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Oddajemy w Państwa ręce 120. numer Częstochowskich 
Wieści Powiatowych. Historia samej gazety, jak i osób, 

które ją tworzyły jest niezwykle bogata. 

P owiat Częstochowski obej-
mujący swoim obszarem  
16 gmin, zamieszkuje w przy-
bliżeniu 135 tysięcy osób. 

W  związku z  powyższym przy współ-
pracy z  Burmistrzem Miasta i  Gminy 
Koniecpol oraz Wójtem Gminy Kłom-
nice uzgodniliśmy rozpoczęcie dzia-
łań organizacyjnych zmierzających do 
uruchomienia dwóch Punktów Szcze-
pień Powszechnych w  następujących 
lokalizacjach: Ośrodek Zdrowia w Rze-
rzęczycach ul. Skrzydlowska 75, Dom 
Kultury w Koniecpolu ul. Szkolna 1. 
13 kwietnia powyższe punkty znalazły 
akceptację wojewody śląskiego i  dy-
rektora śląskiego oddziału NFZ. 
20 kwietnia Narodowy Fundusz Zdro-
wia dokonał wizytacji wskazanych wy-
żej punktów.
Po 25 kwietnia przewidywana jest do-
stawa szczepionek i pierwsze szczepie-
nia. Obecnie otrzymaliśmy informację 
o  możliwości rozpoczęcia szczepień 
w  PSP Rzerzęczyce od 4 maja. Proce-
dury dotyczące zaopiniowania punktu 
szczepień powszechnych w Koniecpolu 
trwają. Koordynowanie akcji na tere-
nie powiatu częstochowskiego powie-
rzyłem Anettcie Ujmie Naczelnikowi 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatel-
skich oraz Annie Dziewior zastępcy 
Naczelnika Wydziału Zdrowia, Eduka-
cji, Kultury, Sportu i  Promocji. Powiat 
Częstochowski doposażył punkty 
szczepień w laptopy, parawany, kozetki 
lekarskie, torby pomocy medycznej, 
materiały biurowe, środki ochrony in-
dywidualnej. 
Odbiegając od kwestii zaopatrzenia 
w  szczepionki, na które to, jako samo-

rząd nie mamy większego wpływu, 
przy pozytywnym założeniu pełnej re-
alizacji planów dostaw szczepionek do 
kraju chcemy wesprzeć akcję szczepień 
ludności, tak, aby każdy mieszkaniec 
powiatu częstochowskiego, który chce 
się zaszczepić, mógł zrobić to sprawnie. 
Ze swojej strony stworzymy niezbędne 
warunki.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

17 
lipca 2000 r. Sąd Okrę-
gowy w  Częstochowie 
zarejestrował kwartalnik 
„Powiat Częstochowski”. 

Redaktorem naczelnym nowej gaze-
ty został Zdzisław Nowak, pełniący 
równocześnie funkcję Sekretarza po-
wiatu. Pierwszy numer znalazł uzna-
nie w  oczach mieszkańców, jak i  po-
zytywne recenzje w  prasie lokalnej. 
Gazeta Wyborcza tak opisała debiut 
czasopisma – „Starostwo Powiatowe 
wydało pierwszy numer kwartalnika 
Powiat Częstochowski. Jak na pisma 
wydawane przez samorządy – niezłe. 
Głównie dlatego, że nie ma w  nim ta-
siemcowych relacji z  posiedzeń Rady 
Powiatu albo drobiazgowych opisów 
najmniejszych nawet działań urzędni-
ków, co bywa często wadą tego typu 
wydawnictw. Wystarczy zerknąć na 
tytuły artykułów: Nieboszczyk w tary-
fie, Romanowskie żądło czy Głodówka 
za darmo – żeby zorientować się, że 
kwartalnik może okazać się interesu-
jącą lekturą.”
We wrześniu 2003 r. do rąk Czytelni-
ków trafiło pierwsze wydanie biulety-
nu „Informator Powiatowy”, za który 
merytorycznie odpowiadał Wydział 

Komunikacji Publicznej, Strategii, 
Promocji i  Współpracy Zagranicznej. 
Poszczególne wydania liczyły od 4 do 
8 stron. 
W  2005 r. nastąpiła kolejna zmiana 
tytułu. Wraz z  nową nazwą „Wieści 
Powiatowe”, pojawił się nowy zespół 
redakcyjny, który tworzyli: Grażyna 
Folaron – redaktor naczelny oraz To-
masz Świtycz i  Agata Tyl. Wraz z  ro-
snącą liczbą zadań powiatu, zwiększa-
ła się liczba stron w  poszczególnych 
numerach z  8 do 16. W  roku 2006 
gazeta ukazała się pod nazwą „Czę-
stochowskie Wieści Powiatowe”, któ-
ra funkcjonuje do dzisiaj. W  kolejnych 
latach w  prace zespołu redakcyjnego 
włączyli się: Piotr Juszczyk, Iwona 
Ciniewska, Katarzyna Kuter, Tadeusz 
Kapica, Katarzyna Wilkowska, Karol 
Ostalski, Patrycja Witkowska, Liliana 
Pakuła.
Od numeru 90 (marzec 2018 r.) do 
101 (kwiecień 2019 r.) funkcję redak-
tora naczelnego sprawował Naczelnik 
Wydziału Edukacji Janusz Krakowian. 
Od maja 2019 r. kierowanie gazetą 
przejął rzecznik prasowy starostwa 
Patryk Jeziak. 

Rozwijanie infrastruktury daje możliwość znaczącego przy-
spieszenia programu szczepień, będących najskuteczniejszym 

sposobem powrotu do normalności.



Jubileuszowy 120. numer oddajemy 
w ręce naszych Czytelników w nowej 
odsłonie. Za projekt odpowiada gra-
ficzka Monika Kaszuwara. Zmiany to 
m.in. wyraźny podział treści, spójne 
sekcje, powiększona, prostsza czcion-
ka, większe przestrzenie i  lepiej eks-
ponowane fotografie. 
„Wieści” to gazeta wykorzystująca 
nowoczesne rozwiązania graficzne, 
ale z  konserwatywnym rysem, cha-
rakterystycznym dla prasy wysokiej 
jakości. 
Nowa szata graficzna zbiega się 
z  nowym logo gazety. Powiat często-
chowski jest miejscem bogatym przy-
rodniczo. Ruiny zamków, rezerwaty 
przyrody to jedne z największych kra-
jobrazowych atrakcji naszego regionu. 
Sygnet nawiązuje do tych niezwy-
kłych walorów częstochowskich ziem. 
Nowoczesna, prosta forma przed-
stawia wieżę - znak powiatu zawarty 
w  jego herbie - która zamknięta jest 
w  kadrze, symbolizującym fotogra-
ficzne ujęcie obrazu, a zarazem obser-
wację terenu i skupienie na nim uwagi. 
Okrąg stanowiący tło sygnetu sym-
bolizuje wspólnotę, jedność i  ochro-
nę. Kolorystyka również wywodzi 
się z przyrody. Jest to zieleń tonalnie 
przechodząca w  niebieski. Według 
psychologii koloru, opisującej wpływ 
barw na emocje i  samopoczucie, od-
cień ten budzi kojący spokój i poczucie 
bezpieczeństwa. Symbolizuje prawdę 
i  mądrość, a  także urodzaj i  rozwój. 

To wszystko składa się na charakter 
Częstochowskich Wieści Powiato-
wych jako środka przekazu, informu-
jącego - za pomocą słowa pisanego 
i fotoreportaży - o rozwoju, procesach 
przemian zachodzących w  powie-
cie, promującego wszelkie działania 
i wydarzenia mające miejsce w naszej 
gminnej wspólnocie.
W imieniu redakcji składamy serdecz-
ne podziękowania wszystkim osobom, 
które przez kilkadziesiąt lat włączały 
się w proces wydawania gazety. War-
to pamiętać, że zanim miesięcznik 
trafi w  Państwa ręce, poprzedza to 
nie tylko praca redaktorów, ale także 
działu prawnego, który odpowiada za 
zgodność umów z  przepisami prawa, 
działu zamówień publicznych, który 
dba o wybór drukarni, ale także dzia-
łu finansowego rozliczającego umowy 
i faktury.

- Chcę być Radną dostępną dla 
Mieszkańców, odpowiadającą na 

realne i żywotne potrzeby lokalnej 
społeczności. Być jak najbliżej 
ludzkich spraw – mówi Joanna 

Tekiela.

W trakcie XXIV Sesji Rady Powiatu Często-
chowskiego, która miała miejsce 22 kwiet-
nia mandat objęła nowa Radna Powiatu 
Częstochowskiego Joanna Tekiela, która 
w  2018 roku startując do Rady Powiatu 
Częstochowskiego z okręgu numer 1 (Gmi-
na Blachownia i Gmina Konopiska) uzyska-
ła 392 głosy.
Prywatnie szczęśliwa żona i  mama dwóch 
córek oraz syna. Od urodzenia jest miesz-
kanką miejscowości Hutki mocno zaanga-
żowaną w życie lokalnej społeczności.
Od 2018 r. czynnie działa w  Komitecie 
mieszkańców protestując przeciw urucho-
mieniu Przemysłowej Oczyszczalni Ście-
ków w  Hutkach, jest też członkiem Rady 
Sołeckiej, a  od 2021 r. członkiem nowo 

15 kwietnia komisja konkurso-
wa uznała, że kandydatura Pani 

Beaty Wójcik  w najwyższym 
stopniu spełnia przyjęte kryteria 
oceny na stanowisko dyrektora.

Zarząd powiatu zatwierdził wyniki konkur-
su i  powierzył stanowisko dyrektora Pani 
Beacie Wójcik na okres 5 lat szkolnych od 
dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 
2026 r.
Nowa Pani Dyrektor jest nauczycielką 
języka niemieckiego z  17-letnim stażem. 

Podczas swojej kariery zawodowej ukoń-
czyła liczne kursy i szkolenia, m.in., w 2009 
r. uzyskała certyfikat potwierdzający wpis 
do ewidencji egzaminatorów do przepro-
wadzania egzaminu maturalnego z  języka 
niemieckiego, a  w  2017 r. wzięła udział 
w  kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej 
kadry kierowniczej z  zakresu zarządzania 
oświatą. Stale współpracuje z zespołem ds. 
projektów z  Fundacji Rozwoju Systemów 
Edukacji, bierze udział w przygotowywaniu 
wniosków do wybranych projektów, często 
pełniąc funkcję tłumacza i  opiekuna przy-
jeżdżających grup zagranicznych.

PJ

Dyrektor Zespołu Szkół  
im. Władysława Szafera 

w Złotym Potoku wybrany
powstałego Stowarzyszenie EKO HUTKI. 
W Radzie Powiatu chce skupić się na edu-
kacji oraz kwestiach komunikacji, jak pod-
kreśla obie te sprawy mają ze sobą ścisły 
związek, organizacja sprawnego transpor-
tu dzieci i  młodzieży do szkół jest jednym 
z  warunków tworzenia szans w  równym 
dostępie do edukacji. Mniej czasu na przy-
stankach to więcej czasu nie tylko na naukę, 
ale także odpoczynek.  
Dla nowej Radnej Joanny Tekieli prioryte-
tem jest ochrona środowiska. Jak mówi, wi-
zytówką obszarów wiejskich nadal powin-
no być zdrowsze i czystsze środowisko, tym 
samym inwazyjne inwestycje przemysłowe 
powinny być lokalizowane we właściwie 
wyznaczonych strefach, z dala od domów.  
Duża świadomość ekologiczna Radnej 
przejawia się także otwartością w  rozmo-
wach o newralgicznych tematach takich jak 

odstrzały redukcyjne dzikiej zwierzyny, nie 
tylko powodującej szkody, ale stwarzającej 
realne zagrożenie dla ludzi. Najbliższe jed-
nak jak wskazuje są jej kwestie pomocy spo-
łecznej, od wielu lat zawodowo zajmuje się 
niesieniem pomocy oraz budowaniem linii 
wsparcia dla osób w skomplikowanych sytu-

acjach życiowych oraz niepełnosprawnych.  
- Obecna sytuacja kryzysowa związana 
z pandemią  unaoczniła całemu społeczeń-
stwu wagę i strategiczne znaczenie pomo-
cy społecznej -  zaznacza Joanna Tekiela. 
Jako zaangażowana aktywistka społeczna, 
deklaruję wspieranie społeczeństwa oby-
watelskiego. W  szczególności chce prze-
ciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Jako 
osoba prowadząca Zakład Aktywności Za-
wodowej zatrudniający osoby z  niepełno-
sprawnością wskazuje kierunek wspierania 
przez samorządy tworzenie miejsc pracy 
dla osób z  niepełnosprawnością-przedsię-
biorstw społecznych. Jak sama mówi - chcę 
być Radną dostępną dla Mieszkańców, od-
powiadającą na realne i żywotne potrzeby 
lokalnej społeczności. Być jak najbliżej ludz-
kich spraw. 
W  imieniu całego Zespołu Redakcyjnego 
Częstochowskich Wieści Powiatowych 
życzymy Pani realizacji wszystkich założeń 
i satysfakcji z pełnienia zaszczytnego man-
datu Radnej Rady Powiatu Częstochow-
skiego. 

MDz

Nowa Radna Joanna Tekiela 
złożyła ślubowanie

 

Zdzisław Nowak 

– w  1994 roku został częstochow-
skim radnym i był nim dwie kadencje. 
W  latach 1999-2002 pełnił funkcję 
sekretarza powiatu częstochowskie-
go. W  2006 roku wygrał wybory na 
burmistrza Blachowni. Przez kilka lat 
walczył z  poważną chorobą, z  cze-
go wielu nie zdawało sobie sprawy, 
bo niemal do końca pracował. Zmarł 
w 2009 r. w wieku 41 lat.

Grażyna Folaron 

– absolwentka filologii polskiej Uni-
wersytetu Wrocławskiego, wielo-
letnia dziennikarka (m.in. Dziennik 
Zachodni). W  latach 2005 - 2018 
rzecznik prasowy starostwa. 

Janusz Krakowian 

– absolwent Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1980) i AJD w Częstochowie 
(2011). Nauczyciel i  przedsiębiorca. 
Wieloletni samorządowiec. Radny 
gminy Poczesna (1990-1994), powia-
tu częstochowskiego (2006-2012) 
i  województwa śląskiego (2002-
2006). W latach 2006-2014 wicesta-
rosta powiatu częstochowskiego, na-
stępnie naczelnik Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i  Promocji 
powiatu. Niestrudzony podróżnik 
i obieżyświat.

Redakcja:
Patryk Jeziak 

– redaktor naczelny – absolwent Wy-
działu Studiów Międzynarodowych 
i  Politycznych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, studiów podyplomowych 
z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
Wyższej Szkoły Europejskiej oraz 
Kontroli wewnętrznej i  audytu na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach. W czasie wymian studenc-
kich przebywał w  USA, gdzie ob-
serwował wybory do Senatu – izby 
wyższej amerykańskiego Kongresu, 
pracownik Amerykańskiego Instytu-
tu Spraw Zagranicznych w Krakowie. 
Od 2019 r. rzecznik prasowy Staro-
stwa Powiatowego w Częstochowie.

Michał Dzwonnik 

- pracę w  Starostwie Powiatowym 
w  Częstochowie rozpoczął w  2017 
roku. Częstochowskie Wieści Po-
wiatowe współtworzy od 2019 roku. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach na 
kierunku prawo. Obecnie słuchacz 

studiów podyplomowych na kie-
runku Executive Master of Business 
Administration. Od wielu lat zaan-
gażowany w  działalność organizacji 
pozarządowych m.in. Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Związku Młodzieży 
Wiejskiej. 

Iwona Ciniewska 

- jest długoletnim pracownikiem 
samorządowym. W  Starostwie Po-
wiatowym w  Częstochowie pracuje 
od 23 lat, tj. od powstania powiatu 
i  przez cały ten czas zajmuje się ob-
sługą radnych w  Biurze Rady oraz 
prowadzeniem  spraw związanych 
z funkcjonowaniem Rady. Społecznie 
prowadzi Kasę Zapomogowo-Po-
życzkową, której podwaliny współ-
tworzyła. Od kilkunastu lat pomaga 
współredagować biuletyn „Często-
chowskie Wieści Powiatowe” sku-
piając się na tematyce związanej 
z działalnością Rady i komisji. Karierę 
zawodową zgodnie z  wykształce-
niem zaczynała od pracy w  biurze 
turystycznym. Pracowała również 
w  administracji rządowej. Jak mówi 
o  niej  Wiceprzewodnicząca Rady 

Urszula Całusińska jest „kobietą 
z klasą, dyskretną, mądrą i dystyngo-
waną, mającą własny osąd (mądry)”. 
Lubi wycieczki piesze i  rowerowe 
oraz wypady w polskie góry, a także 
dobre kino i  książki. Prywatnie mat-
ka dwóch dorosłych synów. 

Katarzyna Kuter 

- absolwentka Uniwersytetu Ślą-
skiego w  Katowicach. Od 2009 r. 
pracuje w  Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Częstochowie. 
W  wolnych chwilach biega, trenuje 
z kettlebells oraz współtworzy ogól-
nopolską kampanię promującą dietę 
roślinną w sporcie. 

Monika Kaszuwara 

– grafik - ukończyła szkołę o kierun-
ku architektonicznym. Przez wiele 
lat hobbystycznie zajmowała się ry-
sunkiem i malarstwem tradycyjnym, 
aktualnie zgłębia techniki malarstwa 
cyfrowego. Projektowaniem graficz-
nym zawodowo zajmuje się od 2018 
roku.
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Do utrzymania dróg w okresie zi-
mowym zostały podpisane umo-
wy z Wykonawcami posiadającymi 
sprzęt do likwidacji gołoledzi i od-
śnieżania, tj.:

I. ODM 1 Rudniki 

(DP 233 km, DW 41,5 km)
- 6 pługopiaskarek, 1 szt. koparko 
ładowarka, 1 szt. ładowarka, 1 szt. 
nośnik samochodowy do pługu klino-
wego, 1 szt. równiarka)

II. ODM 2 Koniecpol

- 5 pługopiaskarek, 2 szt. koparko 
ładowarki, 1 szt. ładowarka, 1 szt. 
równiarka

III. ODM3 Poczesna

- 6 pługopiaskarek, 2 szt. ładowarki,  
1 szt. równiarka
PZD posiada do utrzymania zimowe-
go dróg następujący sprzęt:
- 2 szt. pługów wirnikowych (ODM 1 
i ODM 2)
- 9 szt. pługów ciągnikowych (ODM 
1,2,3)
Dyspozycje do uruchomienia jak  
i prowadzenia „Akcji zimowej” wyda-
wane są z siedzib 3 obwodów dro-
gowych, tj. ODM 1 Rudniki, ODM 
2 Koniecpol i ODM 3 Poczesna w 
zależności od panujących warunków 
atmosferycznych.

Dla porównania ilości zużytego ma-
teriału oraz kosztów utrzymania 
dróg, prezentujemy porównanie 
dwóch ostatnich sezonów zimo-
wych.

Poniesione koszty w sezonie 
zimowym 2019/2020.

1. Ilość zużytego materiału (piasek 
+ sól) – 1 103 Mg

2. Wartość materiału  
– 127 129,95 zł

3. Koszt sprzętu – 273 675,24 zł.
4. Ilość przejechanych km (ODM 

1,2,3) – 10 150 km
5. Całkowity koszt utrzymania 

zimowego w sezonie 2019/2020 
– 400 805,19 zł

Poniesione koszty w sezonie 
zimowym 2020/2021.

1. Ilość zużytego materiału 
 (piasek + sól) – 4 680 Mg

2. Wartość materiału 
 – 509 379,70 zł

3. Koszt sprzętu – 1 655 332,36 zł
4. Ilość przejechanych km (ODM 

1,2,3) – 48 119 km
5. Całkowity koszt utrzymania  

zimowego w sezonie 2020/2021  
– 2 164 712,06 zł

W całym sezonie zimowym 
2020/2021 sprzęt do akcji przy 
zimowym utrzymaniu dróg wyjeż-
dżał przez 55 dni, tj. od 26 listopada 
2020 r. do 8 kwietnia 2021 r. Często 
zdarzało się, że zmienne temperatu-
ry oraz opady marznącego deszczu  
i śniegu wymuszały, że sprzęt wyjeż-
dżał kilka razy na dobę.

*Utrzymanie dróg odbywa się zgod-
nie z zatwierdzonymi standardami 
przyjętymi Uchwałą Nr 542/2013 
Zarządu Powiatu w Częstochowie  
z dnia 2.10.2013 r.

pzd

Drogowcy 
podsumowali
akcję ZIMA
Zakończyła się akcja związana 

z zimowym utrzymaniem* 
dróg powiatowych i wojewódz-
kich. Powiatowy Zarząd Dróg 
utrzymuje zimą przejezdność 
577,931 km dróg powiatowych, 
a także zgodnie z porozumie-
niem z Urzędem Marszałkow-
skim 141,1 km dróg wojewódz-

kich.

Co słychać na drogach 
powiatowych?

K ażdego dnia korzystamy z dróg, 
jako kierowcy, pasażerowie czy 
też piesi. Przeważnie, nie zasta-
nawiamy się nad tym, jaką ka-

tegorią drogi podróżujemy, kto jest odpo-
wiedzialny za jej stan techniczny. 

DP 1019 Witkowice 
- Borowno 

- prowadzone są obecnie roboty bru-
karskie - ustawianie krawężnika na-
stępnie wykonany zostanie chodnik 
dla pieszych oraz zjazdy do posesji. 
Prace związane z wymianą podbu-
dowy i nawierzchni są już mocno za-
awansowane - ułożono dolne warstwy 
bitumiczne. Odtwarzane są rowy  
i przepusty pod zjazdami.

DP 1070 Zdrowa -  Kłomnice 
- obecnie wykonywane są rowy oraz 
przepusty pod zjazdami. Trwają prace 
przy układaniu krawężników chodni-
ków i zjazdów do posesji z kostki bru-
kowej.

DP 1057 Poczesna
 - ul. Chabrowa 

 – trwają prace związane z  układa-
niem  krawężnika, ułożono  podbudo-
wę  bitumiczną  na odcinku od ronda. 
Realizowane są także zadania związa-
ne z odwodnieniem. 

DP 1042 Kusięta 
- trwają prace związane z budową chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem 
o długości 1,98 km. W inwestycji partycypują Powiat Częstochowski wraz z Gminą 
Olsztyn.

- rozebrano istniejącą nawierzchnie, 
trwają prace przy wzmocnieniu podło-
ża oraz układaniu warstw podbudowy.

DP 1037 Siedlec 
- obecny etap robót obejmuje wyko-
nywania  drenażu i elementów odwod-
nienia.Z początkiem maja planowane 
jest rozpoczęcie robót drogowych 
- rozebranie istniejącej nawierzchni  
i układanie nowych warstw konstruk-
cyjnych.

DP 1057 Huta Stara  
- ul. Pszenna 
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Oczywiście w momencie, kiedy jakiś od-
cinek drogi jest w stanie dalece odbie-
gającym od zadowalającego, wyrażamy 
swoje opinie na temat polskich dziur. Gdy 
droga jest dobra i można po niej „płynąć” 
wtedy nie budzi już to większych emocji.  
My Mieszkanki i Mieszkańcy Powiatu Czę-
stochowskiego mamy to szczęście, że stan 
dróg znajdujących się w jurysdykcji Powia-

towego Zarządu Dróg w Częstochowie 
jest dobry, a z całą pewnością możemy 
powiedzieć, że z roku na rok coraz lepszy. 
Priorytetowo traktowane są kwestie mo-
dernizacji i przebudowy infrastruktury 
drogowej.  Serdecznie zachęcamy do lek-
tury, a wolnym czasie do bliższego zwró-
cenia uwagi na nasze drogi i osobiste spo-
strzeżenie pozytywnych zmian. 

MDz



„Najliczniej 
odwiedzany  przez 

mieszkańców 
powiatu Wydział”

Wydział Komunikacji w okresie 
pandemii przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego obsługuje dziennie 
średnio ok. 150 mieszkańców  
powiatu częstochowskiego. 

Dla większego komfortu obsługi-
wanych interesantów wydzie-
lono odrębne wejście z  tyłu 
budynku (tzw. wejście D) oraz 

udostępniono salę sesyjną dla petentów 
oczekujących na rejestracje pojazdów, wy-
danie prawa jazdy oraz załatwienia innych 
spraw merytorycznych w  Wydziale. Pod-
kreślić należy, że to najliczniej odwiedzany 
przez mieszkańców powiatu częstochow-
skiego Wydział tutejszego Urzędu. Wy-
dział  z uwagi na dużą ilość obsługiwanych 
interesantów, jak również pracę w  Syste-
mie Informatycznym Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i  Kierowców (tzw. CEPIK) nie 
może wykonywać swoich zadań  w  syste-
mie rotacyjnym lub pracy zdalnej.  Pracow-
nicy Wydziału  obsługują mieszkańców 
powiatu częstochowskiego codziennie od 
poniedziałku do piątku w  godz. od 8.00  
do 14.00.

Oddział Inżynierii Ruchu 
i Drogownictwa 

- realizuje zadania z  zakresu zarządzania 
ruchem na drogach powiatowych i  gmin-
nych. Na terenie powiatu znajduje się  
578 km dróg powiatowych oraz 1264 km 
dróg gminnych.  Zarzadzanie ruchem to 
zatwierdzanie stałej i  czasowej organizacji 
ruchu, kontrola oznakowania pionowego 
i  poziomego dróg, wydawanie opinii doty-
czących zmian organizacji ruchu na drogach 
wojewódzkich i  krajowych, wydawanie ze-
zwoleń na przejazd pojazdów nienormatyw-
nych oraz wykorzystywanie dróg w sposób 
szczególny w celu przeprowadzania imprez 
sportowych   i okolicznościowych.

 
W systemie Informacyjnym Centralnej Ewi-
dencji Kierowców znajduje się 83 258 elek-
tronicznych akt kierowców mieszkańców 
naszego powiatu. Akta te zawierają spraw 
z zakresu: wydawania krajowych i między-
narodowych praw jazdy, cofania i przywra-
cania praw jazdy, wydawanie zezwoleń na 
pojazdy uprzywilejowane, wykonywanie 
sądowych wyroków w  zakresie zakazu 
prowadzenia pojazdów,  zatrzymania praw 
jazdy po przekroczeniu w  terenie zabudo-

Przewoźnikom drogowym, którzy prowa-
dzą działalność gospodarczą na obszarze 
powiatu częstochowskiego  udzielono 
542 licencji i zezwoleń transportowych w 
zakresie transportu drogowego i spedycji 
oraz 368 uprawnień przewozowych na 
krajowe przewozy na potrzeby własne. 

Ponadto wydano 5 zezwoleń na wykony-
wanie przewozów regularnych osób oraz  
3 zezwolenia na przewozy regularne spe-
cjalne osób.

Wykres. Liczba wydanych licencji i zezwoleń transportowych 
w latach 2007 – 2020

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne 
Stan na dzień 
31.12.2020r.

1. Oddział ds. Inżynierii 
Ruchu i Drogownictwa

Zarządzanie ruchem  
na drogach 
powiatowych (578 km) 
i gminnych (1264 km)

1. Zatwierdzone stałe i czasowe organizacje ruchu na drogach powiatowych  
i gminnych

469

2. Zrealizowane stałe organizacje ruchu 43

3. Przeprowadzone kontrole wykonania zadań technicznych wynikających 
z realizacji projektów stałej organizacji ruchu – w terminie 14 dni od dnia ich 
realizacji

43

4. Kontrola oznakowania drogowego na drogach powiatowych i gminnych 1 750 km

5. Wydane zezwolenia i opinie na korzystanie z dróg w sposób szczególny 
(imprezy sportowe i kulturalne na drogach)

4

6. Wydane zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 68

7. Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 38

 

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne Stan na dzień 
31.12.2020r.

2. Oddział ds. Praw Jazdy  
i Transportu

Wydawanie i cofanie praw jazdy, 
zezwolenia i licencje transportowe

1. Wydawanie krajowych  
i międzynarodowych praw Jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem 2926

2. Wydawanie Profilów Kandydata  
na Kierowcę 1706

3. Wydanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane 86

4. Zatrzymane Prawa Jazdy

4.1 Cofnięcie uprawnień
224

4.2. Zatrzymanie uprawnień 408

4.3. Przywrócenie uprawnień 123

4.4. Skierowanie na kurs reedukacyjny 156

4.5. Skierowanie na badanie lekarskie 155

4.6. Skierowanie na egzamin za punkty 16

4.7. Skierowanie na badanie psychologiczne 171

Liczba kierowców figurujących w Systemie Informatycznym Centralnej 
Ewidencji Kierowców-Powiat Częstochowski 83 258

5. Ośrodki Szkolenia Kierowców 15

6. Instruktorzy Nauki Jazdy 60

7. Transport Drogowy

7.1. Licencje na wykonywanie krajowego transportu osób, rzeczy, w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy 372

7.2 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 
osób 170

7.3. Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne 368

7.4. Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne osób 8

wanym dozwolonej prędkości o  50 km/h 
oraz zatrzymywania praw jazdy dłużnikom 
alimentacyjnym. W Koniecpolu znajduje się 
placówka zamiejscowa Starostwa Powia-
towego w  Częstochowie, która realizuje 
zadania z zakresu wydawania, zatrzymywa-
nia praw jazdy oraz cofania i przywracania 
uprawnień do kierowania pojazdami silni-
kowymi dla mieszkańców gmin: Koniecpol, 
Przyrów, Dąbrowa Zielona oraz Lelów. 

Oddział Prawa Jazdy i Transportu



ufundowanie tabli-
cy z  nazwiskami 
osób rozstrze-
lonych w  tym 
t r a g i c z n y m 
miejscu. Ponad-
to, pracownicy 
wydziału uczest-
niczą w  obchodach 
rocznic w  celu upa-
miętnienia walki o  nie-
podległość Polski.
W zakresie spraw obronnych cyklicznie 
co 3 lata przeprowadzane są ćwicze-
nia obronne, w  których  biorą udział 
jednostki podległe oraz nadzorowane 
przez Starostę, powiatowe służby, in-
spekcje i straże oraz urzędy miast i gmin 
powiatu. Celem ćwiczenia nabywanie 
umiejętności niezbędnych do wykony-
wania zadań obronnych, podnoszenie 
kwalifikacji w zakresie ich realizacji, po-
znawanie zasad i  procedur kierowania 
podległymi zasobami podczas podwyż-
szania gotowości obronnej państwa.
Wydział zapewnia obsługę Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku 
w  Powiecie Często-
chowskim.
Najważniejsze tematy 
to zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom 
powiatu częstochow-
skiego, a  w  szczególno-
ści obecnie w kontekście 
walki z  koronawirusem 
oraz związana z  tym 
problemem przemoc 
w  rodzinie. Stan przy-
gotowań służb i  inspek-

cji powiatowych ocenia się na wysokim 
poziomie.

W  pierwszym kwartale 2020 r. kiedy 
na terenie powiatu częstochowskiego 
stwierdzono pierwsze przypadki zacho-
rowań na COVID-19  podjęto szereg 
czynności przygotowujących do złago-
dzenia skutków rozprzestrzeniającej się 
pandemii. Dokonano szeregu zakupów 
sprzętu do dezynfekcji  środków ochrony 
indywidualnej oraz niezbędnego wypo-

sażenia specjalistycznego w  postaci 
kabin dekontaminacyjnych, ozo-

natorów, fumigatorów, lamp 
wirusobójczych, bezdoty-

kowych dezynfekatorów 
dłoni, koncentratorów 
tlenu, pulsoksymetrów. 
Przyczyniło się to 
w  znacznym stopniu do 
zahamowania liczby za-

chorowań w  powiecie 
częstochowskim.  Uru-

chomiono przy współpracy 
z  13. Brygadą Wojsk Obrony 

Terytorialnej mobilny wymazo-
bus, który zrealizował  573 wymazy 
dla mieszkańców powiatu częstochow-
skiego. Udzielono pomocy podmiotom 
zewnętrznym poprzez wypożyczenie 
sprzętu będącego własnością Staro-
stwa Powiatowego w  Częstochowie na 
mobilną izbę przyjęć w  szpitalu w  Bla-
chowni oraz na doposażenie punktu 
pobrań testów na obecność przeciwciał 
anty-SARS-COV-2 przy Szpitalu na Ty-
siącleciu w  Częstochowie Starostwo 
wydało w 2020 roku na walkę z COVID 
-19 kwotę 637 771,68 złotych, z czego 
na zakup środków ochrony indywidual-
nej  kwotę – 481 518, 99 złotych oraz na 
zakup specjalistycznego sprzętu kwotę 
– 156 232, 69 złotych.
Kilkakrotnie w  ciągu roku dokonaliśmy 
dystrybucji z  Agencji Rezerw Materia-
łowych środków ochrony indywidual-
nej dla szkół, przedszkoli, żłobków oraz 
przychodni lekarskich znajdujących się 
na terenie powiatu częstochowskiego.

Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich
Anetta Ujma

Oddział Rejestracji Pojazdów
Większość pojazdów rejestrowanych przez 
naszych mieszkańców to pojazdy pocho-
dzące z  rynku wtórnego krajowego i  za-
granicznego (fabrycznie nowe pojazdy to 
ok. 15 procent ogółu ). W  Systemie Infor-
macyjnym Centralnej Ewidencji Pojazdów 
zarejestrowanych jest  ponad 145.000 
pojazdów zarejestrowanych  przez miesz-
kańców naszego powiatu. Ustawodawca 
w  styczniu 2020 roku wprowadził  zapis  
ustawowy o  obligatoryjnym zgłaszaniu 
ZBYCIA/NABYCIA pojazdu do starosty 
w ciągu 30 dni od daty zakupu i sprzedaży. 
W przypadku nie dochowania tego  termi-
nu grozi  kara administracyjna od 200 zł do 
1.000 zł. Ustawa tzw. COVIDOWA  wpro-
wadziła wydłużenie wskazanego  terminu 
do 180 dni. Przepis ten obowiązywał  do 
dnia 31.12.2020 r. Ustawodawca nieste-
ty nie  zachował wydłużonego terminu  
w 2021 roku. 
Od 1 stycznia 2021 roku ponownie obo-
wiązuje ścisły   termin  do 30 dni na zgłosze-
nie zbycia lub nabycia pojazdu  do urzędu. 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicz-
nego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 
Częstochowskiego tzw. „Plan Transpor-
towy” został zatwierdzony Uchwałą Nr 
XI/71/2015  przez  Radę Powiatu Często-
chowskiego. Plan określa wykaz linii uży-
teczności publicznej z podziałem na kate-
gorie. Decyzją Zarządu Powiatu w 2021 r. 
uruchomione zostaną powiatowe przewo-
zów pasażerskie w  ramach publicznego 
transportu zbiorowego.  Starosta wystąpił 
z wnioskiem do Wojewody Śląskiego  o do-
finansowanie 5 linii z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych  o Charakterze 
Użyteczności Publicznej.  

W dniu 23 grudnia 2020  r. ponownie za-
mieszczono ogłoszenie w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, informujące o 
planowanym świadczeniu usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Za-
rząd Powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu 
aktualizacji Planu Zrównoważonego Roz-
woju Publicznego Transportu Zbiorowego 
dla Powiatu Częstochowskiego tzw. Planu 
Transportowego.

Naczelnik Wydziału Komunikacji
Ewa Kubat-Miedzińska

Nazwa Oddziału Zadania merytoryczne Stan na dzień 
31.12.2020r.

3. Oddział ds. Rejestracji 
Pojazdów. 
Rejestrowanie i 
wyrejestrowywanie 
pojazdów

1.Rejestracja pojazdów, wymiana 
dowodów rej. wtórniki tablic, rejestracja 
czasowa

16313

2. Wyrejestrowanie pojazdów 2 109

3. Demontaż pojazdów 2169

4. Wydawanie Stałych Dowodów 
Rejestracyjnych 14 723

7. Zmiany Techniczne 
8. Czasowe wycofania poj. z ruchu 
9. Wtórniki nalepek

1.322 
173 
101

10. Zaświadczenia 119

11. Zbycie pojazdów 7 291

 

WAŻNE! To oznacza, że każdy właści-
ciel, który dokona zakupu  lub sprzeda-
ży pojazdu ma obligatoryjny obowiązek 
zgłoszenia NABYCIA/ZBYCIA  pojazdu 
w terminie do  30 dni od daty jego zaku-
pu lub sprzedaży. 
Brak zgłoszenia wiąże się z sankcjami 
karanymi.

Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego, Bezpieczeństwa i Spraw 

Obywatelskich „ZO” realizuje za-
dania z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, spraw obronnych, 

spraw obywatelskich, zarzą-
dzania kryzysowego, obrony 
cywilnej oraz ochrony przed 

powodzią.

Do podstawowych zadań wy-
działu należą m.in.:
- zarządzanie kryzysowe 
i  ochrona przeciwpowodzio-

wa i przeciwpożarowa,
- prowadzenie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego,
- bezpieczeństwo publiczne,
- sprawy obywatelskie,
- przeprowadzanie kwalifikacji wojsko-

wej,
- współpraca ze związkami kombatanc-

kimi,
- wydawanie zezwoleń na sprowadzanie 

zwłok i  szczątków ludzkich z  obcego 
państwa,

- uzgadnianie w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
trasie przejścia pielgrzymek pieszych 
i rowerowych na Jasną Górę,

- repatriacja i uchodźctwo na bazie któ-
rego wspólnie z  PCPR w  Częstocho-
wie udzielana jest pomoc materialna 
i finansowa dla cudzoziemców i ich ro-
dzin chcących osiedlić się na stałe, czy 
powrócić do kraju,

- sprawy obronne,
- akcja kurierska,
- prowadzenie kancelarii niejawnej,
- zadania związane z obroną cywilną, ra-

townictwa medycznego, 
- obsługa urządzeń radiowych włączo-

nych do Powiatowej Sieci Zarządzania 
Kryzysowego oraz urządzeń Radio-
wego Systemu Ludności.

Ponadto, wydział zapewnia utrzyma-
nie Miejsko Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego miesz-
czącego się w  Częstochowie przy 
ul. Sikorskiego 82/94.

Do zadań Miejsko Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego należy:
- prowadzenie ciągłej obserwacji zjawisk 

mogących prowadzić do wystąpienia 
zagrożeń,

- zapewnienie staroście warunków 
umożliwiających sprawne kierowanie 
działaniami w czasie trwania zagroże-
nia lub  kryzysu,

- wspomaganie działań ratowniczych 
powiatowych służb, inspekcji i  straży 
oraz ostrzeganie i   alarmowanie lud-
ności powiatu.

Linie użyteczności publicznej w Powiecie  Częstochowskim

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa 
i Spraw Obywatelskich 

Wydział również zajmuje się bezpieczeń-
stwem w  zakresie usprawniania Systemu 
Alarmowania i  Ostrzegania mieszkańców 
poprzez Radiowy System Wywoływania 
syren. Na terenie powiatu częstochow-
skiego funkcjonują 93 systemy zamonto-
wane na strażnicach jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych.
Kwalifikacja wojskowa jest jednym z wielu 
zadań zleconych z  zakresu administracji 
rządowej. Jej celem jest ustalenie zdol-
ności do czynnej służby wojskowej męż-
czyzn i  kobiet z  terenu powiatu. W  roku 
ubiegłym do kwalifikacji wojskowej sta-
wiły się 292 osoby rocznika podstawo-
wego oraz 5 osób roczników starszych, 
co stanowi zaledwie niecałą połowę osób 
podlegających kwalifikacji  wojskowej. 
Zgodnie z  Rozporządzeniem MSWiA 
oraz MON kwalifikacja wojskowa z dniem  
13 marca 2020 r., została zakończona. Po-
została część osób będzie musiała dopeł-
nić tego obowiązku w roku 2021.
W  ramach pracy Wydziału dokonano  
120 uzgodnień w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na tra-
sie przejścia pielgrzymek pieszych i rowe-
rowych na Jasną Górę.
W ramach współpracy ze związkami i or-
ganizacjami kombatanckimi wydział reali-
zuje renowację miejsc pamięci narodowej 
m.in.grobów poległych w  Apolonce czy 

Współpraca z 13. Śląską 
Brygadą Terytorialną

Rozpoczecie wymazów na terenie 
powiatu, kwiecień 2020 r.

Kwalifikacja Wojskowa 2020

Przekazanie środków czystości



1 marca 2021 roku rozpoczęto nabór 
wniosków dotyczących dofinansowa-

nia ze środków PFRON Programu  
,,Aktywny Samorząd’’.

- Moduł I   dofinansowanie w zakresie li-
kwidacji barier utrudniających aktywiza-
cję społeczną i zawodową  osób z niepeł-
nosprawnościami.
- Modułu II  pomoc w uzyskaniu przez oso-
by z niepełnosprawnościami wykształcenia 
na poziomie wyższym.
Wnioski w 2021 roku powinny być składa-
ne elektronicznie za pośrednictwem plat-
formy SOW. 
Aby złożyć wniosek za pośrednictwem 
SOW należy:
• zarejestrować się na Platformie SOW 

(System Obsługi Wsparcia Finansowe-
go ze środków PFRON) – https://sow.
pfron.org.pl

• posiadać adres poczty elektronicznej,
• posiadać profil zaufany ePUAP (darmo-

wy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  ht-
tps://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap 
(dostępny również w  bankowości elek-
tronicznej większości banków) lub posia-
dać kwalifikowany podpis elektroniczny 
(płatny).

WAŻNE! Złożenie wniosku w  systemie 
SOW jest premiowane:
• w przypadku Modułu I jest to 10 punk-

tów preferencyjnych podczas oceny me-
rytorycznej wniosków;

• w  przypadku Modułu II jest to zwięk-
szenie dodatku na pokrycie kosztów 
kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnio-
skodawców, którzy skorzystają z  tego 
zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski mogą być składane także w  for-
mie papierowej, w  takim wypadku należy 
je wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki 
znajdującej się przy drzwiach wejściowych 
siedziby Starostwa Powiatowego: 
ul. Jana III Sobieskiego 9 , 
42-217 Częstochowa  
Szczegółowych informacji dot. ww. wspar-
cia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób 
Niepełnosprawnych Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w  Częstochowie  
nr tel. (34) 3229205.

TERMINY PRZYJMOWANIA  
WNIOSKÓW:

Moduł I  – wnioski przyjmowane: od 
01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
Moduł II – wnioski przyjmowane w dwóch 
terminach:           
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (wnio-
ski dotyczące semestru letniego)oraz od 

01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. (wnio-
ski dotyczące semestru zimowego).

MODUŁ I 
LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH 
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ  
I ZAWODOWĄ

1) OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY  
TRANSPORTOWEJ
Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do  posiadanego samo-
chodu,
Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy.

2) OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER  
W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA 
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w  za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w  utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w  ramach 
programu.

3) OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER  
W PORUSZANIU SIĘ:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w  utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy koń-
czyny, w  której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanej protezy kończyny,
Zadanie 5 – pomoc w  zakupie skutera in-
walidzkiego o  napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka 
ręcznego.

4) OBSZAR D – POMOC W  UTRZYMA-
NIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PO-
PRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSO-
BY ZALEŻNEJ.

ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osoby  ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu.
Obszar A Zadanie nr 2 – osoby ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 
Obszar A  Zadanie nr 3 – osoby ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, 
w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego.
Obszar A Zadanie nr 4 – osoby ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, z  dysfunkcją narządu słu-
chu. 
Obszar B Zadanie nr 1 – osoby 
z  orzeczeniem o  niepełnosprawności  
(do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z  dysfunk-
cją narządu wzroku lub obu kończyn gór-
nych.
Obszar B Zadanie nr 3 – osoby z umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu wzroku.
Obszar B Zadanie nr 4 – osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osoby ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy.
Obszar B Zadanie nr 5 –  osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 1 – osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osoby ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwia-
jącą samodzielne poruszanie się za  pomocą 
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Obszar C Zadanie nr 2 – osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 
– osoby ze stopniem niepełnosprawności.
Obszar C Zadanie nr 5 – osoby z orzecze-
niem o  niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z  dysfunkcją narzą-
du ruchu powodującą problemy w  samo-
dzielnym przemieszczaniu się i posiadające 
zgodę lekarza specjalisty na  użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania.
Obszar D – osoby ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
którzy są przedstawicielem ustawowym 
lub opiekunem prawnym dziecka. 

MODUŁ II
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁ-
CENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ II): 
Osoby ze  znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierają-
ce naukę w  szkole wyższej lub szkole poli-
cealnej lub kolegium, a także osoby mające 
przewód doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi,

UWAGA! Szczegółowe informacje w spra-
wie programu „Aktywny samorząd” można 
uzyskać na stronie internetowej PFRON 
www.pfron.org.pl KK

Program „Aktywny samorząd”.

Rozpoczęto nabór 
wniosków do modułu I i II W poprzednim numerze przed-

stawiliśmy listę prawników, któ-
rzy zobligowali się do świadcze-

nia porad prawnych. W bieżącym 
numerze kontynuujemy temat  

i prezentujemy podstawowe wa-
runki otrzymania pomocy. 

Nieodpłatna Pomoc Prawna  
i  Nieodpłatne Poradnictwo 
Obywatelskie przysługują oso-
bie, która nie jest w stanie po-

nieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej, w  tym osobie fizycznej prowadzącej 
jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskie-
go, składa pisemne oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej. Osoba korzystająca 
z  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w  zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej dodatkowo składa oświadcze-
nie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczącej nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, 
zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obo-
wiązującym stanie prawnym oraz przy-
sługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo administracyjnym 
lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w  spra-
wach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wy-
łączeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępo-
waniu sądowo administracyjnym, lub
3 a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w  postępo-
waniu sądowo administracyjnym oraz po-

informowanie o  kosztach postępowania 
i  ryzyku finansowym związanym ze skie-
rowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje działania dostosowane do in-
dywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
zmierzające do podniesienia świadomości 
tej osoby o  przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obo-
wiązkach oraz wsparcia w  samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie z  oso-
bą uprawnioną planu działania i  pomoc 
w  jego realizacji. Nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie obejmuje w szczególno-
ści porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz za-
bezpieczenia społecznego. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje rów-
nież nieodpłatną mediację. 

Edukacja prawna obejmuje działania 
edukacyjne zmierzające do zwiększenia 
świadomości prawnej społeczeństwa, do-
tyczące w szczególności upowszechniania 
wiedzy o: 
1) prawach i obowiązkach obywatelskich; 
2) działalności krajowych i  międzynaro-
dowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego 
rozwiązywania sporów; 
4) możliwościach udziału obywateli 
w  konsultacjach publicznych oraz proce-
sie stanowienia prawa; 
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy 
prawnej i  nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej 
o  możliwościach skorzystania z  polu-
bownych metod rozwiązywania sporów, 
w szczególności mediacji oraz korzyściach 
z tego wynikających; 
2) przygotowanie projektu umowy o media-
cję lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 
3) przygotowanie projektu wniosku 
o przeprowadzenie postępowania media-
cyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji; 
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do 
sądu wniosku o  zatwierdzenie ugody za-
wartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje 
spraw, w których: 

1) sąd lub inny organ wydały postanowie-
nie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 
postępowania mediacyjnego; 
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
w relacji stron występuje przemoc.

PJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Częstochowie zaprasza niepeł-
nosprawnych mieszkańców Powiatu 

Częstochowskiego do składania 
wniosków o dofinansowanie:

• uczestnictwa w turnusach rehabilitacyj-
nych (w kolejności daty wpływu),

• zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze w tym:
a) do 80% zaopatrzenia w sprzęt rehabi-
litacyjny,          
b) do 60% zaopatrzenia w środki pomoc-
nicze tylko w przypadku aparatów słucho-
wych i wkładek usznych dla osób niepeł-
nosprawnych powyżej 26 roku życia, 
c) do 80% zaopatrzenia w pozostałe 
przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze. 

• do 80% likwidacji barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu się i technicznych:
a) z ograniczeniem maksymalnej kwoty 
przyznanego dofinansowania do 40 000 zł. 
w przypadku budowy podjazdu bądź zaku-
pu i montażu platformy przychodowej,
b) z ograniczeniem maksymalnej kwo-
ty przyznanego dofinansowania do 
50 000 zł w przypadku  zakupu i montażu 
platformy dźwigowej (windy),
c) z ograniczeniem maksymalnej kwo-
ty przyznanego dofinansowania do 
10 000 zł w pomieszczeniach higieniczno-
-sanitarnych,
d) do 1.000 zł w przypadku zakupu sprzę-
tu elektronicznego lub oprogramowania,
e) do  1.000 zł w przypadku zakupu ro-
werka trójkołowego, 
f) do 1.500 zł w przypadku zakupu łóżka 
rehabilitacyjno-ortopedycznego,
g) do 3.000 zł w przypadku zakupu przy-
stawki do wózka inwalidzkiego,
h) do 25 000 zł w przypadku zakupu krze-
sła przyschodowego. 

Aktualne wzory wniosków oraz infor-
macje na temat możliwości osobiste-
go załatwienia sprawy dostępne są na 
stronie internetowej Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Częstochowie:  
www.czestochowa.powiat.pl/pcpr. 
Wnioski składane w formie papierowej 
można również wysłać pocztą na adres 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9,  
42-217 Częstochowa. Szczegółowych 
informacji dot. ww. wsparcia udziela-
ją pracownicy Sekcji ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Częstochowie  
nr tel. (34) 3229205.

Złóż wniosek 
do PFRON

Co obejmują 
Nieodpłatne Porady Prawne?



W poprzednim 119 numerze 
poznaliśmy postać Bazylego 
Rogowskiego, natomiast  
w bieżącym wydaniu zapraszamy 
do lektury, kolejnej części serii 
„Starostowie Częstochowscy”, 
która skupi się na osobie 
starosty Kazimierza Kühna.

Kazimierz Jan Kühn funkcję Starosty 
Częstochowskiego sprawował przez 12 
lat, urząd objął w 1920 roku, równolegle 
był także przewodniczącym Wydziału 
Powiatowego Sejmiku Samorządowe-
go. Urodził się w mieszanej rodzinie nie-
miecko-polskiej, jako syn Gustawa Kühna 
oraz Stefanii z  Waśniewskich.  W  1902 
roku uzyskał dyplom inżyniera Instytutu 
Politechnicznego w  Rydze. Zanim trafił 
na ziemię częstochowską, zawodowo 
związany był z Rypinem, gdzie pracował 
na stanowisku architekta powiatu rypiń-
skiego, następnie w   Koreniewie (pobli-
ża  Kurska) podjął pracę na stanowisku 
pomocnika naczelnika oddziału technicz-
nego Drogi Żelaznej Moskiewsko-Kijow-
sko-Woroneskiej, w kolejnych latach 
prowadził w  Rydze biuro z  za-
kresu projektów technicznych 
i kosztorysów budów. 
W  sierpniu 1909 r. powró-
cił do rodzinnego Płocka, 
w którym to po otrzymaniu 
koncesji zbudował elektrow-
nię.  Jej zarządcą, a następnie 
po przejściu na własność Towa-
rzystwa Udziałowego Elektrowni 
Połckiej Prezesem pozostawał, aż do wła-
śnie 1920 roku. W latach 1911-1915 był 
także honorowym Radnym Miasta Płock.  
Efektywność rządów Kazimierza Kühna, 
jako Starosty Częstochowskiego została 
dostrzeżona przez Biuro Zjazdu Samo-
rządu Ziemskiego w  Warszawie, które 
w 1929 roku wytypowało powiat często-
chowski do reprezentowania wszystkich 
powiatów Polski na Powszechnej Wy-
stawie Krajowej w  Poznaniu, zorganizo-
wanej z okazji dziesięciolecia odzyskania 
niepodległości.
Warto też podkreślić, że w natłoku obo-
wiązków służbowych Kühn znajdował 
czas także na działalność poza zawodo-
wą. Był nie tylko samorządowcem, inży-
nierem i  świetnym zarządcą, ale także 
aktywnym społecznikiem i  naukowcem. 
Obok wielu stowarzyszeń i  organizacji 
społecznych, w  których skład wchodził, 

należy szczególnie wyróżnić zaangażo-
wanie Starosty Kühna w  rozwój pożar-
nictwa na obszarze ówczesnego powia-
tu. Był współorganizatorem, a  od marca 
1925 r. prezesem Okręgowego Związku 
Straży Pożarnych.
Analizując źródła i książki, w których poja-
wiają się informacje na temat Kazimierza 
Kühna warto przytoczyć fragment zbioro-
wej pracy „W drugim szeregu, Bohaterowie 
walk o niepodległość” dotyczący zaintere-
sowania oświatą ze strony Starosty: Istotne 
dla Kazimierza Kühna było podniesienie 
poziomu oświaty. Podczas jego kadencji 
zanotowano sukcesywny wzrost liczby 
przedszkoli, których w  1921 r. było 31, 
a w 1929 r. już 89. Udało się także zbudo-
wać w powiecie do 1930 r. około 87 szkół. 

Wspierano finansowo z  inicjatywy lo-
kalnego polityka także organizację 

Męskiego Seminarium Nauczy-
cielskiego w  Częstochowie. 
Starosta nie zapominał o krze-
wieniu edukacji wśród miesz-
kańców wsi. W  tym celu za-

inicjował w  1928 r. – z  okazji 
dziesięciolecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości – powstanie 
na terenie starostwa 48 ośrodków 

pracy oświatowej wzorowanych na uniwer-
sytetach ludowych¹. 
W okresie jego 12-letnich rządów 
powiat częstochowski został 
skomunikowany dodatkowy-
mi 250 km dróg, analizując 
tą liczbę, dla dostrzeżenia 
jej wielkości trzeba zwró-
cić uwagę, na możliwości 
technologiczne, ale też na 
ogólną sytuację finansową 
młodego państwa. Zadania reali-
zowane przez Kühna wyraźnie wskazują 
na jego intuicję samorządową i  poczucie 
misji w  pracy na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców. Efekty jego działań 
służą nam do dziś, warto przytoczyć fakt 
zaangażowania Kühna w  inicjatywę budo-
wy w  Częstochowie teatru. Na początku 
sierpnia 1928 r. z jego inicjatywy odbyło się 
zebranie organizacyjne w sprawie budowy 

obecnego  teatru im. Adama Mickiewicza 
w następstwie, którego powołano do życia 
Towarzystwo Akcyjne Budowy i  Eksplo-
atacji Teatru, w  którego trzyosobowym 
zarządzie zasiadł również Kühn. Jak widać, 
podjęte działania przyniosły oczekiwany 
skutek, gmach teatru im. Adam Mickiewi-
cza współcześnie stanowi jeden z ważniej-
szych obiektów na kulturalnej mapie Czę-
stochowy. 
Starosta Kühn w  1932 roku został prze-
niesiony do Stanisławowa, gdzie objął sta-
nowisko naczelnika Wydziału Samorządo-
wego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie 
w  1936 r. w  Warszawie rozpoczął pracę 
na stanowisku Przewodniczącego Rady 
Naukowej Instytutu Samorządu Teryto-
rialnego. W 1944 roku podczas Powstania 
Warszawskiego w wyniku bombardowania 
zniszczony został dom Kazimierza Kuhna. 
Do Częstochowy powrócił w  tym samym 
roku, gdzie po wojnie kierował między inny-
mi Muzeum Częstochowskim. 
W  latach 1945-1946 był członkiem PSL. 
Jak wskazuje fragment cytowanej wyżej 
publikacji, Kazimierz Kuhn był ludow-
cem, na dowód, czego oprócz stojących 
za nim osiągnięć dokonanych dla kraju, 
autorzy wskazują na treść listu z września 
1945 r. przechowywanego w  PAN Archi-
wum w Warszawie: „zawsze byłem całą du-
szą oddany ideologii i ideałom Stronnictwa 
Ludowego”².
Kazimierz Jan Kühn, wieloletni Starosta  
Częstochowski zmarł 15 maja 1957 r. 
w  Częstochowie, został pochowany 
na  Cmentarzu Kule. Niestety grób Staro-
sty Częstochowskiego Kazimierza Kühna 
sprawia wrażenie od dawana zapomnia-
nego. Jak najszybszej interwencji wyma-
gają coraz bardziej starte napis ledwo już 
umożliwiające odczytanie imienia i  nazwi-
ska. W jurajskim Olsztynie znajduje się ulica 
nazwana jego imieniem. 
Podtrzymywanie pamięci ma znaczenie 
w  kontekście społecznym. Zbiorowa pa-
mięć o postaciach szczególnie zasłużonych 

również lokalnie daje gwarancję 
przekazywania następnym po-

koleniom właściwych wartości. 
I  nawet oczywista i  zrozu-
miała ewolucja kręgosłupa 
moralnego społeczeństwa 
będąca wynikiem postępu, 

ostatecznie i tak przyjmie kie-
runek realizacji zachowań po-

rządanych w  rozumieniu ponad-
czasowego systemu wartości.

Mam nadzieję, że w którymś z kolejnych 
numerów z  przyjemnością przekażę po-
zytywne informacje dotyczące grobu Ka-
zimierza Kühna.   MDz

Starostowie 
Częstochowscy

Zamknięci w domach, odcięci 
od rówieśników i szkolnego 

życia, jak radzą sobie nastoletni 
mieszkańcy naszego powiatu?

T emat pandemii mimo nie-
słabnącego zagrożenie za-
czyna nużyć. Większość osób 
myślących racjonalnie zdaje 

sobie sprawę z  ryzyka związanego 
z  potencjalnym zakażeniem. Jednak 
ciągłe bombardowanie nas przez media 
wszelkiego typu informacjami na te-
mat pandemii, powielanymi na tysiące 
różnych sposobów może prowadzić do 
znaczącego zmęczenia. Programy tele-
wizyjne pełne są spotkań z psychologa-
mi, coachami i  wszelkiej maści specja-
listami, którzy poddają analizie wpływ 
obostrzeń na nasze codzienne życie 
i umiejętność radzenia sobie w nowych 
realiach. Wartość merytoryczna tych 
rozważań często budzi wątpliwości. 
Zauważyć należy jednak, że skupiają się 
one głównie na  zdalnej pracy, nauce, 
zajęciach dodatkowych. 
W  centrum uwagi znajduje się czas zor-
ganizowany, niebędący czasem wolnym. 
A jak radzą sobie młodzi ludzie z terenu 
powiatu częstochowskiego z organizacją 
własnego czasu wolnego. W końcu w ży-
ciu nastolatków znaczna część socjalizacji 
następuje wśród rówieśników. Czy są 
odpowiedzialni, czy popadli w  marazm 
rozsiewany przez burzę medialną?
Poszukując pozytywnych przykładów, 
trafiłem na Charytatywny turniej gry 
w  Counter Strike: Global Offensive 
zorganizowany przez młodzież zrze-
szoną w  Związku Młodzieży Wiejskiej, 
koło w Starym Kocinie. Turniej w pełni 
odbył się w  trybie online, a  więc o  ry-
zyku rozprzestrzeniania się wirusa nie 
było mowy. Udział w zawodach wzięło 
8  pięcioosobowych drużyn. Trzema 
najlepszymi zawodnikami zostali: Piotr 
Pędzioch (I), Mateusz Majer (II), Adam 
Kwiatkowski (III). Turniej był chary-
tatywny, ponieważ połączono go ze 
zbiórką pieniędzy dla Patryka Bodan-
ki – 13 letniego chłopca, który traci 
wzrok. Dzięki zaangażowaniu młodzie-
ży oraz graczy udało się zebrać cztero-
cyfrową kwotę.

Organizatorami turnieju byli: Ju-
lia Psiuch i  Maciej Nowicki, nad 
całością czuwał Szymon Migoń. 
Zapytajmy przedstawicielkę or-
ganizatorów Julię Psiuch nie tylko 
o turniej, ale także o  jej spojrzenie na 
obecną sytuację młodzieży. 

Julio, skąd pomysł na organizację tur-
nieju, jak wyglądało zainteresowanie ze 
strony młodzieży?

JP: Turnieje e-sportowe są jakąś alter-
natywą dla niemożliwych w  bezpiecz-
nej organizacji tradycyjnych turniejów 
sportowych. Pandemia trwa, mamy 
świadomość zagrożeń, ale nie jest to 
żaden powód do załamywania rąk i sta-
nia w miejscu. Nigdy wcześniej w naszej 
okolicy takiego wydarzenia nie było, 
więc zainteresowanie turniejem było 
duże. Już po zawodach dostałam wiele 
pytań o szczegóły turnieju i czy zamie-
rzamy kolejny raz w  przyszłości coś 
podobnego zorganizować. Uważam, 
że należy działać i  szukać rozwiązań, 
a nie poddawać się i zamykać na świat 
zewnętrzny. Obecny stopień informa-
tyzacji i możliwości technologiczne dają 
narzędzia do radzenia sobie z  tą nową 
sytuacją. 

Jak w pandemii odnajduje się twoja gru-
pa wiekowa?

JP: Młodzież ma odebrane pewne rze-
czy, możliwość doświadczenia czegoś, 
co dotychczas było oczywiste, osią-
galne i  stanowiło pewien element tego 
okresu życia. Chodzi mi o odwołane kon-
certy, festiwale, turnieje i ogólnie wyda-
rzenia cieszące się zainteresowaniem 
wśród młodych osób. Stąd też szukanie 
innych rozwiązań umilenia życia. Myślę, 

że nasz turniej nie tylko pozwolił zrobić 
coś dobrego, ale także bezpiecznie wy-
pełnił pewną lukę i niedosyt wydarzeń.

Jak możemy wnioskować, po powyż-
szych odpowiedziach młodzi ludzie wi-
dzą, że coś tracą, ale nie załamują rąk 
i  szukają rozwiązań. Zauważyć trzeba 
też, że w tym przypadku mamy do czy-
nienia z  młodzieżą zrzeszoną, zaanga-
żowaną w  działalność organizacji po-
zarządowej, którą tworzą sami i  sami 
nią zarządzają. Skupieni w ZMW nabyli 
pewnych kompetencji organizacyjno-
-społecznych, które pozwolił im nie 
pozostawać bezbronnymi. Potrafią od-
naleźć się w każdej sytuacji. To cieszy, 
ale pojawia się pytanie o młodzież nie-
zrzeszoną, funkcjonującą poza środo-
wiskiem organizacji młodzieżowych, 
pozarządowych, a  teraz wyrwaną 
także z  dotychczas znanego im życia 
szkolnego. 
Powracając jednak do Turnieju, ser-
decznie gratulujemy zwycięzcom, 
organizatorom i  wszystkim, którzy 
wsparli tę szlachetną inicjatywę. Do-
brą wróżbą na przyszłość jest fakt, że 
jest zaplecze pokoleniowe, które mimo 
trudnych warunków, jakie stworzy-
ła im pandemia, potrafi się odnaleźć 
i  odpowiedzialnie organizować życie 
towarzyskie rówieśników. 

MDz

MŁODZIEŻ 
W DOBIE 

PANDEMII

Julia Psiuch 
- jeden z organizatorów

¹. Adam Koseski, Tadeusz Skoczek, Jolanta Załęcz-
ny, W drugim szeregu Bohaterowie Walk  
o Niepodległość, Warszawa 2019, s. 124

². Ibidem, s. 128



G dy w  1998 roku władze po-
wiatu częstochowskiego na-
wiązywały pierwsze kontakty 
z  władzami powiatu bodeń-

skiego, w  Niemczech nikt chyba nie 
przypuszczał, że to partnerstwo będzie 
naprawdę dobrym przykładem współ-
pracy, szacunku i porozumienia nie tylko 
pomiędzy politykami, ale także zwykły-
mi mieszkańcami. 
Porozumienie o współpracy z powiatem 
bodeńskim zarząd powiatu częstochow-
skiego podpisał w  dniu 29 września 
1999 roku, zgodnie z wcześniej podjętą 
uchwała Rady Powiatu Częstochow-
skiego z  dnia 26 sierpnia tegoż roku. 
Porozumienie obejmuje współpracę  
w  zakresie opieki społecznej, eduka-
cji, ochrony środowiska i  zwalczania 
skutków klęsk żywiołowych, rejestracji 
pojazdów, a  także spraw związanych 
z geodezją i rolnictwem, wymianą dzieci 
i młodzieży oraz szeroko pojętą wymia-
ną kulturalną.
Już w   2001 roku, dzięki uprzejmości 
władz powiatu bodeńskiego powiat czę-
stochowski pierwszy raz uczestniczył 
w  Międzynarodowych Targach Konsu-
menckich IBO we Friedrichshafen. Te-
reny Jury Krakowsko – Częstochow-
skiej stały się natomiast miejscem, 
na którym odbywały się plenery 
malarskie dla artystów z  powiatu 
bodeńskiego. Współpraca objęła 
swoim zasięgiem także jednostki 
organizacyjne, a  w  szczególności 
Domy Pomocy Społecznej, Domy 
Dziecka oraz szkoły. Dzięki współ-
pracy z  partnerami niemieckimi 
dzieci z  powiatowych domów dziecka 
przebywały wielokrotnie na wakacjach  
w  Niemczech, a  dzieci z  Niemiec przy-
jeżdżały do Polski. 

Wymiernym efektem współpracy były 
również liczne konferencje i  sympo-
zja poświęcone samorządności, a  tak-
że polityce socjalnej. W  ciągu tych lat 
współpracy odbyły się liczne spotkania 
partnerskie, seminaria, wizyty robocze, 
warsztaty, podczas których wymieniane 
były wzajemne doświadczenia dotyczą-
ce funkcjonowania powiatów w  Polsce 
i w Niemczech. 
Dzięki materialnej pomocy ze strony 
władz powiatu bodeńskiego doposażo-

no w sprzęt  medyczny ówczesny szpital 
powiatowy w  Blachowni oraz  dokoń-
czono budowę internatu przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czym w Bogumiłku. 
Wielokrotnie artyści z  powiatu bodeń-
skiego wystawiali swoje prace w  Miej-
skiej Galerii Sztuki w  Częstochowie, 
a  następnie artyści z  naszego powiatu 
mieli okazję wystawić prace w powiecie 

bodeńskim. Współpraca obecnie obej-
muje także  wymianę doświadczeń zwią-
zanych z drogownictwem i transportem. 
Nie chce jednak pisać tylko o  osiągnię-
ciach współpracy na gruncie wymiany 
samorządowej, a  raczej zachęcić czy-
telników do odwiedzenia w  przyszłości 
powiatu bodeńskiego. Wszyscy mamy 
nadzieje, że w  końcu wrócimy do nor-
malnego życia, że COVID-19 zostanie 

zwalczony i wreszcie ruszymy, jak daw-
nej  na wakacje, zwiedzać piękne miej-
sca  i cieszyć się odpoczynkiem na łonie 
przyrody. Zachęcam do odwiedzenia 
jakże pięknego powiatu bodeńskiego.
Powiat bodeński usytuowany jest na 
południu Niemiec, w kraju związkowym 
Badenia-Wirtembergia, w rejencji Tybin-
ga, w  regionie Bodensee-Oberschwa-
ben i  zamieszkiwany jest przez około 
210 tys. mieszkańców. Stolicą powiatu 
jest miasto Friedrichshafen. Inne miasta 
to: Markdorf, Meersburg, Uberlingen. 
Powiat sąsiaduje z powiatami: Sigmarin-
gen, Lindau (Bodensee), Konstancja. Na 
południu graniczy ze Szwajcarią. 

W skład powiatu wchodzi: 
• pięć gmin miejskich (Stadt)
• 18 (pozostałych) gmin (Gemeinde)
• trzy wspólnoty administracyjne 
(Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft)
• cztery związki gmin (Gemeinde-
verwaltungsverband)

Największą atrakcją powiatu bodeń-
skiego jest oczywiście jego położenie, 

nad brzegiem pięknego jeziora bodeń-
skiego. Leżące na granicy trzech państw 
(Austrii, Niemiec i  Szwajcarii) Jezioro 
Bodeńskie to jedno z  największych je-
zior środkowej Europy (zaraz po węgier-
skim Balatonie i  szwajcarskim Jeziorze 
Genewskim). Jednocześnie jest to jeden                      
z    ciekawiej położonych akwenów, oto-
czony wzgórzami i alpejskimi szczytami. 
Jezioro Bodeńskie ma powierzchnię 
534 km² przy długości linii brzegowej 
273 kilometrów. Przez jezioro przepły-
wa rzeka Ren, która swoje źródło ma 
w Alpach Szwajcarskich i płynie dalej na 
północ w  kierunku granicy niemiecko-
-francuskiej.

Ponad połowa brzegu (północna 
i wschodnia część) znajduje się po stro-
nie niemieckiej, dosłownie fragment 
leży po stronie austriackiej (południe), 
a  reszta położona jest po stronie 
szwajcarskiej (wschód). Je-
zioro Bodeńskie jest dziś 
popularnym miejscem 
wypoczynku wśród 
turystów (często 
starszych) z  Austrii, 
Niemiec i  Szwajca-
rii. Z  powodu różnic 
w  cenach wszystkie 
trzy nacje preferują 
brzeg po niemieckiej 
(najtańszej) stronie, 
a  ułatwia to fakt, że 
w  północno-wschodniej 
części Szwajcarii większość 
osób posługuje się na co dzień ję-
zykiem niemieckim. Inną niewątpliwą za-
letą strony niemieckiej (i także austriac-
kiej) jest to, że będąc tutaj, na horyzoncie 
będziemy widzieć piękne szczyty Alp 
Szwajcarskich.
W  miastach położonych na terenie po-
wiatu bodeńskiego najważniejszymi 
zabytkami są kościoły, ale znajdziemy 
też miejsca słynące, chociażby z winnic, 
ogrodów czy zamków.

  FRIEDRICHSHAFEN

Miasto Friedrichsha-
fen jest stosunkowo 
młode i  powstało 
na samym po-
czątku XIX wieku 
przez połącze-
nie miasteczka 
Buchhorn oraz 
klasztoru Hofen. 
Dzisiejsze Frie-
drichshafen znane 
jest przede wszystkim 
jako miejsce, gdzie Ferdy-
nand von Zeppelin rozpoczął 
pracę nad słynnymi sterowcami. Je-
śli interesuje nas historia podboju nieba, 
możemy udać się do Muzeum Zeppeli-

na (Zeppelin Museum), gdzie w głównej 
hali zobaczymy wystawę poświęconą 
międzykontynentalnemu sterowcowi 
LZ 129 Hindenburg. Turyści zaintereso-
wani architekturą sakralną mogą odwie-
dzić barokową świątynie Schlosskirche, 
która wyróżnia się bogato zdobionymi 
stiukami sufitowymi i  innymi dekora-
cjami. Fani ogrodów piwnych powinni 
koniecznie zobaczyć założony w  1948 
roku Stärrschorsch, gdzie można na-
pić się lokalnego piwa i  smacznie zjeść, 
jednocześnie mając świetny widok na 
jezioro. 

MEERSBURG

Miasto Meersburg znajduje się na-
przeciwko Konstancji, przy 

wschodnim brzegu 
głównej części jeziora. 

Miasto szczyci się 
przede wszystkim 

Starym Zamkiem 
(Alte Burg lub 
Burg Meers-
burg) istniejącym 
w tym miejscu od 

VII wieku (cho-
ciaż jego dzisiejszy 

kształt różni się od 
oryginalnej konstruk-

cji) oraz barokowym 
Nowym Zamkiem (Neues 

Schloss) z  początku XVIII wieku. 
Meersburg wyróżnia się również przy-
jemnymi kolorowymi fasadami budyn-
ków starego miasta.

UBERLINGEN

Typowe niemieckie miasto uzdrowi-
skowe. Miejscowość po raz pierwszy 
wzmiankowana w  770 r. pod nazwą 

Iburinga otrzymała około 1200 r. 
prawa miejskie, w  latach 

1268–1803 Wolne mia-
sto Rzeszy podlegające 

bezpośrednio cesa-
rzowi niemieckiemu, 

w  1803 r. straciło 
status wolnego 
miasta i  przeszło 
pod panowanie 
Badenii. W mieście 

zachowały się licz-
ne budowle zabyt-

kowe: pięcionawowy 
późnogotycki kościół 

św. Mikołaja (St. Nikolai), 
późnogotycki kościół fran-

ciszkanów, ratusz, domy miesz-
kalne oraz umocnienia miejskie. 

SALEM

W  mieście znajduje się bardzo ciekawe 
opactwo cystersów.
W  zależności od naszych preferencji 
mamy kilka możliwości na poruszanie się 
pomiędzy miastami leżącymi przy brze-
gu Jeziora Bodeńskiego. Część miast 
połączona jest ze sobą koleją. Rozkła-
dy znajdziemy na oficjalnej stronie nie-
mieckich kolei (dostępnej też w  języku 
polskim). Pomiędzy miastami możemy 
poruszać się również statkami. Za komu-
nikacje wodną na Jeziorze Bodeńskim 
odpowiada działającą od 1824 roku fir-
ma Bodensee-Schiffsbetriebe (BVB). Ich 
statki łączą ze sobą miasta leżące bezpo-
średnio nad wodą (ze wszystkich trzech 
państw). Osoby preferujące wysiłek fi-
zyczny mogą bez problemu poruszać się 
pomiędzy miastami rowerem, wzdłuż 
jeziora wytyczono ścieżki rowerowe. 
Najtańszym sposobem, by dostać się 
z  Polski nad jezioro bodeńskie jest sko-
rzystanie z tanich linii i lądowanie na lot-
nisku Memmingen. Dosłownie kawałek 
od brzegu jeziora po niemieckiej stronie 
znajdziemy lotnisko Bodensee-Airport 
Friedrichshafen, ale w  tym przypadku 
musielibyśmy lecieć z przesiadką. Teore-
tycznie możemy wylądować też w  Mo-
nachium. Ze stolicy Bawarii dojedziemy 
do Friedrischafen komunikacją autobu-
sową w niecałe dwie godziny.  

 Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu 

i Promocji Powiatu
Anna Dziewior

Wakacje 
nad jeziorem 
bodeńskim…  

  Dziś krótka rzecz nieco odmienna 
– chce zabrać Państwa chociaż 
wirtualnie - w piękne miejsce, 

z którym Powiat Częstochowski 
przed wielu laty podjął współpracę.

Tak więc zapraszam do lektury,
będzie troszkę o geografii, historii,

administracji i marzeniach, 
które powinniśmy realizować…..

Rejs po jeziorze
Powiat bodeński

Uberlingen

Meersburg

Salem

Muzeum sterowców we
Friedrichsafen
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Konkurs 
na ilustracje 
do legend

„Legendy Jury” 
Regionalny Konkurs 
Legend, Baśni 
i Podań

Najlepsze prace z  ubiegłorocznego, lite-
rackiego konkursu „Legendy Jury” czekają 
na Wasze ilustracje. Między innymi z  tej 
właśnie przyczyny częstochowski ROK 
ogłosił IV Jurajski Konkurs Plastyczny dla 
młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, 
legend, podań”.

Wybrane ilustracje zostaną oczywiście na-
grodzone, ale przede wszystkim opubliko-
wane w wydawnictwie pt. Legendy Jury 2.
Konkurs jest adresowany do młodzieży ze 
szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i śred-
nich oraz osób dorosłych. Format prac pla-
stycznych A-4, technika dowolna, płaska.
Prace należy dostarczyć lub przesłać na 
adres organizatora do dnia 31 maja 2021 r.,
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.
Regulamin, karty zgłoszeń i  legendy znaj-
dziecie na stronie internetowej organizato-
ra, a także www.czestochowa.powiat.pl

Uczestnikiem konkursu może być każ-
dy mieszkaniec Jury, bez względu na 
wiek. Do konkursu można zgłaszać 
utwory własne oraz zasłyszane, ale 
mało popularne i  raczej niepublikowa-
ne. Można także dodatkowo wysłać 
filmik z własną prezentacją wersji lite-
rackiej.

Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy 
zapytaj babci, dziadka, rodziców, zna-
jomych, którzy mogliby Ci pomóc. Na 
pewno sprawi Wam to wiele radości, 
a przy okazji przyczynicie się do ocale-
nia tradycji i  historii własnej lub pobli-
skich miejscowości, ważnych wydarzeń 

i osób z nimi związanych.
Dodatkowo, jeśli się postarasz, zdobę-
dziesz nagrodę, a  Twoje dzieło trafi na 
łamy ciekawej publikacji. Mamy też dla 
Ciebie cenną informację – konkurs or-
ganizowany jest już po raz siódmy i za-
uważyliśmy, że szacowne Jury najlepiej 
ocenia prace z użyciem lokalnej gwary.
Bez względu na to ile masz lat, na Twoje 
legendy czekamy do 31 maja br.Wszel-
kie szczegóły na www.rok.czestocho-
wa.pl oraz u  Marzeny Koseli, instruk-
tora do spraw kultury ludowej ROK, 
adres e-mail: 
folklor@rok.czestochowa.pl

Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie wy-
szli z inicjatywą posprzątania swojej miejscowości. Oprócz 
głównych ulic Zawady, posprzątane zostały również miej-
sca takie jak: teren wokół zalewu, rzeki, park oraz boisko 
sportowe na Śliwakowie.  

Jak mówi nam Aleksandra Maciąg Prezes Koła ZMW Zawa-
da: Inicjatywa była wspólną decyzją wszystkich członków, 
którzy jako mieszkańcy Zawady i  okolic dostrzegali zanie-
czyszczenia. Decyzja była szybka i  oczywista, w  końcu to 
nasza mała ojczyzna, my tu mieszkamy i  czujemy się za nią 
odpowiedzialni. Wychować społeczeństwa nie damy rady, 
ale możemy naprawić to, co inni niszczą. Widok naszej miej-
scowości wolnej od śmieci był naprawdę satysfakcjonujący. 
Wierzymy też, że taki stan rzeczy utrzyma się dłużej. 
Gratulujemy organizatorom, natomiast mieszkańcom Zawa-
dy zazdrościmy takiej młodzieży. 

Lelów
Dyrektor Gminnego Żłobka w  Lelowie 
„Wesoły Maluch” zaprasza do składania 
Wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka na 
rok szkolny 2021/2022. 

Wniosek dostępny jest w żłobku lub na stro-
nie internetowej Gminy Lelów. 
Wnioski można składać osobiście przez cały 
rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.00 – 17.00 lub mailowo na adres: 
zlobek@lelow.pl

Przyrów 
Wójt Gminy Przyrów ogłasza kolejny na-
bór wniosków na odbiór wyrobów zawie-
rających azbest z  terenu nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Przyrów 
przy udziale środków z NFOŚiGW w War-
szawie i WFOŚiGW w Katowicach. 

Zadanie będzie obejmować  koszty pako-
wania, odbioru, transportu i  unieszkodli-
wiania wyrobów azbestowych. Nie będzie  
natomiast obejmować  demontażu pokryć 
azbestowych oraz zakupu i montażu  nowych 
pokryć dachowych.
Wnioski można składać  w terminie: 
od 12 kwietnia do 7 maja  2021r. 
Zainteresowani mieszkańcy proszeni są 
o kontakt telefoniczny: 
34 3554 120 w. 40 lub mailowy: 
srodowisko@przyrow.pl.

Młodzież z ZMW Zawada 
posprzątała swoją wieś

Wieści 
z gmin
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Na Jurze - nadleśnictwa Złoty 
Potok, Siewierz i Olkusz przygo-
towały wspólny projekt pod na-
zwą „Jurajska przygoda”. Leśnicy 

wspomagani będą przez Grupę Jurajską 
GOPR, Związek Gmin Jurajskich i Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego.
- Rozszerzyliśmy program „Zanocuj 
w  lesie” – mówi Andrzej Krzypkowski, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok 
dodając, że już 10 marca spotkał się z ze 
swoimi kolegami z  Siewierza i  Olkusza, 
by wyznaczyć wspólny teren dla trzech 
jednostek.
 – Pomyśleliśmy, że jako trzy Jurajskie 
Nadleśnictwa stworzymy na tyle duży 
obszar dla tego programu, by latem da-
wał frajdę turystom, chcącym wędrować 
po naszych nadleśnictwach – wyjaśnia.
Nadleśniczy Grzegorz Cekus z Siewierza 
zwraca uwagę, że kreśląc na mapie teren 
do udostępnienia mieszkańcom, brano 
pod uwagę walory przyrodnicze, krajo-
brazowe i historyczne.
- Zależało nam, aby turyści mieli szansę 
zobaczyć coś nietuzinkowego, aby od-
kryli na nowo walory krajobrazowe i  hi-
storyczne tej ziemi ze Szlakiem Orlich 
Gniazd i  takimi zamkami jak Bąkowiec, 
Mirów czy Olsztyn, a  zbaczając ze szla-
ku zachwycali się Ogrodzieńcem czy 
siewierskim Zamkiem Biskupim. Z  kolei 
walory przyrodnicze zdecydowały, że 
w  udostępnionym obszarze znalazła się 
tzw. Ostoja Środkowojurajska czyli Ob-
szar Natura 2000 – wylicza Cekus. 
Nocleg na udostępnionym obszarze bę-
dzie możliwy nawet dla grupy dziewięciu 
osób przez dwie noce. 
- Chociaż formalnie dopiero powyżej 
przedstawionych norm, należy zgłosić 
mailowo na adres nadleśnictwa większą 
liczbę osób i dni pobytu, to zachęcam, ze 

względów bezpieczeństwa, zawsze zgła-
szać taki nocleg, szczególnie gdy uczest-
niczą w nim dzieci – zachęca Marcin Po-
lak, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz.
- Wyznaczyliśmy na terenie trzech nadle-
śnictw łącznie ponad 5 tys. ha dostępne-
go lasu i wolelibyśmy w sytuacji kryzyso-
wej aby stosowne służby miały szanse na 
szybkie dotarcie do turystów – dodaje.

Grupa Jurajska GOPR przypomina 
o numerach alarmowych  

601 100 300 i 985, które są czynne 
całą dobę. To oprócz standardowego 

numeru 112 dobry adres, gdy po-
trzebna jest pomoc. 

- Biorąc udział w „Jurajskiej przygodzie”, 
warto pamiętać o  bezpieczeństwie. 
W razie wypadku czy zabłądzenia wska-
zane numery odbiera całą dobę ratownik 
dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR. Apeluję 
również o  zainstalowanie na telefonie 
aplikacji „Ratunek” - mówi Robert Pilar-
czyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR
Osób chętnych do nocowania na dzi-
ko w  lesie stale przybywa. Szacuje 
się, że sama społeczność związana 
z  bushcraftem i  survivalem, czyli niety-
powymi formami aktywności terenowej, 
nastawionymi na minimalizm, samowy-
starczalność i  długie przebywanie w  le-
sie, liczy w  Polsce ponad 40 tys. osób. 
Jest to program skierowany do miło-
śników lasu – ludzi odpowiedzialnych 
i  dobrze przygotowanych do warunków 
terenowych.
- Związek Gmin Jurajskich zrzeszający 33 
gminy Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
wsparł projekt nadleśnictw, bo uważa-
my, że w czasie pandemii natura to jedno 
z najbezpieczniejszych miejsc do spędza-
nia wolnego czasu. Mówiąc wprost, może 

się okazać, że las jest jedynym czynnym 
hotelem – zwraca uwagę Robert Nieroda 
- dyrektor biura ZGJ. 
Na stronie Związku pod adresem  
https://www.jura.info.pl/przewodnik-
-turystyczny dostępny jest przewodnik 
on-line po Jurze Krakowsko Często-
chowskiej uwzględniający miejsca posto-
jowe, parkingi, punkty widokowe, schro-
niska, ośrodki agroturystyczne itd. itp.
- Przygotowujemy również wersję pa-
pierowa mapy, która jeszcze w  maju 
w  nakładzie 10 tys. egz. będzie dostęp-
na w  Punktach Informacji Turystycznej. 
Znajdzie się w  niej zaznaczony obszar 
„Jurajskiej przygody” programu LP „Za-
nocuj w lesie” - mówi dyrektor Nieroda. 
Skoro wszystko przygotowane, to czy 
istnieje jakaś element ryzyka związany 
z programem „Zanocuj w lesie – Jurajska 
przygoda”?
- Staraliśmy się je z  minimalizować, ale 
pozostaje niepewność jakim jest pogo-
da. Co prawda dla leśnika nie ma w lesie 
złej aury, ale turyści podobno widzą tę 
kwestię zupełnie inaczej – podsumowu-
je Andrzej Krzypkowski, nadleśniczy ze 
Złotego Potoku.

Szczegółowe informacje o  programie 
i regulaminy znajdą się przed majów-
ką na stronach internetowych nadle-
śnictw, a  warstwa mapowa z  zazna-
czonym obszarem projektu „Zanocuj 
w  lesie – Jurajska przygoda” będzie 
dostępna na mapie Banku Danych 
o Lasach.

Aplikacja mBDL do pobrania na APP 
Store i w sklepie Play.

Sławomir Cichy
Rzecznik prasowy

Nadleśnictwo Siewierz

Zanocuj w lesie 
- Jurajska przygoda

Premie dla młodych rolników 

To już kolejny – 7. nabór wniosków o  bez-
zwrotne „Premie dla młodych rolników”. 
Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie 
do rozwijania rolniczego biznesu. Wyso-
kość finansowej pomocy to 150 tys. zł.
Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu 
złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; 
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy 
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu po-
mocy); posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły 
prowadzenie działalności rolniczej przed 
dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej 
niż 24 miesiące przed dniem złożenia wnio-
sku; posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o  wielkości ekonomicznej mieszczącej się 
w  przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; 
przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju 
gospodarstwa.
Środki będą wypłacane w dwóch ratach na 
wniosek rolnika:
I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu 
warunków do przyznania pomocy;
II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji 
biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z  kolei. 
O wsparcie finansowe może starać się rol-

nik posiadający gospodarstwo obejmujące 
co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub 
nieruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w  zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna ta-
kiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 
13 tys. euro. 
Wniosek może złożyć osoba zarówno 
ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma 
również zakazu jednoczesnego prowadze-
nia działalności gospodarczej lub pracy na 
etacie (dochód lub przychód z  działalno-
ści rolniczej musi stanowić co najmniej 25 
proc. całości dochodów lub przychodów). 
Pomoc może być przyznana tylko raz w cza-
sie realizacji PROW 2014-2020. W  przy-
padku małżonków może ją otrzymać tylko 
jedno, niezależnie od tego czy prowadzą 
gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.
O  wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, 
którym wypłacono pomoc finansową 
z  następujących programów wsparcia: 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Różnicowanie w  kierunku działalności 
nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, 
a  także „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”; „Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolni-
ków” w ramach PROW 2014-2020. 
Rolnik, starający się o  pomoc finansową 

na restrukturyzację gospodarstwa, może 
uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest 
ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek 
rolnika: 
48 tys. zł – po spełnieniu warunków okre-
ślonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
12 tys. zł – po prawidłowej realizacji bizne-
splanu.  

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości prze-
znaczone na prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprzedaży wytwa-
rzanych w nim produktów rolnych. W przy-
padku młodych rolników minimum 70 proc. 
dofinansowania należy zainwestować 
w  środki trwałe, natomiast w  przypadku 
właścicieli małych gospodarstw – mini-
mum 80 proc. Katalog takich inwesty-
cji jest bardzo szeroki. Przyznane przez 
ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. 
na przebudowę lub remont budynków czy 
kupno nowych maszyn. Wsparcie można 
wykorzystać na zakup gruntów, stada pod-
stawowego zwierząt czy zakładanie sadów 
i  plantacji wieloletnich gatunków użytko-
wanych efektywnie dłużej niż 5 lat. 
Spośród poddziałań finansowanych 
z PROW 2014-2020 „Premie dla młodych 
rolników” i  „Restrukturyzacja małych go-
spodarstw” cieszą się szczególnie dużym 
zainteresowaniem beneficjentów. W  przy-
padku pierwszego z  wymienionych, do tej 
pory niemal 25 tys. młodym adeptom rol-
nictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. 
Jeśli zaś chodzi o  drugie – ponad 45 tys. 
właścicieli małych gospodarstw otrzymało 
ok. 2,7 mld zł.
W obu naborach wnioski o przyznanie po-
mocy należy składać do oddziału regional-
nego ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa. Można to 
zrobić osobiście np. korzystając z  wrzutni, 
przesyłką rejestrowaną nadaną w  placów-
ce Poczty Polskiej lub elektronicznie za po-
średnictwem skrzynki podawczej ePUAP. 
Więcej informacji na stronie: 
www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłat-
nej infolinii: 800 38 00 84.

15 marca ruszył nabór wniosków o przy-
znanie dopłat bezpośrednich i  obszaro-
wych z  PROW za 2021 r. Od tego roku 
rolnicy mogą składać je jedynie za po-
średnictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski 
o  przyznanie dopłat bezpośrednich i  ob-
szarowych z  PROW można złożyć tylko 
w  formie elektronicznej. Nie ma już możli-
wości składania oświadczeń o braku zmian 
w stosunku do roku ubiegłego.
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub 
obawiają się, że nie poradzą sobie z wypeł-
nieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc 
pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwo-

ści związane z  naborem można konsulto-
wać dzwoniąc pod bezpłatny numer info-
linii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 
7.00 – 19.00 oraz w sobotę 10.00 – 16.00 
- z  wyjątkiem Wielkiej Soboty). Ponadto 
w  placówkach Agencji znajdują się spe-
cjalne stanowiska, by można było wysłać 
wniosek, a  eksperci służą wsparciem 
w  kwestiach technicznych. Ze względu 
na ograniczenia wprowadzone w związku 
z  COVID-19, uprzejmie prosimy, aby rol-
nicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura 
powiatowe, najpierw umówili się telefo-
nicznie na konkretny termin. To pozwoli 
uniknąć kolejek przed naszymi placówka-
mi i  zadbać o  bezpieczeństwo zarówno 

beneficjentów jak i pracowników ARiMR. 
W  tym roku rolnicy wnioski o  dopłaty 
mogą składać do 17 maja (ze względu na 
to, że 15 maja przypada w  sobotę). Moż-
liwe jest również złożenie wniosku po 
tym terminie, nie później jednak niż do 
11 czerwca 2021 r., jednak spowoduje to 
sankcje w  postaci obniżenia kwoty płat-
ności o  1 proc. za każdy dzień roboczy 
zwłoki.
Zgłoszenia zmian we wnioskach można 
składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmia-
ny po tym terminie powoduje pomniejsze-
nie płatności do powierzchni objętej tą 
zmianą o  1 proc. za  każdy dzień roboczy 
opóźnienia.

Wszystkie 429 nadleśnictwa w całej 
Polsce, wyznaczyły specjalne obszary 

o powierzchni ok. 1500 ha każdy, 
gdzie miłośnicy nocowania w lesie 

będą mogli na dziko ale bezpiecznie 
rozbić namiot. „Zanocuj w lesie”, to 

nowy program Lasów Państwowych, 
który startuje już 1 maja. 

Premie dla młodych rolników 
i restrukturyzacja

małych gospodarstw

Dopłaty bezpośrednie tylko przez internet

31 marca ARiMR rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań 
finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się 
młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospo-

darstw. Wnioski można składać do 29 maja 2021 roku.
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Na terenie całego kraju, w tym 
powiatu częstochowskiego 

obserwować możemy coroczne 
pożary łąk i nieużytków. Po-

czątek tegorocznej wiosny jest 
stosunkowo spokojny w kontek-
ście pożarów traw, ale nie jest to 
niestety wynik zmiany nastawie-
nia ludzi, a efekt pogody ograni-

czającej palność roślinności.

Pożary łąk i nieużytków stanowią ponu-
rą tradycję przełomu zimy i całej wiosny. 
Oczywiście nie jest to efekt naturalnie 
zachodzących zjawisk, a  wynik celowe-
go działania człowieka. Obszary zeszło-
rocznej wysuszonej roślinności, która ze 
względu na występujące w  tym czasie 
okresy wegetacji stanowią doskonałe 
podłoże palne, co w zestawieniu z dużą 
aktywnością czynnika ludzkiego w  tym 
sektorze, skutkuje gwałtownym wzro-
stem pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest czło-
wiek, nadal bowiem od pokoleń panuje 
przekonanie, że spalenie trawy spowo-
duje szybszy i bujniejszy odrost młodej 
trawy, a tym samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany 
zostaje bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz asymi-
lacja azotu z  powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związków che-
micznych będących truciznami zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt. 
Podczas pożaru powstaje duże zady-
mienie, które jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w  bezpo-
średnim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zaczadzenia.   Po-
woduje ponadto zmniejszenie widocz-
ności na drogach, co może prowadzić 
do powstania groźnych w  skutkach 
kolizji i  wypadków drogowych.  
Od palącego się poszycia gleby, zapa-
leniu ulega podziemna warstwa torfu, 
który może zalegać nawet do kilkunastu 
metrów w głąb. Są to pożary długotrwa-
łe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo 
trudne do ugaszenia. Ponadto, w  przy-
padku, gdy zwykła łąka po pożarze re-

generuje się przez kilka lat, to 
pokłady torfu potrzebują na to 
kilku tysięcy lat. 
Trzeba pamiętać, że po zi-
mie trawy są wysuszone 
i  palą się bardzo szybko.  
W  rozprzestrzenianiu ognia 
pomagają także powiewy wia-
tru. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się 
spod kontroli i  przenoszą na 
pobliskie lasy i  zabudowania. 
Niejednokrotnie w  takich po-
żarach ludzie tracą dobytek całego ży-
cia. Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
Wypalanie traw to także bardzo duże 
zagrożenie dla lasów. Z  uwagi na 
znaczne zalesienie niektórych woje-
wództw, tereny upraw rolniczych i  le-
śnych dość często ze sobą sąsiadują,  
a  czasami wręcz przenikają się. Ogień 
z  nieużytków niejednokrotnie przenosi 
się na obszary leśne, niszcząc bezpow-
rotnie bezcenne drzewostany, które po 
pożarze odradzają się przez wiele dzie-
siątek lat. 
Wypalanie trwa to nie tylko szkodliwy, 
ale przede wszystkim zabroniony pra-
wem pod groźbą kary proceder. Okre-
śla to m.in. ustawa z  dnia 16 kwietnia 
2004 r. o  ochronie przyrody   (Dz. U. 
z  2009 r. Nr 151, poz. 1220 z  późn. 
zm.), art. 124. „Zabrania się wypala-
nia łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i  szuwarów”. 
Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-
ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… 
podlega karze aresztu albo grzywny”. 
Art. 30 ust. 3 ustawy z  dnia 
28 września 1991 r. o  lasach 
(Dz. U. z  2011 r. Nr 12, poz. 59  
z  późn. zm.); „w  lasach oraz na tere-
nach śródleśnych, jak również w  od-
ległości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i  czynności mo-
gących wywołać niebezpieczeństwo,  
a w szczególności: 
1.  rozniecenia poza miejscami wyzna-
czonymi do tego celu przez właściciela 
lasu lub nadleśniczego, 

2.  korzystania z  otwartego płomienia, 
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby 
i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą suro-
we sankcje: Art. 82 ustawy z  dnia 20 
maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) 
– kara aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w  myśl art. 24, § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 
1 ustawy z  dnia 6 czerwca 1997 r. Ko-
deks karny (Dz. U. z  1997r. Nr 88 poz. 
553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowa-
dza zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10”. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wy-
palania traw włączyła się   także Unia 
Europejska. Założenia polityki rolnej 
UE regulują między innymi zagadnie-
nia ochrony środowiska w  rolnictwie. 
Jednym z  narzędzi umożliwiających 
dokonywanie pozytywnych przemian 
w  tym sektorze jest system dopłat 
bezpośrednich. Ta forma wsparcia 
unijnego, zobowiązuje użytkownika 
gruntów do ich utrzymania zgodnie 
z  normami tzn. w  dobrej kulturze rol-
nej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z  dnia 
26 stycznia 2007 r. o  płatnościach  
w  ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 
1051 z późn. zm.).  
W  ślad za Agencją Restrukturyza-
cji i  Modernizacji Rolnictwa, należy 
stwierdzić, że wypalanie traw jest 
nie dość, że środowiskowo szkodli-
we, ale także surowo zabronione. Za 
wypalanie traw grożą, oprócz kar 

nakładanych np. przez policję czy 
prokuraturę, także dotkliwe kary fi-
nansowe nakładane przez Agencję 
w  postaci zmniejszenia od 5 do 25%,  
a w skrajnych przypadkach nawet ode-
brania, należnej wysokości wszystkich 
rodzajów dopłat bezpośrednich za 
dany rok. 
Podczas intensywnego prowadzenia 
prac rolnych na polach, także dochodzi 
do powstawania pożarów wskutek nie-
ostrożności osób wykonujących te prace 
lub niesprawnego sprzętu technicznego. 
Pożary nieużytków, z uwagi na ich cha-
rakter i zazwyczaj duże rozmiary, anga-
żują znaczną liczbę sił i środków straży 
pożarnych. Każda interwencja to po-
ważny wydatek finansowy. Strażacy za-
angażowani w  akcję gaszenia pożarów 
traw, łąk i  nieużytków, w  tym samym 
czasie mogą być potrzebni do ratowa-
nia życia i  mienia ludzkiego w  innym 
miejscu. Może się zdarzyć, że przez lek-
komyślność ludzi nie dojadą z  pomocą 
na czas tam, gdzie będą naprawdę nie-
zbędni. Pożary traw powodują również 
spustoszenie dla flory i  fauny. Niszczo-
ne są miejsca lęgowe wielu gatunków 
gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. 
Palą się również gniazda już zasiedlo-
ne, a  zatem z  jajeczkami lub pisklętami 
(np. tak lubianych przez nas wszyst-
kich skowronków). Dym uniemożliwia 
pszczołom i  trzmielom oblatywanie 
łąk. Owady  giną w płomieniach, co po-
woduje zmniejszenie liczby zapylonych 
kwiatów, a  w  konsekwencji obniżenie 
plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, 
które przypadkowo znajdą się w zasięgu 
pożaru   (tracą orientację w  dymie, ule-
gają zaczadzeniu). Dotyczy to również 
dużych zwierząt leśnych, takich jak sar-
ny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łownej, 
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a  na-
wet saren. 
W  płomieniach lub na skutek podwyż-
szonej temperatury ginie wiele poży-
tecznych zwierząt kręgowych: płazy 
(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, 
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). 
Niestety również na terenie Powiatu 
Częstochowskiego obserwować może-
my coroczne pożary łąk i  nieużytków, 
w tym roku początek wiosny nie jest, aż 
tak intensywny we wskazane pożary, ale 
nie jest to niestety wynik zmiany nasta-
wienia ludzi, a  efekt pogody ogranicza-
jącej palność wilgotnej roślinności. Ape-
lujemy, aby nie tylko nie wypalać traw, 
ale również nie pozostawać biernym, 
gdy jesteśmy świadkami podpaleń czy 
wykorzystywania ognia w  sposób nie-
bezpieczny. Wszyscy wspólnie jesteśmy 
odpowiedzialni za nasze środowisko. 

MDz

Pożary łąk 
i nieużytków

Pożegnanie 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Częstochowskiego 
Sebastiana Cierpiała
Z głębokim żalem zawia-

damiamy, że w nocy  
z 31 marca na 1 kwietnia 

po długiej i ciężkiej  
chorobie w wieku  

zaledwie 43 lat odszedł  
Pan Sebastian Cierpiał. 

W swojej bogatej działalności 
samorządowej i społecznej peł-
nił funkcję sołtysa Wyrazowa, w 
latach 2014-2018 był Radnym 
Rady Miejskiej w Blachowni, a 
w 2018 roku został wybrany do 
Rady Powiatu Częstochowskiego, 
w której pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego.

- Drogi Sebastianie, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześci-
jańską nadzieją i ufnością w słowa św. Mateusza, „cieszcie się i radujcie, 

albowiem Wasza nagroda wielka jest w niebie”. Dziękuję Ci za Twoją 
pracę, zaangażowanie w sprawy regionu częstochowskiego i Twoją obec-

ność wśród nas, która nie kończy się fizycznym rozstaniem, a pamięć 
duchowa i modlitewna pozostanie nadal między nami, aż do spotkania 
w wieczności. Drogiej Małżonce, Dzieciom, oraz całej Rodzinie Zmarłego 

składam serdeczne wyrazy współczucia 

– powiedział podczas ostatniego pożegnania 
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.




