybyła również Katarzyna Bu-
chajczuk, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, pełniąca też funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Powia-
tu Bodeńskiego. W  pięknym regionalnym 
stroju wystąpiła dr Bogumiła Kmieć, pre-
zes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, 
promującego również język niemiecki 
i tradycje niemieckiego obszaru językowe-
go. Wśród gości były także Iwona Choła, 
dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego 
w  Kamienicy Polskiej, Beata Wójcik, dy-
rektorka Zespołu Szkół im. Wł. Szafera 
w  Złotym Potoku, a  Edytę Młyńską, dy-

rektorkę  Zespołu Szkół w Koniecpolu, re-
prezentowała Aneta Chrzuszcz. Uczniowie 
z Koniecpola biorą udział w tym konkursie 
od początku i  zawsze znajdują się wśród 
laureatów. Cieszy nas, że konkurs wciąż 
wzbudza zainteresowanie wśród młodzie-
ży. Ogromne podziękowania należą się  

nauczycielom, przygotowującym swoich 
uczniów. W tegorocznej 18. edycji konkur-
su gratulowaliśmy Mai Nowakowskiej za 
zajęcie pierwszego miejsca – opiekun Ane-
ta Mąkosa, IX LO im. C. K. Norwida w Czę-
stochowie, za zajęcie drugiego miejsca Ma-
ciejowi Maćków również z   IX LO im. C. K. 
Norwida w  Częstochowie, opiekun Marta 
Oracz, za zajęcie trzeciego miejsca Łuka-
szowi Ćwiekowi z Zespołu Szkół w Koniec-
polu, opiekun Aneta Chrzuszcz. Za udział 
dyplomy otrzymali : Wiktoria Góralczyk 
– I  LO im. J. Słowackiego w  Częstochowie 
- opiekun Zofia Sandak - Bernat, Jakub Ko-
nieczny i  Nadia Karwala -  IX LO im. C. K. 
Norwida w  Częstochowie- opiekun Marta 
Oracz, Jakub Klaszka – Zespół Szkół Samo-
chodowo - Budowlanych w  Częstochowie 
– opiekun Izabela Pędziach – Irczewska, 
Martyna Tylec – Zespół Szkół Ekonomicz-
nych w  Częstochowie – opiekun Dorota 
Grzywna, Karolina Siedlecka i  Marek Ma-
kieła - Zespołu Szkół w  Koniecpolu, opie-
kun Aneta Chrzuszcz.     

Z  uwagi na zmianę pierwszego terminu 
w tym samym dniu odbywał się etap regio-
nalny ogólnopolskiego konkursu dla szkół 
podstawowych „Lust auf Lesen”, w  którym 
wzięli udział Barbara Waryś, uczennica ze 
Szkoły Podstawowej nr 14, przygotowa-
na przez Ewę Charciarek oraz Aleksander 
Jafra, uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 26, 
przygotowany prze Agnieszkę Łąpieś.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do Starosty Częstochowskiego Krzysztofa 
Smeli za ufundowanie pamiątkowego gra-
wertonu i do Zarządu Powiatu za wsparcie 
finansowe tego przedsięwzięcia oraz Annie 
Dziewior za pomoc w  wykonaniu materia-
łów promujących naszą rocznicę.

W  planach obchodów jest konkurs recy-
tatorski dla szkół podstawowych, który od-
będzie się 19 maja 2022 r. Zaplanowane są 
także warsztaty, szkolenia i  wykłady, a  pod-
sumowaniem będzie konkurs „Deutsche 
Spuren in Tschenstochau” w październiku br.

Joanna Alina Haładyn

Oddział Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Niemieckiego w Częstochowie

 świętuje swoje 20-lecie

poszanowania zasobów naturalnych 
(w  szczególności wody, surowców na-
turalnych i  lasów) oraz racjonalnej go-
spodarki odpadami, rozumianej jako 
łańcuch działań począwszy od unikania 
tworzenia odpadów, przez selektywną 
zbiórkę po recykling. Powiat Często-
chowski  dla uczestników akcji sprząta-
nia świata zakupuje worki  foliowe oraz 
rękawice lateksowe. Zakupione worki 
i rękawice oraz plakaty nadsyłane  przez 
Fundację Nasza Ziemia przeznaczone 
są dla 16 gmin powiatu częstochow-
skiego oraz dla szkół ponadgimnazjal-
nych i Domów Pomocy Społecznej pod-
ległych Starostwu  Częstochowskiemu.

W  2021 r. ze środków Budżetu Po-
wiatu Częstochowskiego  zrealizowano 
inwestycję dostawy i  montażu  trzech 
automatycznych  stacji monitoringu 
suszy rolniczej według specyfikacji 
IUNG-u  w  Puławach, w  następujących 
lokalizacjach: Borowno - Gmina My-
kanów, Przymiłowice - Gmina Olsztyn, 
Biała Wielka - Gmina Lelów. System 
monitoring suszy rolniczej jest zarządza-
ny  przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i  Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 
Badawczy. System ma za zadanie wska-
zać obszary na których potencjalnie 
wystąpiły straty spowodowane warun-
kami suszy dla upraw uwzględnionych 
w  ustawie o  dopłatach do ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w Polsce. 

Dane ze stacji Systemu Monitoringu 
Suszy Rolniczej w  Powiecie Często-
chowskim są dostępne na stronie inter-
netowej pod poniższymi linkami:

 - stacja Biała Wielka
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Biała Wielka

- stacja Borowno 
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Borowno

- stacja Przymiłowice 
http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.
php?u=Przymiłowice

W 2021 r. wykonano również doku-
mentację projektową  budowy zbior-
nika retencyjnego w Mykanowie przy  
ul. Słonecznej oraz projekt budowy 
tego  zbiornika.

W  zakresie administracyjnym ilość 
spraw załatwionych w  2021 r. przez 
Wydział Ochrony Środowiska Rolnic-
twa i Leśnictwa w podziale na zadania 
przedstawia się następująco.

Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Marian Stepień
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Zespół Szkół Podstawowych w  Kościelcu poinformował o  nadzwy-
czajnym sukcesie swoich uczennic:
• Pola Pijanka, uczennica klasy VII, została LAUREATKĄ wojewódzkie-

go konkursu przedmiotowego z języka polskiego,
• Izabela  Ciecierska, uczennica klasy VIII b, została LAUREATKĄ wo-

jewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii.
Jak komentuje szkoła: Duma nas rozpiera, ponieważ takim sukcesem 
ostatnio nasza szkoła mogła pochwalić się w 1984 roku.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Etnolodzy w Mstowie

Legendy Jury 2022
 

Siedzisz znudzony w  domu. Boli Cię głowa 
od natłoku informacji. Nie wiesz jak war-
tościowo spędzić ten czas? To świetny mo-
ment, żeby spisać wymyśloną, zasłyszaną 
lub przeczytaną kiedyś legendę, baśń czy 
podanie z  terenu Jury Krakowsko-Często-
chowskiej.

Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy za-
dzwoń do babci, dziadka, znajomego, który 
mógłby Ci pomóc. Na pewno sprawi Wam 
to wiele radości, a  przy okazji przyczynicie 
się do ocalenia tradycji i historii własnej lub 

pobliskich miejscowości, ważnych wydarzeń 
i  osób z  nimi związanych. Dodatkowo, jeśli 
się postarasz, zdobędziesz nagrodę, a Two-
je dzieło trafi na łamy ciekawej publikacji. 
Mamy też dla Ciebie cenną informację – 
konkurs organizowany jest już po raz szósty 
i  zauważyliśmy, że szacowne Jury najlepiej 
ocenia prace z  użyciem lokalnej gwary. Na 
Twoje legendy do 13 maja czekamy w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury w  Częstochowie. 
Konkurs odbywa się w  dwóch kategoriach 
wiekowych do 18. roku życia i dla dorosłych. 
Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2022 
roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal 
w  Koniecpolu. Wszelkie szczegóły w  regu-

laminie, na rok.czestochowa.pl oraz u  Ma-
rzeny Koseli, instruktora do spraw kultury 
ludowej ROK, adres e-mail: folklor@rok.
czestochowa.pl

Miasto i Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg 
na budowę interaktywnego przejścia dla 
pieszych przy Szkole Podstawowej w  Olsz-
tynie, montaż wyświetlacza prędkości na ul. 
Olsztyńskiej w  Biskupicach. Przetarg wy-
łoni także wykonawcę przebudowy dwóch 
ulic w  Odrzykoniu i  budowy tłuczniówki 
w Skrajnicy.

Czujniki ruchu, komunikaty dźwiękowe, 
odblaskowe znaki drogowe oraz dodatko-
we oświetlenie mają poprawić bezpieczeń-
stwo pieszych, szczególnie uczniów, w  ob-
rębie skrzyżowania ul. Kühna z  ul. Szkolną 
w Olsztynie. Wprowadzimy tam także nową 
organizację ruchu – wschodnia część ulicy 
Szkolnej będzie jednokierunkowa. A  przed 
wyjściem ze żłobka staną barierki.

Zgodnie z  oczekiwaniami lokalnej spo-
łeczności w  celu spowolnienia ruchu na ul. 
Olsztyńskiej w Biskupicach ustawimy radar 
z wyświetlaczem informujący m.in. o wyso-
kości mandatu, jaki można zapłacić za prze-
kroczenie dozwolonej prędkości.

Wykonawca wyłoniony w  wyniku proce-
dury przetargowej ma wybudować z kostki 
brukowej ulice Wrzosową i  Konwaliową 
w  Odrzykoniu oraz ulicę Morelową o  na-
wierzchni tłuczniowej w Skrajnicy.

Termin składania ofert mija 20 kwietnia 
2022 r.

Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej 
uczestniczył w  obchodach   Święta Teatru 
w  siedzibie Zespołu   „Śląsk” w  Koszęci-
nie   w  kontekście tematu     „Obrzęd i  for-
ma w teatrze – tradycja a współczesność” 
Ważnym elementem spotkania była pre-
zentacja sceniczna –   widowiska  „U  Mor-
cina w  starym  młynie”  na podstawie sce-
nariusza Anny Kuczek w  reżyserii Piotra 
Hankusa. Wykonawcami prezentacji 
była amatorska grupa teatralna z  Zespo-
łu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej. 
Spektakl obrazował tradycje związane ze 
świętym Marcinem – patronem młynarzy. 
W  ramach spotkania odbyło się również 
omówienie prezentacji scenicznej oraz 

znaków i  środków artystycznego wyrazu 
używanych w  inscenizacjach teatralnych. 
Przedstawione zostały również etiudy ak-
torskie, nawiązujące do zagadnień pracy 
z  rekwizytem i  roli rekwizytu na scenie. 
Obchody Światowego Dnia Teatru w  sie-
dzibie Zespołu „Śląsk” wskazały pozy-
tywne aspekty zajęć teatralnych jako 
wspomagających wielokierunkowy rozwój 
młodych ludzi. Wydarzenie o  charakterze 
edukacyjnym podkreśliło znaczenie oraz 
rolę sztuki i  piękna scenicznego w  życiu 
człowieka.

Organizatorami wydarzenia było Kura-
torium Oświaty w Katowicach oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Studenci z  Instytutu Etnologii i  Antropo-
logii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego 
w dniach 4–13 kwietnia 2022 roku na tere-
nie gminy Mstów realizować będą projekt 
badawczy zatytułowany „Zmiany w  kra-
jobrazie wsi. Przykład gminy Mstów (woj. 
śląskie)”. Zachęcamy Państwa do dzielenia 
się z  młodymi badaczami wspomnieniami 
i opowieściami dotyczącymi tego, jak kiedyś 
wyglądały wsie w gminie Mstów i jak dzisiaj 
zmienia się ich krajobraz.

Lelowianie na Międzynarodowym  
Dniu Teatru

Sukcesy Uczennic ZSP w Kościelcu

Interaktywne  
przejście  
dla pieszych

Wieści 
z gminOd 1 kwietnia 

2022 r., koła go-
spodyń wiejskich 

mogą składać wnioski 
o  przyznanie wsparcia na działalność sta-
tutową. Pomoc jest finansowana z budżetu 
krajowego.

Podobnie jak w poprzednich latach wnio-
sek o przyznanie pomocy może być złożony 
przez koło gospodyń wiejskich, które jest 
wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w sto-
sunku do tej przyznawanej w  2021 r., ani 
pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie ule-
gły zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnio-
ne od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł 
– dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 
tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedzia-

le 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze 
liczniejszych kół. 

Jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie 
ubiegać się o przyznanie pomocy w wysoko-
ści np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą 
do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzy-
mania takiego właśnie wsparcia – a  z  da-
nych rejestrowych Agencji będzie wynikać, 
że liczba członków jest mniejsza, np. 30 
osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc 
w  wysokości nie 6 tys. zł, a  5 tys. zł, gdyż 
taka kwota przysługuje kołom o  liczebno-
ści do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby 
dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich były aktualne.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą 
przeznaczyć otrzymane fundusze na aktyw-
ność społeczno-wychowawczą i  oświato-
wo-kulturalną w  lokalnych środowisk oraz 
działalność na rzecz wszechstronnego roz-

woju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, 
na które można wydać pieniądze, są także 
rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz ini-
cjowanie działań na rzecz poprawy warun-
ków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie 
można także wykorzystać, by rozwijać re-
gionalną kulturę ludową czy upowszechniać 
współdziałanie i  wprowadzać racjonalne 
metody gospodarowania. 

W  związku z  tym, że pula środków może 
się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny 
zwlekać z udaniem się do biur powiatowych 
Agencji z  dokumentami. Ostatnim dniem 
na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 
września. Nie zmieniają się także pozosta-
łe terminy. Przyznane dofinasowanie musi 
zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., 
natomiast rozliczenia – przez złożenie spra-
wozdania – należy dokonać do 31 stycznia 
2023 r.

Wieści dla

rolników

Trwa XXVIII edycja Konkursu „W  rol-
nictwie można pracować bezpieczniej” na 
publikacje poświęcone bezpieczeństwu 
pracy rolników organizowana przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
dla dziennikarzy i osób, które w środkach 
masowego przekazu (prasa, internet, ra-
dio, TV) opublikują w 2022 roku materia-
ły popularyzujące wiedzę o zagrożeniach 
i  zasadach bezpiecznej pracy w  gospo-
darstwach rolnych. 

Zadaniem konkursu ma być od-
działywanie na poprawę wa-
runków bezpieczeństwa pracy 
rolników i ich rodzin poprzez upowszech-
nianie w  mediach wiedzy o  zagrożeniach  
i zasadach bezpiecznej pracy. Konkurs ma 
popularyzować wiedzę o  zagrożeniach 
i  zasadach bezpiecznej pracy, zawartych 

m.in. w  ustanowionych przez Prezesa 
Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i  życia 
w  gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazie 
czynności szczególnie niebezpiecznych, 
związanych z  prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego, których nie należy zlecać 
dzieciom poniżej 16 lat”. Warunkiem 
udziału w  konkursie jest opublikowanie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., a na-
stępnie przesłanie na adres organizatora, 
najpóźniej do 13 stycznia 2023 r. (decydu-
je data stempla pocztowego) co najmniej 
jednej publikacji spełniającej wymogi 
konkursowe zawarte w  Regulaminie 
Konkursu.  

Szczegóły na temat wymogów, jak 
również dokładne informacje na temat 
kryteriów oceny publikacji można zna-
leźć na stronie internetowej KRUS.

Agencja Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wnio-
sków o  dofinasowanie do przezimowa-
nych rodzin pszczelich. Potrwa on do 
31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

O  to dofinansowanie, podobnie jak 
w  roku ubiegłym, mogą ubiegać się 
pszczelarze prowadzący działalność 
nadzorowaną w  zakresie utrzymywa-
nia pszczół wpisanych do rejestru pro-
wadzonego przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii oraz posiadający numer 
ewidencji producentów nadany przez 
Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce 

otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowa-
ny w ARiMR, musi wystąpić o nadanie nu-
meru ewidencyjnego najpóźniej w  dniu 
składania wniosku o wsparcie. Wsparcie 
wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, 
której udało się przetrwać zimę. 

Wnioski o udzielenie pomocy należy 
składać do biur powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa. Można to zrobić osobiście lub 
przez pełnomocnika, wysłać poleconą 
przesyłką rejestrowaną nadaną w  pla-
cówce Poczty Polskiej lub za pośrednic-
twem platformy ePUAP.

W maju kolejny nabór  
wniosków na tworzenie grup  

i organizacji producentów
Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producen-
tów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 
100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie 
pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producen-
tów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na pod-
stawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach pro-
ducentów rolnych i  ich związkach. Grupy te muszą 
składać się z osób fizycznych, prowadzących działal-
ność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. 
O  dofinansowanie mogą starać się również organi-
zacje producentów, uznane na podstawie przepisów 
ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 
rynków rolnych albo ustawy z  20 kwietnia 2004 r. 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. 
Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające 
producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego 
i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w  formie rocznych płatno-
ści przez okres pierwszych pięciu lat, następujących 
po dacie uznania grupy producentów rolnych lub 
organizacji producentów.  Wysokość wsparcia wyno-
si: w  pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, 
w  drugim – 9 proc., w  trzecim – 8 proc., w  czwartym 
– 7 proc., w  piątym – 6 proc. Limit przyznawanych 
środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku 
pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można skła-
dać w  oddziałach regionalnych ARiMR w  terminie  
4 maja-17 czerwca 2022 r. Dokumenty będzie można 
dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestro-
waną nadaną w  placówce Poczty Polskiej lub złożyć 
elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP.

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie  
na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Konkurs dla dziennikarzy organizowany  
przez KRUS

Pszczelarze mogą już ubiegać się  
o wsparcie finansowe

18 kwiecień 2022/129
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Kobiety pozostające bez pracy 
zapraszamy do udziału w pro-

jekcie „Aktywna Mama”, realizo-
wanym przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Częstochowie. 

Grupę docelową inicjatywy stanowić 
będą kobiety powracające na rynek pracy 
po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyń-
skim lub wychowawczym, okresie bierno-
ści zawodowej związanej z  wychowaniem 
dzieci. Uczestniczki projektu muszą za-
mieszkiwać na terenie  Częstochowy lub 
powiatu częstochowskiego i  posiadać sta-
tus osoby bezrobotnej (rejestracja w  PUP 
Częstochowa).  
• Ogólna liczba kobiet bezrobotnych  

objętych projektem pilotażowym:  15.
• Termin realizacji projektu pilotażowego: 

07.02.2022 r. – 31.12.2023 r.
• Wartość projektu pilotażowego:   

772 000,00 zł.  

W  ramach Projektu pilotażowego prze-
widziano następujące formy wsparcia: 

I. Ścieżka przewidziana dla osób zatrud-
nionych przez pracodawców w ramach 
Promesy na zatrudnienie (10 osób):

1. usługa doradztwa zawodowego - każ-
da uczestniczka projektu pilotażowego  
w  pierwszej kolejności zostanie objęta 
pomocą doradcy zawodowego w  formie 
indywidualnej usługi poradnictwa zawo-
dowego. Indywidualna opieka doradcy 
zawodowego będzie trwała przez cały 
okres trwania projektu pilotażowego. 
W  trakcie realizacji projektu pilotażo-
wego przewiduje się również przepro-
wadzenie z  jego uczestniczkami usługi 
doradczej w  postaci minimum dwóch 
spotkań grupowych.

2. zatrudnienie w  ramach Promesy na 
zatrudnienie - uczestniczki projek-
tu pilotażowego będą mogły podjąć 
zatrudnienie u  wybranych przez sie-
bie pracodawców. Okres zatrudnienia  
w ramach umowy o pracę będzie wynosił 
minimum  15 miesięcy (w pełnym wymia-
rze czasu pracy), natomiast okres refun-
dacji do 12 miesięcy (od dnia 01.05.2022 
r. do dnia 30.04.2023 r.).

3. dodatek wyrównawczy - w  ramach 
Promesy na zatrudnienie  uczest-
niczki projektu pilotażowego w  trak-
cie zatrudnienia u  pracodawcy 
otrzymają dodatek wyrównawczy  

w  kwocie 300,00 zł miesięcznie za 
cały przepracowany miesiąc bez ab-
sencji chorobowej, urlopów bez-
płatnych, postojowych, urlopów ma-
cierzyńskich, okresów związanych  
z kwarantanną, izolacją (COVID). Wypła-
ta dodatku wyrównawczego dotyczy wy-
łącznie okresu związanego z  refundacją 
wynagrodzenia na rzecz pracodawcy (od 

dnia 01.05.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.).
4. bon na zakup odzieży biznesowej - prze-

widziano, że każda z  uczestniczek pro-
jektu pilotażowego otrzyma bon na 
zakup odzieży biznesowej w  wysokości  
500,00 zł. 

5. wsparcie finansowe na opłacenie, żłob-
ka, przedszkola lub opiekunki - uczest-
niczki projektu pilotażowego będą mo-
gły skorzystać ze wsparcia finansowego 
w  postaci refundacji kosztów opieki nad 
dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 
30.04.2023 r.).

II. Ścieżka przewidziana dla osób rozpoczy-
nających działalność gospodarczą (5 osób):

1. usługa doradztwa zawodowego - każ-
da uczestniczka  projektu pilotażowego 
w  pierwszej kolejności zostanie objęta 
pomocą doradcy zawodowego w  formie 
indywidualnej usługi poradnictwa zawo-
dowego. Indywidualna opieka doradcy 
zawodowego będzie trwała przez cały 
okres trwania projektu pilotażowego. 
W  trakcie realizacji projektu pilotażo-

wego przewiduje się również przepro-
wadzenie z  jego uczestniczkami usługi 
doradczej w  postaci minimum dwóch 
spotkań grupowych.

2. wsparcie w  postaci dofinansowania na 
podjęcie działalności gospodarczej -  
z  uczestniczkami projektu pilotażowego 
zostaną zawarte umowy dotyczące dofi-
nansowania podjęcia działalności gospo-
darczej. Kwota dofinansowania będzie 
wynosić maksymalnie 35 000,00 zł.

3. wsparcie na obsługę finansową utworzo-
nej działalności gospodarczej - uczest-
niczki projektu rozpoczynające działal-
ność gospodarczą w okresie 12 miesięcy 
prowadzenia firmy będą mogły starać się 

o  refundację miesięcznych kosztów ob-
sługi finansowej.  Będzie to kwota 200,00 
zł miesięcznie (od dnia 01.05.2022 r. do 
dnia 30.04.2023 r.).

4. bon na zakup odzieży biznesowej - prze-
widziano, że każda z uczestniczek projek-
tu pilotażowego otrzyma bon na zakup 
odzieży w wysokości 500,00 zł       

5. wsparcie finansowe na opłacenie, żłob-
ka, przedszkola lub opiekunki - uczest-
niczki projektu pilotażowego będą mo-
gły skorzystać ze wsparcia finansowego 
w  postaci refundacji kosztów opieki nad 
dzieckiem (od dnia 01.05.2022 r. do dnia 
30.04.2023 r.).

Warunki naboru do projektu zamieszczo-
ne są na stronie https://czestochowa.praca.
gov.pl/

Projekt realizowany w  latach 2022 - 
2023   jest finansowany ze środków  rezer-
wy Funduszu Pracy na podstawie ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej naboru na projekty pilotażowe 
pn. „Stabilna praca – silna rodzina”.

PJ

Projekt pilotażowy 
„Aktywna Mama”

1. Dawna potoczna nazwa pracownika tkalni w Kamienicy Polskiej z  XIX w.
2. Znane lotnisko niedaleko Częstochowy
3. Zespół Folklorystyczny działający na terenie Gminy Poczesna
4. Rodzaj tradycyjnego ciasta, kojarzonego z Wielkanocą
5. Nazwisko rabina, pierwszego cadyka Lelowa
6. Symbol Chrystusa zmartwychwstałego z chorągiewką
7. Autobus budowany w wydziale W-33 Kopalni Rud Żelaza w Nowej Wsi
8. Ozdobne jajko w koszyczku
9. Nazwa kopalni Rud Żelaza w Brzezinach –Kolonia
10. Nazwa wsi z 1899 roku w której założona została fabryka cementu    Portland
11. Potrawa żydowska przygotowywana na bazie ziemniaków
12. Coroczna nagroda przyznawana za zasługi  przez Wójta  Gminy Poczesna
13. Znane pole sportowe w Konopiskach
14. Słynny rzeźbiarz  pochodzący z Gminy Poczesna
15. Pokopalniana w Hucie Starej A
16. Znane zakola na rzece Warta w miejscowości Korwinów
17. Nazwa obiektu sportowego w Hucie Starej B
18. Nazwa zakładu produkującego samochody pożarnicze w Korwinowie
19. Miasto w którym wybudowano zamek obronny na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej  w 2 połowie XIII w.
20. Nazwiskiem jakiej wielkiej postaci sportu nazwano stadion   
   lekkoatletyczny w Konopiskach

W  ubiegłym 128 numerze Często-
chowskich Wieści Powiatowych 
zaprosiliśmy Państwa do wspólnej 
zabawy. Zadanie polegało na przy-
gotowaniu krzyżówki tematycz-
nie związanej z  naszym powiatem. 
Z pośród prac, które spłynęły do na-
szej redakcji zgodną z regulaminem 
oraz najciekawszą przysłała Pani 
Maria Flis. Serdecznie gratulujemy. 
Jedną z  nagród dla zwycięzcy była 
publikacja przysłanej krzyżówki 
w  129 numerze Częstochowskich 
Wieści Powiatowych. Tym samym 
ponownie zapraszamy Państwa do 
wspólnej gry. Poniżej zamieszczamy 
krzyżówkę przygotowaną przez Pa-
nią Marię oraz krzyżówkę przygoto-
wywaną przez naszą redakcję. Oso-
by, które przyślą do naszej redakcji 
prawidłowo wypełnione krzyżówki 
wezmą udział w  losowaniu trzech 
leżaków plażowych!
Szczegółowe informacje na temat 
przetwarzania danych osobowych 
oraz zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych znajdą Państwo na 
stronie www.czestochowa.powiat.
pl w zakładce konkursy powiatowe. 
W razie pytań zachęcamy do kon-
taktu telefonicznego:
(34) 32 29 211.

Wypełnione krzyżówki,  
(wystarczy wycięta strona zawie-
rająca krzyżówki) wraz z danymi 

kontaktowymi prosimy przysyłać 
do naszej redakcji na adres: 

42-217 Częstochowa,  
ul. Sobieskiego 9  

z dopiskiem  
„Częstochowskie Wieści  

Powiatowe”.

POWIATOWA KRZYŻÓWKA
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Dlaczego warto ją założyć?
Łąki kwietne są bliższe natury niż równo 

przystrzyżone trawniki. Odpowiedni do-
bór roślin do stanowiska, na którym będą 
rosnąć, sprzyja ograniczeniu wody zużytej 
do podlewania. Niebagatelne znaczenie 
ma również działanie przyciągające owa-
dy, a więc pszczoły, trzmiele i motyle, które 
na kwietnej łące znajdują idealne miejsce 
do zbierania nektaru i  pyłku kwiatowego. 
Oprócz wyżej wspomnianych powodów 
wynikających z pobudek ekologicznych, za-
łożenie łąki kwietnej to również doskona-
ły sposób na stworzenie w  przydomowym 
ogrodzie kolorowego kobierca kwiatów. 
Łąka kwietna mieni się bowiem wszystki-
mi kolorami, a  kwiaty łąkowe kwitną od 
wiosny aż do późnej jesieni, zmieniając 
kolorystykę i wygląd łąki z tygodnia na ty-
dzień. Ważnym atutem łąki kwietnej są jej 
niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Nie-
potrzebne jest jej regularne koszenie, które 
zepsuje oczekiwany efekt. Łąki nie trzeba 
również nawozić ani podlewać.

Kiedy?
Najlepszym czasem na zakładanie łąki 

kwiatowej jest wiosna, a  zatem okres od 
marca do maja. Można również siać na-
siona później, nawet w czerwcu i  lipcu, ale 
trzeba liczyć się z  tym, że w  tym okresie 
pielęgnacja łąki będzie wymagała więcej 
uwagi i  czasu, gdyż konieczne będzie jej 
podlewanie. Lepiej zatem zabrać się za to 
wcześniej, by łąka kwietna mogła rosnąć 
bez nakładów naszej pracy i czasu.

Jakie zabiegi są konieczne?
Łąki jednoroczne należy kosić raz, na koń-

cu sezonu. Łąka wieloletnia zaś wymaga ko-
szenia dwukrotnego. Najczęściej wykonuje 
się je na przełomie czerwca/lipca i sierpnia/
września. Zarówno jedną, jak i  drugą łąkę 
należy kosić zdecydowanie wyżej niż traw-
nik, najlepiej zostawiając pędy roślin na 
wysokość ok. 10 cm. Złym pomysłem jest 
używanie do tego celu kosiarki z  koszem, 

gdyż skoszone pędy powinny zostać na łące 
przez kilka dni, by mogły się z nich wysypać 
nasiona. Dzięki temu łąka będzie się samo-
czynnie odnawiać i nasza troska o nią ogra-
niczona zostanie do koszenia.

Załączamy dla Państwa mieszankę kwia-
tów, która może być początkiem pięknej 
przygody! Latem można oczekiwać ogło-
szenia konkursu na najpiękniejszą łąkę 
kwietną!

PJ

Zawodnicy ULKS Lotka Olsztyn od 26 
do 27 marca rywalizowali na Turnieju 

Krajowym w Wieliczce.

W  poszczególnych kategoriach zapre-
zentowali się: U17 (Aleksandra Krawczyk, 
Mateusz Czajkowski, Kamil Gomluch, Mar-
cel Dzięgielewski, Karolina Wieczorek, Oli-
wia Kanik), U13 (Natalia Staniec, Mateusz 
Michalik, Miłosz Janecki, Oliwia Jagoda), 
U11 (Maja Pruszyńska, Marianna Skowron, 

POZIOMO

1. Miasto z zamkiem
4. Ludowy taniec polski i wielkanocny wypiek
6. Wesołego .... !
9. Park krajobrazowy na terenie gminy Przyrów
10. Lukrowana na wielkanocnym stole
12. Szlak rowerowy prowadzący od Częstochowy 

do Krakowa
13. Słynni śpiewacy operowi z Garnka
15. „Lany ...”
16. Rodzaj pisanek
18. Wspinaczkowa skała w Mstowie
19. Stadnina koni założona przez braci  

Lubomirskich

PIONOWO

2. Przyznawana co roku przez Starostę Częstochowskiego
3. Nazwisko „balansującego” rzeźbiarza z Poczesnej
5. Patron Zespołu Szkół w Złotym Potoku
7. Tęczowy ze złotopotockich stawów
8. Znany ród pochodzący ze wschodniej części powiatu
11. Partnerski powiat z Niemiec
14. Największa gmina
17. Lelowska potrawa regionalna

VII TURNIEJ BADMINTONA WIELICKI CUP
Przemysław Kula), U9 (Pola Witkow-
ska, Martyna Wieczorek, Teresa Ro-
mańska, Oliwier Maladyn). 

Medale  zdobyli:

W kategorii U13 mamy 3 medale:
1 miejsce – złoty medal – Mateusz 

Michalik – gra pojedyncza chłopców
2 miejsce – srebrny medal – Mateusz 

Michalik/Karolina Marek (UKS 
Cross Tomice) – gra mieszana

3 miejsce – brązowy medal – Natalia 
Staniec/Oliwia Jagoda – gra podwójna

W kategorii U17 mamy 2 medale:
3 miejsce – brązowy medal – Oliwia 

Kanik – gra pojedyncza dziewczyn
3 miejsce – brązowy medal – Oliwia 

Kanik/Karolina Wieczorek – gra 
podwójna dziewczyn

PJ

Łąki kwietne są kolorowe, pachnące i nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Nic zatem dziwnego, że stają się 
coraz popularniejsze i pojawiają się nie tylko na terenach zieleni publicznej, ale i w przydomowych ogrodach. 
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