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SOLIDARNI
Z UKRAINĄ
24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie,
która bezpośrednio uderza w naszych przyjaciół.

W

2001 r. powiat częstochowski zawarł z rejonem
śniatyńskim porozumienie,
mające na celu realizację
Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy między
Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą z dnia 10
maja 1992 roku. Podstawowe dziedziny
współpracy to: rolnictwo, wymiana handlowa, transport, kultura i sztuka, sport
i turystyka, ekologia, wymiana doświadczeń z zakresu samorządności, wspieranie
przedsiębiorczości. W wyniku reformy
administracyjnej z 2020 r. rejon śniatyński
wszedł w obszar administracyjny rejonu
kołomyjskiego.
W dniu agresji Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę w powiecie częstochowskim
zaplanowana była Sesja Rady Powiatu.
Tego dnia, zaraz po otrzymaniu informacji o rozpoczętych działaniach zbrojnych, w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyła się odprawa ścisłego
kierownictwa władz powiatu. Pierwszym
krokiem była próba skontaktowania się
z partnerskim rejonem kołomyjskim,
z którego otrzymaliśmy niepokojące informacje dotyczące zbombardowania
lotniska w Iwano-Frankowsku (ok. 55 km
od Kołomyi i 100 km od Śniatynia). Mając
świadomość, z czym wiąże się dla ludności
cywilnej konflikt zbrojny, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich dokonał przeglądu bazy noclegowej
oraz zaplecza sprzętowego z uwzględnieniem pomocy dla uchodźców.
W trakcie XXXIII Sesji Rady Powiatu
Częstochowskiego wydałem oświadczenie dotyczące rozpoczętego kon-
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w tym
numerze:

Słowo Starosty
Pomoc dla ukraińskiej obrony terytorialnej dotarła do Rejonu Kołomyjskiego

Nasi mieszkańcy okazali wiele dobrej
woli i pomagają uchodźcom. Pamiętajmy
jednak, aby wszystkie osoby przybywające w ostatnich dniach zza wschodniej
granicy miały zarejestrowany pobyt
na terenie Rzeczypospolitej. Można
tego dokonać w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Zapraszamy na
ulicę Jana III Sobieskiego 9, w pokoju
nr 11 urzędnicy dokonają wszystkich
formalności. Każdego dnia można też
dzwonić ws. pomocy humanitarnej
pod numery telefonów 606-48-30-08,
tel. 660-464-788, lub tel. (34) 3229156
i (34) 3229151.
Rzetelnych informacji szukajmy również na stronie: ua.gov.pl – pod tym
adresem obywatele Ukrainy mogą znaleźć kompleksowe informacje na temat
wjazdu do Polski, punktów recepcyjnych oraz legalizacji pobytu. Informacje dostępne są w 4 językach (polskim,
ukraińskim, rosyjskim, angielskim) i są
na bieżąco aktualizowane.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włączają się w pomoc, począwszy
od pracowników Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw
Obywatelskich, którzy 24 godziny na
dobę monitorują sytuację, poprzez
przedsiębiorców, oferujących swoje
usługi, aż po osoby prywatne i tłumaczy
języka ukraińskiego, którzy bardzo licznie odpowiedzieli na nasz apel o pomoc.

Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela
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W poniedziałkowy poranek, 7 marca, do Rejonu Kołomyjskiego
na Ukrainie dotarł transport 150 kompletów umundurowania,
butów, plecaków, śpiworów, karimat oraz artykułów medycznych.
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fliktu zbrojnego, które podpisali radni
obecni na sesji. Tego samego dnia służby powiatu zostały postawione w stan
gotowości.
Kontynuacją deklaracji zawartych
w powyższym oświadczeniu było zwołanie 2 marca Nadzwyczajnej Sesji Rady
Powiatu Częstochowskiego, której celem było podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla rejonu
kołomyjskiego dotkniętego działaniami
wojennymi. Rada Powiatu Częstochowskiego postanowiła udzielić z budżetu
powiatu częstochowskiego pomocy rzeczowej o wartości 100 000 złotych dla
zaprzyjaźnionego powiatu. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
5 marca z Rudnik wyruszył transport
dla ukraińskiej obrony terytorialnej.
Dzięki współpracy powiatu ze wszystkimi 16 gminami oraz zaangażowaniu
pracowników Starostwa Powiatowego
i jednostek organizacyjnych na Ukrainę wysłano ładunek o wartości ponad
250 tysięcy złotych.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę i poświęcili swój czas i fundusze na wsparcie
akcji. Władzom gmin dziękuję za pełną
solidarność, mobilizację i szybkie podejmowanie decyzji. Po więcej informacji
zapraszam na stronę 3.
Od 7 marca obywatele ukraińscy mogą
bezpłatnie podróżować zbiorową komunikacją powiatową. Przejazd odbywa się
na podstawie okazanego paszportu, dowodu tożsamości lub innego dokumentu
potwierdzającego obywatelstwo.
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P

owiat częstochowski w 2001 r.
podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Śniatyńskim,
który podczas ostatniej reformy
administracyjnej, wszedł w obszar administracyjny Rejonu Kołomyjskiego. Lata
współpracy doprowadziły do zawarcia
wielu przyjaźni i ścisłej kooperacji. Władze powiatu częstochowskiego nie mogły
opuścić w potrzebie naszych partnerów
i szybko odpowiedziały na prośbę o pomoc. W sobotę, 5 marca, z powiatu częstochowskiego wyruszył transport dla
ukraińskiej obrony terytorialnej. Dzięki
współpracy powiatu ze wszystkimi 16
gminami oraz zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych ukraińska obrona terytorialna otrzymała rzeczy o wartości ponad
250 tysięcy złotych. Udział w przygotowaniu transportu osobiście wzięli przedstawiciele władz powiatu: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, wicestarosta
Jan Miarzyński oraz członkowie zarządu:
Adam Morzyk i Henryk Kasiura. Pomoc ta
nie ma anonimowego charakteru, jest celowa, a jej odbiorca jest nam znany.
Jak zapewnia Adam Morzyk, który
jest w stałym kontakcie z przedstawicielem Rejonu Kołomyjskiego, transport
dotarł pod wskazany adres, a ukraińskie

władze wyrażają ogromną wdzięczność
i przekazują słowa uznania dla wszystkich
zaangażowanych w przygotowanie tak
wartościowego transportu. Sytuacja nie
jest łatwa, natomiast duch walki i wiara
w zwycięstwo jest bardzo mocna.
Cyklicznie odbywają się telekonferencje z włodarzami gmin, na których
omawiana jest obecna sytuacja oraz zgłaszane są bieżące problemy. Wszystkie
wnioski i pytania przekazywane są przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich wojewodzie śląskiemu.
Serdecznie dziękujemy pracownikom
Starostwa Powiatowego w Częstochowie, radnym oraz pracownikom jednostek
organizacyjnych (oświaty, Powiatowemu
Zarządowi Dróg, Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie) za zbiórkę 17 500 zł,
które przeznaczono na zakup śpiworów,
kurtek, plecaków i manierek. Dziękujemy
za solidarność wszystkim 16 gminom naszego powiatu, każdemu, kto przyczynił się
do tak szybkiego zorganizowania pomocy
dla naszych ukraińskich przyjaciół. Transport towarów był możliwy dzięki zaangażowaniu firmy Progres Mieczysław Pyziak
Sp.J. ze Słowika w gminie Poczesna.
PJ
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STAROSTY
CZĘSTOCHOWSKIEGO
WRĘCZONE!

Adam Sikorski

Mażoretki Szyk
z Konopisk

W sobotę, 26 lutego podczas uroczystej gali w Filharmonii
Częstochowskiej poznaliśmy laureatów Statuetek Starosty
Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”.
Statuetki otrzymało 8 laureatów.
Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela

W

śród 800 osób, które zasiadły na widowni, znaleźli
się m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz
województwa śląskiego, miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatów ościennych,
włodarze gmin, szefowie urzędów i instytucji oraz służb mundurowych, kombatanci i laureaci „Statuetek” z lat ubiegłych oraz
tegoroczni nominowani z rodzinami i przyjaciółmi. W XX gali
zabrakło gości z zaprzyjaźnionego powiatu kołomyjskiego (dawniej śniatyńskiego) z Ukrainy.
- Z przodu są 4 miejsca przykryte flagami ukraińskimi. Miało
przyjechać czterech przedstawicieli z naszego powiatu partnerskiego, niestety pewnie walczą, dlatego symbolicznie pozostawiliśmy dla nich cztery miejsca wolne. Mam nadzieje, że uda
im się przeżyć i jeszcze kiedyś do nas dotrą – zaznaczył starosta
Krzysztof Smela.
Znaczący gest miało również wysłuchanie hymnu ukraińskiego, podczas którego włodarze gmin z terenu powiatu częstochowskiego w geście solidarności weszli na scenę z flagami
Ukrainy.
Tegoroczna gala odbywała się pod hasłem „Z nadzieją w przyszłość”. Zgodnie z przesłaniem na scenie zaprezentowali się
artyści mieszkający w naszym regionie. Przybyli goście mogli
podziwiać występ Adama Sikorskiego, laureata wielu konkursów wokalnych, uczestnika programu „Szansa na sukces z Eleni”, który zaprezentował próbkę swoich możliwości w utworach „Pogoda ducha” i „Jesteś lekiem na całe zło”. Pokaz swoich
umiejętności dały również Mażoretki „Szyk” z Konopisk. Zespół
działający przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach znakomicie odnajduje się w układach choreograficznych
do muzyki nowoczesnej i rozrywkowej.
Po pokazie multimedialnym prezentującym osiągnięcia tegorocznych kandydatów do statuetek starosta Krzysztof Smela
wraz z wicestarostą Janem Miarzyńskim wręczyli wszystkim
nominowanym dyplomy i wiązanki kwiatów.

Zarówno widzowie, jak i nominowani z napięciem czekali na
werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym roku
statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony przez starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:
● w kategorii „Kultura i Edukacja” wręczono dwie statuetki,
uhonorowano nimi Lillę Deskę, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dąbrowie Zielonej i Teatra DRATWA z Kłomnic,
● w kategorii „Sport i turystyka” laureatem został Klub Sportowy Dragon Janów,
● w kategorii „Samorządność i Polityka społeczna” statuetkę
odebrał Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy,
● w kategorii „Przedsiębiorczość” zwyciężył - Piotr Bąbelewski, Dyrektor Cementowni Rudniki – Cemex Sp. z o.o.,
● w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia”
statuetką nagrodzono - Krzysztofa Wójcika, nauczyciela, i propagatora kultury i historii regionu (gm. Kłomnice),
Ochotniczą Straż Pożarną z Mykanowa i księdza generała
Stanisława Rospondka.
- Wręczyliśmy osiem statuetek – to są różne środowiska.
Chciałem to porozdzielać, żeby wszystkie kategorie zostały dostrzeżone. To są społecznicy, poświęcają swój czas. Wykonują
wiele dobrej pracy i myślę, że tymi nagrodami w jakiś sposób
– chociaż symboliczny – im dziękujemy – podsumował starosta
Krzysztof Smela.
Podczas galowego koncertu „A to Polska właśnie” artyści chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprezentowali pieśni i tańce z różnych regionów
Polski m.in.: „Koziery”, „Kujawiaki głuszyńskie”, „Pasła Wiktora”
czy słynnego „Krakowiaka”.
PJ
Fot.: Małgorzata i Andrzej Kozakowscy

Nominowani w kategorii Sport i turystyka

Przybyłych gości witał Zarząd Powiatu
wraz z Przewodniczącym Rady

Wręczenie nominacji w kategorii
Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia

Wręczenie nominacji
w kategorii Przedsiębiorczość

Nominowani w kategorii
Samorządność i polityka społeczna

Wręczenie nominacji w kategorii Kultura
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Kategoria: Edukacja i kultura

Lilla Deska

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej

L

ilia Deska pełni funkcję dyrektora GOK w Dąbrowie Zielonej od 31 lat, będąc organizatorem i animatorem
życia kulturalnego w gminie. Dba o funkcjonowanie i rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie”, których jest założycielem. Orkiestra dęta działa nieprzerwanie od 1993 roku i liczy ponad
40 muzyków. Zespół Teatralny „Dąbrowianie”, w którym Lilia Deska jest kierownikiem artystycznym, a jednocześnie wciela się w role aktorskie działa nieprzerwanie od 1994 r. Zrzesza dorosłych mieszkańców gminy, a swój repertuar opiera o tradycje i zwyczaje ludowe. Za aktywną i wzorową działalność w dziedzinie kultury otrzymała odznakę
„Zasłużony Działacz Kultury”, Nagrodę Starosty Częstochowskiego za twórczy i dynamiczny wkład w rozwój środowisk
artystycznych, a w uznaniu zasług dla kultury polskiej Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Kategoria: Samorządność i polityka społeczna

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Częstochowy

W

unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z inicjatywy Prezydenta Miasta Częstochowy powstało dobrowolne samorządne zrzeszenie gmin i powiatów. Przez szereg lat Prezydent
Matyjaszczyk reprezentował 34 jednostki samorządu terytorialnego w procesie negocjacji,
ustanawiania i realizacji instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wobec Ministerstwa Rozwoju. Od początku istnienia partnerstwa Krzysztof Matyjaszczyk przyjął rolę Lidera Subregionu
gwarantując tym samym samorządom z obszaru powiatu częstochowskiego uczestnictwo w procesie zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jako
lider samorządowego partnerstwa pozyskał ponad 400 mln zł na realizację zadań na obszarze całego subregionu, w tym powiatu częstochowskiego. Działalność Prezydenta pozwoliła na zbudowanie silnych relacji
wewnętrznych między jednostkami samorządowymi powiatu częstochowskiego. Cały Subregion Północny
stał się jednym z krajowych liderów w zakresie efektywnego wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Kategoria: Przedsiębiorczość

Piotr Bąbelewski
Kategoria: Edukacja i kultura

P

Teatr Dratwa

iotr Bąbelewski jest zaangażowany w życie społeczne oraz sportowe mieszkańców gmin:
Rędziny, Mstów i Kłomnice. Wspiera m.in.: Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe,
Akademię Piłkarską-Gminny Ludowy Klub Sportowy Kłomnice, Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu Garnek, LKS „LOTNIK” Kościelec, Klub Sportowy CORONA Rudniki.
Przyczynił się do powstania toru miniżużlowego klubu UKS Speedway Rędziny. Zaangażowanie
Dyrektora Zakładu „CEMEX” jest widoczne od wielu lat, począwszy od „Lipówki” - kopalni przywróconej naturze, gdzie znajduje się ścieżka dydaktyczno-edukacyjna, promująca walory unikalnego
krajobrazu otwartego dla wszystkich amatorów spędzania wolnego czasu. Dzięki grantom z Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz Wolontariatu Pracowniczego, realizowanych jest wiele
projektów dla organizacji społecznych, szkół, jednostek OSP oraz lokalnych klubów sportowych,
takich jak Gminne Rodzinne Rajdy Rowerowe i Marszobiegi.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach

W

2014 r. Katarzyna Sosnowska, aktualnie dyrektor GOK-u, pozyskała fundusze na zajęcia teatralno-plastyczne dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Wówczas projekt nosił nazwę „Aktywni-Kreatywni”.
Przez pół roku Dawid Chybalski i Marta Gonera wraz z grupą młodzieży pracowali nad spektaklem
pt. „Pchła Szachrajka”. Premiera odbyła się w czerwcu 2014 r. Wydarzenie to stało się wielkim początkiem Teatru działającego w Gminie Kłomnice, o czym świadczą spektakularne liczby. 99 spektakli „Pchła Szachrajka”,
31 spektakli „Mały Książę”, 46 spektakli „Pan Baj”, 14 – tyle członków liczy Zespół Dratwa, 80000 widzów w ciągu
pięciu lat działalności, 35 stron liczy scenariusz do spektaklu „Pan Baj”. 99 razy aktorzy powiedzieli „Chcecie bajki”
podczas spektaklu „Pchała Szachrajka”, 1 spektakl patriotyczny „Opowieści z lasu”, 46 razy uciekła Matylda podczas
spektaklu „Pan Baj”, 31 razy Mały książę powiedział „Kolejka dla wszystkich”, 3000 kilometrów w trasie w ciągu
pięciu lat.
Obecnie teatr działa w składzie: Reżyser i aktor: Dawid Chybalski, Scenografia: Marta Gonera, Aktorzy: Oliwia
Karczewska, Luca Viscio, Piotr Woldan, Magda Kulesza, Marta Gonera, Michał Kryczka, Oskar Kotasiński, Zuzanna Piwowarczyk, Zuzanna Dumin, Lena Dumin.

Dyrektor Zakładu Cementowni Rudniki - Cemex Sp. z o.o.

Kategoria: Inne szczególne osiągnięcia

Krzysztof Wójcik

Nauczyciel, propagator kultury i historii regionu
gm. Kłomnice

Kategoria: Sport i turystyka

KS DRAGON Janów

D

ragon od wielu lat należy do najlepszych klubów taekwon-do w Polsce. Sekcje
prowadzone są w Olsztynie, Koniecpolu, Częstochowie, Mstowie, Zrębicach,
Kętach i Bielsku-Białej. Obecnie zajęcia w klubie prowadzi 3 trenerów: Jacek
Wąchała, Marcin Szecówka i Zdzisław Synoradzki. W wyniku przeprowadzonych
egzaminów klubowych promocję na stopnie uczniowskie w taekwon-do otrzymało łącznie
ponad 2000 osób, a 62 adeptów uzyskało czarne pasy. W 2020 r. zawodnicy klubu zdobyli
111 medali w tym 45 złotych, 25 srebrnych i 41 brązowych. KS Dragon 4 razy zajmował
pierwsze miejsce oraz dwa razy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Trzeci raz z rzędu w Taekwon-do ITF we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
KS Dragon został najlepszym klubem w Polsce. Wygrał również klasyfikację w Taekwon-do
ITF Krajowego Zrzeszenia LZS.

K

rzysztof Wójcik jest autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących historii
i kultury lokalnej gmin: Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Mstów i Dąbrowa
Zielona.
Historyk odkrył dla lokalnego społeczeństwa postacie wielkich śpiewaków
operowych: Jana, Edwarda i Józefiny Reszków, związanych z regionem częstochowskim. Zwieńczeniem tego było wydanie publikacji „Śladami Reszków”. Publikacja stała
się inspiracją do stworzenia projektu „Szlak Reszków - muzyka i konie”. Czynnie włączył się w organizację Święta Muzyki w Częstochowie oraz „gminach reszkowskich”.
Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mykanowie, opracował monografię
amatorskich 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
Archiwum Społeczne w Kłomnicach, w którym gromadzi stare fotografie i dokumenty
dotyczące lokalnej społeczności. W ramach archiwum dokumenty są digitalizowane
na dyskach komputerów.
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Dzień

Kategoria: Edukacja i kultura
Kategoria: Inne szczególne osiągnięcia

Ochotnicza Straż Pożarna
w Mykanowie

O

SP w Mykanowie została założona w 1920 r. 10 lat wcześniej powstała Orkiestra Dęta, którą OSP wzięła pod swoją opiekę.
Jednostka OSP Mykanów liczy obecnie 22 członków czynnych, 27 członków wspierających, oraz 20 członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu, w ramach którego przeprowadzane są szkolenia specjalistyczne dla strażaków OSP, na które pozyskano kwotę 24 tys. zł. Jednostka jest bardzo aktywna na polu społeczno-kulturalnym. Zorganizowano dwie edycje biegu nocnego „Nocna Prosta”, ogólnopolskie warsztaty ratownicze „First Responders”, dni otwarte
dla mieszkańców, oraz pięć edycji biegu z przeszkodami „Cross Zapaleńców”, za który jednostka uzyskała, statuetkę FLORIANY.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów zorganizowała Koncert Noworoczny w Hali Sportowej Mykanów, przygotowała nagranie „Barki” na 100 rocznicę urodzin papież Jana Pawła II. Nagrała również z częstochowskimi muzykami hymn 29. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kategoria: Osoba szczególnie zasłużona dla powiatu

Ks. Generał Stanisław Rozpondek

K

siądz generał Stanisław Rospondek to wieloletni kapelan wojskowy, dziennikarz radiowy, duszpasterz środowisk kombatanckich i patriotycznych. Święcenia Kapłańskie
otrzymał w 1966 r. Od 1981 r. Kapelan Wojska Polskiego. Podczas 55-letniej posługi kapłańskiej był duszpasterzem i kapelanem m.in. w parafiach w Nowym Sączu,
Sosnowcu, Krakowie, Warszawie, Żarach, Kielcach, Kaliszu, Łodzi, Częstochowie i Rędzinach.
Za swoją działalność patriotyczna i kulturalną otrzymał tytuł Honorowego Obywatela gminy
Rędziny, Zapolice oraz miasta Łodzi, Kielc, Żar i Bełchatowa. W każdej z parafialnych świątyń
wplatał patriotycznego ducha, czyniąc je miejscem spotkań kombatantów, kadry oficerskiej
i młodzieży szkół mundurowych. Orędownik dobra, radości i pokoju, wielki przyjaciel samorządu terytorialnego, a szczególnie
powiatu częstochowskiego. Uhonorowany medalem: Złota Tarcza Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie, Złota Harfa Akademii Muzycznej w Łodzi, Zasłużony dla Miasta Częstochowy, „Pro Bono Poloniae” w uznaniu za zasługi
w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie.

Wzorowa jednostka
Za miłość do przyrody, bezinteresowne poświęcanie własnego
czasu oraz ochronę wód na terenie powiatu częstochowskiego
zostali wyróżnieni strażnicy Społecznej Straży Rybackiej.
26 stycznia, Wicestarosta Częstochowski
Jan Miarzyński, Członek Zarządu Powiatu
Adam Morzyk i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Marian Stępień wręczyli dyplomy uznania dla
osób, które wykazały się w minionym roku
szczególnymi zasługami, a byli to:

1. Maciej Waligóra
2. Jarosław Mrożek
3. Robert Stachurski
4. Andrzej Gałązka.
W uroczystym spotkaniu uczestniczył
również Komendant Społecznej Straży Rybackiej Robert Amborski, który został wyróż-
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niony w uznaniu za wieloletnią współpracę ze
Starostwem Powiatowym w Częstochowie
i działalność na rzecz ochrony wód na terenie
powiatu częstochowskiego.
Społeczna Straż Rybacka prowadzi zarówno akcje przeciw kłusownicze (często
we współpracy z policją), jak i kontroluje
wędkarzy łowiących na terenie powiatu.
W tak uroczystym dniu życzymy wszystkim
strażnikom i Panu Komendantowi, zdrowia
oraz jak najmniej interwencji związanych
z nielegalnym połowem ryb.
PJ

Kobiet

inny niż zwykle…
8 marca 2022 roku jest zupełnie innym solidarne, mądre! Bądźmy Kobietami, któdniem niż rok temu i nie tylko ze wzglę- re się wspierają, pomagają sobie. Budujmy
du na to, że jesteśmy rok starsze. Ten wokół siebie dobrą atmosferę, mówmy
dzień ma dziś zupełnie inny wymiar inny sobie dobre słowa i nie podcinajmy sobie
smak… Dziś wszyscy żyjemy jednym stra- nawzajem skrzydeł. Jak mawiała Coco
chem, jedną sprawą – wojną na Ukrainie. Chanel „może się zdarzyć, że urodziłaś się
Polskie Kobiety są zdeterminowane jak bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś nie
nigdy wcześniej by nieść pomoc ukraiń- przeszkadzała im wyrosnąć”. Jeśli już wyskim Kobietom i ich dzieciom! Pomagamy, rosły skrzydła Twojej przyjaciółce, koleprzyjmując je pod dach naszych domów, żance z pracy, córce, sąsiadce to ich druga
naszych miejscowości organizując pomoc materialną,
psychologiczną, każdą możliwą. Dziś ukraińska Kobieta musi być silna, wziąć
na barki los swojej rodziny
Dzisiaj nie będę
i uciekać. Musi być silna, by
płakać i panikować.
ratować swoje dzieci. Musi
Będę spokojna i pewna
być silna, by przetrwać.
Musi wierzyć, że spotka się
siebie. Patrzą na mnie
jeszcze ze swoim mężem,
moje dzieci.
bratem, ojcem, synem. Dziś
Będę obok nich. Obok
przychodzą mi na myśl słowa pierwszej damy Ukramojego męża i także
iny Ołeny Zełeńskiej, które
z Wami. Kocham Was!
wraz ze zdjęciem pozwolę
Kocham Ukrainę!
sobie przedstawić. Bo dziś,
8 marca w Dzień Kobiet to
odpowiedzialne słowa, które mogą, chociaż na chwilę
Olena Zelenska
dodać siły i ukoić wszystkie
- ukraińska pierwsza dama
ukraińskie Kobiety!!! Życzę
Kobietom na Ukrainie by ich
mężowie, synowie i ojcowie
mogli być przy nich i z nimi…
Kobieto nie podcinaj! Mam na myśli
Drogie Panie jedno jest pewne, nic nie jest nie tylko nasze życie zawodowe, ale
nam dane na zawsze. Ani uroda, ani czas, też relacje przyjaciółka-przyjaciółani pokój. Dziś jak nigdy wcześniej z peł- ka, siostra-siostra, matka-córka,
nym przekonaniem i wiarą w to, co chce koleżanka-koleżanka.
Skończmy
Wam przekazać - bądźmy dla siebie dobre, z tą płytką krytyką, obgadywaniem,

zazdrością. Bądźmy jakościowe w tym, jak
żyjemy, jak pracujemy, jak kochamy, jak
tworzymy. Jakościowe i nawzajem budujące dobre relacje. Nasze życie powinno
być jakościowe, bo wtedy lepiej smakuje.
Drogie Kobiety mówmy o sobie dobrze.
Jeżeli my tego nie zrobimy, zapewniam
Was – ja Kobieta nie zrobią tego nasi
panowie. Oni tego za nas nie zrobią. To
jest nasze zadanie. Kobiety do „roboty”!
Jak mówił Kardynał Stefan
Wyszyński: „Od Ciebie (kobieto) zależy, czy ktoś przed Tobą
uklęknie, czy Cię sponiewiera”.
Po co piszę te słowa? A no po to,
żeby Wam powiedzieć:
KOBIETA JEST SIŁĄ!
KOBIETA JEST GODNOŚCIĄ!
Jesteśmy mądre, pracowite,
inteligentne, kochające, zorganizowane, ale nadal uważam za mało się wspierające.
Dlatego takie moje krótkie
słówko:

Kobiety bądźmy dla siebie
nawzajem dobre, a wtedy świat wokół będzie
lepszy dla nas…

Kobieta – Kobiecie
Anna Dziewior
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Gmina Mykanów
Stary Kocin-Nowy Kocin
Droga Powiatowa 1008S
We wtorkowy poranek 2 marca przekazano plac
budowy. Na kocińskich drogach mieszkańcy już mogą
obserwować maszyny oraz pracowników drogowych.
Przewidywany termin realizacji zadania to 25 października bieżącego roku. Zakres robót obejmie wykonanie
podbudowy, wykonanie krawężników obustronnie ograniczających jezdnię, wykonanie ścieku przy krawężnikowego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników
i zjazdów w granicach opracowania, wykonanie odwodnienia
poprzez wpusty uliczne i studnie rewizyjne i drenaż filtracyjny,
uporządkowanie terenu i zagospodarowanie trawą. Zgodnie
z założeniami przyjęto doprowadzenie jezdni do szerokości
5,50 m.

MARCOWY
PRZEGLĄD DRÓG

Gmina Kruszyna
Droga Powiatowa 1025
odcinek Borowno-Kruszyna
Na obecnym etapie trwa budowa ronda w miejscowości Kruszyna w okolicach kościoła. Przebudowywana jest droga na całej długości miejscowości Kruszyna
zarówno w zakresie chodników, jak i systemów odwodnień. Część prac jest już wykonana.

Z

samym początkiem marca kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie wraz
z Przewodniczącym Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzejem Kubatem dokonało przeglądu trwających i rozpoczynających się robót drogowych.
Dziś gwarancja efektywnej komunikacji
rozumianej, jako możliwość bezpiecznego
przemieszczania się stanowi nieodłączny element gospodarki XXI wieku. To nie
tylko podróż do pracy, szkoły czy lekarza, ale także łańcuchy dostaw i szeroko
rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
Oczywiście inwestycje mogą wiązać się

Gmina Starcza, Łysiec
Droga Powiatowa nr 1054 S

z pewnego rodzaju niedogodnościami dla
podróżujących, ale chwilowe utrudnienia
są konieczne dla sprawnego i skutecznego
modernizowania sieci dróg powiatowych.
Potrzeba dostosowania się do chwilowych
zmian w organizacji ruchu, na części remontowanych odcinków jest niewielkim
poświęceniem kierowców na rzecz przyszłego, znacznego wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży. Należy podkreślić

także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych
w całości wartości zadania. To ważne, aby
poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę
możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości
rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się
z dużym sukcesem.

Już w najbliższych tygodniach rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S w m. Łysiec, Gmina
Starcza. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1630 m. Przekazania placu budowy dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Andrzej
Kubat wraz z Dyrektorem PZD w Częstochowie Romanem Pakułą. Zakres przebudowy obejmie rozebranie istniejącej jezdni wraz z podbudową, przebudowę systemu
odwodnienia, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie nawierzchni bitumicznej. W ramach prac zostaną wybudowane chodniki i zjazdy do posesji. Przewidywany termin
zakończenia to 25.10.2022 r.
MDz
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cu mówimy o bardzo dużym zakresie czasowym, co jeśli Komenda PSP nie będzie
posiadać danych z jakiegoś okresu?

Jak będzie funkcjonować świadczenie ratownicze, komu przysługuje?
Jak je uzyskać? Specjalnie dla naszych czytelników temat przybliża
starosta Krzysztof Smela pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu
Powiatowego OSP Powiatu Częstochowskiego.
Od wielu lat ZG OSP RP, wraz ze środowiskiem strażackim wskazywał na potrzebę
większego docenienia roli, jaką w systemie
bezpieczeństwa Państwa Polskiego odgrywają Strażacy Ochotnicy, którzy bezinteresownie narażają swoje własne życie i zdrowie dla ratowania drugiego człowieka. Dziś
pierwsze kroki do wyrażenia uznania za
wieloletnią służbę zostały poczynione. Na
podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia
2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
strażakowi ratownikowi OSP przysługuje
świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Bardzo ważne jest dotarcie
z informacją jak najszerzej, aby wszyscy
Druhowie, spełniający określone ustawowo
wymagania otrzymali to symboliczne docenienie ich osobistego poświęcenia dla kraju.
Ze strażackim pozdrowieniem,
Krzysztof Smela - Prezes ZP ZOSP
Powiatu Częstochowskiego

MDz: Panie Prezesie proszę przyjąć gratulacje od naszej redakcji, ponownego niemalże jednogłośnego wyboru na
Prezesa ZP ZOSP w Częstochowie. Jest
Pan chyba jedną z najwłaściwszych osób,
które można zapytać o kwestie świadczeń
emerytalnych dla strażaków OSP. Komu
przysługuje dodatek do emerytury tzw.
świadczenie ratownicze?

Krzysztof Smela: Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył, jako
członek OSP w działaniach ratowniczych
lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział, co najmniej raz w roku) przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku
mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest
wymagane zachowanie ciągłości wysługi
lat w OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65
roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.
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MDz: Jak wygląda proces przyznawania
świadczenia?

Krzysztof Smela: Całą procedurę przyznania świadczenia rozpoczyna złożenie przez
zainteresowanego wniosku do komendanta
powiatowego (miejskiego) PSP – właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której
należy strażak ratownik OSP ubiegający się
o dodatek.
MDz: Jak powinien wyglądać taki wniosek?
Krzysztof Smela: Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie mi-

nistra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego
2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na
podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17
grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wnioski do pobrania znajdują się
na stronie internetowej www.gov.pl gdzie
wystarczy wpisać w miejsce do wyszukiwania opatrzone lupą frazę: świadczenie
ratownicze, następnie wejść w wyszukane
informacje. Przede wszystkim skorzystać
możemy również ze strony internetowej
Komendy Głównej PSP, gdzie znajdują się
wszystkie wnioski i instrukcje.
MDz: Jak Druhowie mają potwierdzić
czynną służbę w szeregach OSP? W koń-

Krzysztof Smela: W przypadku okresu
nieudokumentowanego przez Państwową
Straż Pożarną, Druh OSP zobowiązany jest
do pozyskania oświadczenia 3 świadków
(spełniających wymogi art. 50 ust 4 i 5)
wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych. Świadkowie Ci muszą spełniać
wymogi określone w art. 50 ust 4 i 5 ustawy tj.: Świadkiem nie może być: małżonek,
rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
osoba związana z wnioskodawcą tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli; osoba
pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej; osoba
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
popełnione umyślnie przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe. Ważną kwestią jest też to, że co
najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była
zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie,
który ma potwierdzić bezpośredni udział
wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.
Oświadczenie będzie podlegać weryfikacji
przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pod względem jego wiarygodności.
MDz: Kto będzie wypłacać Druhom pieniądze?

Krzysztof

Smela: Świadczenie wypła-

cać będzie Zakład Emerytalno-Rentowy
MSWiA. Druhowie pieniądze otrzymywać
będą miesięcznie, do 15. dnia każdego
miesiąca kalendarzowego, począwszy od
miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. Co ważne zgodnie z art.
51. ust 1. przedmiotowej ustawy, Druhowi, który złoży wniosek o przyznanie
świadczenia ratowniczego w terminie 9
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie
ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała
wszystkie niezbędne warunki do nabycia
prawa do świadczenia ratowniczego.
MDz: Przekazane przez Pana informacje
są bardzo wyczerpujące, co jednak z Druhami, którzy nie będą czuli się najpewniej
w kwestiach biurokratycznych, może
będą mieli dodatkowe pytani?

Krzysztof Smela: Wszyscy Strażacy to jedna wielka rodzina i z pewnością najbliższą
pomoc Druhowie uzyskają w swoich macierzystych jednostkach OSP i urzędach
gminy. Również Komendy PSP z pewnością
przyjmą Druhów potrzebujących dodatkowej rozmowy. Kwestia świadczenia ratowniczego stanowi tylko część z wielu korzyści,
jakie wynikają z przyjętej ustawy z dnia 17
grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, o których myślę, że będzie okazja
powiedzieć więcej w kolejnych wydaniach
Częstochowskich Wieści Powiatowych.
MDz: Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę.

20 LAT NA STRAŻY FINANSÓW POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO
Na zasłużoną emeryturę
po 45 latach pracy odchodzi
Krzysztof Toczko,
jeden z najdłużej urzędujących
Skarbników Powiatu w kraju.
Krzysztof Toczko jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie ukończył studia na
dwóch kierunkach Ekonomia i Organizacja
Przemysłu oraz Rachunkowość.
Swoją karierę zawodową zaczynał
w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego
„Polam” Wilkasy koło Giżycka. Służbę dla
administracji ziemi częstochowskiej rozpoczął w 1991 roku, kiedy to podjął pracę
w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie, następnie wiedzą służył w Urzędzie
Rejonowym w Częstochowie, Banku Polskiej Spółdzielczości, Przedsiębiorstwie

Wodociągów i Kanalizacji oraz Starostwie
Powiatowym w Kłobucku. Pracę w naszym
Starostwie Powiatowym w Częstochowie
rozpoczął w 1999 roku. Pełnił funkcję
Głównego Specjalisty w zakresie zdrowia
i komunikacji, Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Gospodarki Mieniem, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. Do
końca swojej służby w szeregach samorządu powiatu częstochowskiego pracował,

jako Skarbnik odpowiadając za
realizację polityki finansowej.
Krzysztof Toczko jest jednym
z założycieli powiatu częstochowskiego, przed reformą administracyjną pełnił funkcję kierownika Urzędu Rejonowego w
ramach administracji rządowej
do momentu powstania administracji samorządowej w obecnym kształcie.
Na przestrzeni lat funkcjonowania powiatu częstochowskiego, dochody powiatu systematycznie
wzrastały, w 1999 roku wynosiły 21 100
035 zł, w 2011 roku osiągnęły najwyższą
wartość wynoszącą 1096 262 796 zł, a od
2012 roku kształtowały się na poziomie
od 100 000 000 zł do 140 000 000 zł.
Ogromna odpowiedzialność spoczywała
na Krzysztofie Toczko, jako głównym księgowym powiatowego budżetu. Należy tu
podkreślić, że przez ponad dwie dekady

stan finansów powiatu częstochowskiego
mimo wielu niezależnych od samorządu
trudności kształtował się w sposób prawidłowy, umożliwiający rozwijanie naszego
powiatu. Krzysztof Toczko oprócz pracy
zawodowej zaangażowany jest w działalność społeczną, należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, jest aktywnym członkiem
Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Częstochowie, pełni
także funkcję Wiceprezesa Ludowego Klu-

Krzysztof Toczko z przyjacielem,
samorządowcem z Republiki Federalnej Niemiec

bu Sportowego Kmicic w Częstochowie
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Północ. Od
początku swojej działalności społeczno-politycznej związany z Ruchem Ludowym. Jest
aktywistą na rzecz reaktywacji województwa częstochowskiego, należy do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju regionu i utworzenia województwa częstochowskiego.
W trakcie swojej pracy był mocno zaangażowany we współpracę zagraniczną powiatu częstochowskiego z Ukrainą i Niemcami.
Praca w samorządzie terytorialnym jest
niewątpliwie służbą dla Polski i mieszkańców. Mijające lata stanowią osobisty wkład
Krzysztofa Toczko w budowanie i umacnianie samorządu powiatu częstochowskiego.
Wykonując swoje obowiązki służbowe był
zawsze profesjonalny, ale nie zapominała
też o zrozumieniu drugiego człowieka. Posiadał tą tak potrzebną urzędnikowi, a nie
zawsze oczywistą, umiejętność łączenia litery prawa z czynnikiem ludzkim.

Krzysztof Toczko z zaprzyjaźnionym
przedstawicielem ukraińskiego samorządu

Reprezentowany przez Skarbnika Toczko
warsztat pracy stanowił wizytówkę Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Dziś
przechodzi on na zasłużoną emeryturę.
W imieniu swoim, jak i całej redakcji Częstochowskich Wieści Powiatowych serdecznie dziękujemy!
W nadchodzących dniach zasłużonego
odpoczynku, życzmy zdrowia i wielu wspaniałych chwil.
MDz
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Krótka rzecz o...
urzędnikach

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

U

rzędy są dla ludzi. Każdy z nas czy
chce, czy nie, musi je odwiedzać. Bez
machiny urzędniczej i urzędników
żadne państwo nie będzie skutecznie funkcjonować. Tylko dlaczego urzędnicy
są tak powszechnie nielubiani? I Polska nie
jest tutaj wyjątkiem. Nikt przecież nie lubi tej
całej biurokracji. Nigdzie nie ma doskonałej
biurokracji i idealnych urzędów. Kiedyś próbowano je stworzyć (słynna austriacka biurokracja), ale niestety nigdy nie wychodziło.
Pracuję jako urzędnik od wielu już lat. Przez
te lata poznałam specyfikę pracy urzędniczej, ale także specyfikę postrzegania świata
z perspektywy urzędu. Tymi spostrzeżeniami
chciałabym się z Państwem podzielić. Może
ten świat urzędniczy nie jest taki straszny.
Wszyscy pewnie pamiętamy urzędników
z PRL-owskich filmów. Wielu z nas pamięta te
czasy i z pewnością niezbyt dobrze wspomina
ówczesne urzędy. „Pan urzędnik”, zazwyczaj
kapryśny i naburmuszony, ślepo egzekwujący
przepisy i bardzo niemiły to był typowy obrazek. Załatwienie prostych spraw w urzędzie
było drogą przez mękę. To się zmienia, ale
i tacy „prawdziwi” urzędnicy wciąż się trafiają.
Zdarza się, że nie potrafią rozmawiać z klientami. Są nieuprzejmi, niechętni do pomocy.
Z czego to wynika? Przyczyn jest wiele. Gorszy dzień, problemy, stresy, kiepskie wynagrodzenie, wypalenie zawodowe. Urzędnik
to też człowiek. Mam jednak nadzieję, że nasi
czytelnicy nie trafiają na takich urzędników.
A jestem już przekonana, że takich urzędników nie ma już w naszym starostwie. Chciałabym także zauważyć, że z urzędniczego
słownictwa znikają już słowa interesant, petent, a pojawiło się słowo klient. A to już duża
zmiana i naprawdę świadczy o zmianie podejścia do mieszkańców korzystających z usług
urzędu. Klient, czyli ktoś na kim nam urzędnikom zależy, kto jest dla nas najważniejszy.
To mieszkańcy są dla nas najważniejsi i ich
zadowolenie z naszej pracy.
Rola urzędnika i postrzeganie klientów administracji publicznej zmieniały się na przestrzeni wieków. W starożytności i w wiekach
przed Oświeceniem urzędnik postrzegany był
jako sługa boży, sługa władcy. W okresie monarchii absolutnych był on sługą monarchy,
a potem sługą państwa i struktur. Obecnie
urzędnik powinien być doradcą i partnerem
klienta. Czy tak jest? Wydaje mi się, że jest

znacznie lepiej niż było kilka lat temu, ale nadal nie wszystko jest idealnie.
Wielu moich znajomych śmieje się, że „wy
tam w urzędach to tylko kawkę i herbatkę
pijecie i nastawiacie dzwonki w telefonach,
by nie zasnąć”. Te czasy już dawno minęły.
Wiedzą to wszyscy, którzy pracują w urzędach. Obecnie zupełnie inaczej rekrutuje się
już samych kandydatów na urzędników. Są
to ludzie wykształceni, znający języki obce,
często już z doświadczeniem. Owszem, słyszymy w mediach o przypadkach nepotyzmu,
ale myślę, że są coraz rzadsze. Niestety wynagrodzenia w urzędach są nadal kwestią
nieco odstraszającą i nie zawsze zachęcają
do podjęcia pracy.
W urzędzie każdy ma swoje pole do popisu
i przydzielone konkretne obowiązki. Nie ma
działania grupowego.
W zasadzie pracuje się
indywidualnie. Wymagana jest naprawdę dobra znajomość przepisów prawa bo urzędnik
odpowiada za sprawy,
które prowadzi, a musi
doprowadzić je do rozstrzygnięcia w terminie. Brak kompetencji
od razu wychodzi na
jaw. Błąd urzędnika
może kosztować go
utratę pracy. I tak się
dzieje.
A jaki powinien być dobry urzędnik?
Obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, pełna kultura – to cechy, które musi
mieć urzędnik, aby dobrze wykonywać powierzone mu zadania. Urzędnik jest zobowiązany dochować tajemnicy państwowej
oraz tajemnicy służbowej. Klientów musi
traktować równo, a nie dzielić ich na równych
i równiejszych. Urzędnik powinien poszerzać
swoją wiedzę, brać udział w szkoleniach,
być na bieżąco z nowymi przepisami. Dobry
urzędnik to także człowiek wyrozumiały,
opanowany i spokojny.
W urzędniku musi być trochę z prawnika,
trochę z psychologa, socjologa, no i z dobrego marketingowca. Trzeba umieć podejść do
klienta. Częste są przypadki, że do urzędu
przychodzą osoby problemowe, roszczeniowe, typu „bo mi się należy”. Niekiedy klienci

mają pretensje do urzędników, że przepisy
są takie, a nie inne, że trzeba wypełnić plik
formularzy, że jest długa kolejka do okienka, że nie dostają decyzji od razu, w urzędzie albo, że dostali decyzję odmowną (bo
takie są przepisy) i swoją złość wyładowują
na urzędniku, a on temu nie jest winny. Nie
są świadomi, że wniosek, który złożyli, musi
przejść całą procedurę i aby wszystko odbyło
się zgodnie z prawem, to nie można pominąć
żadnej kwestii.
Praca w urzędzie jest jednak pracą monotonną. Papiery potrafią być nudne. Nie każdy
z nas potrafi to wytrzymać. Czasem urzędnik
jest naprawdę zmęczony, znużony, wypalony
zawodowo. To też się zdarza. Pamiętajmy, że
jesteśmy tylko ludźmi.
Słowo administracja wywodzi się od łacińskiego ministrare –
służyć, być pomocnym,
wykonywać (zdecydowanie dlatego wybrałam kierunek studiów
administracyjnych jak
większość moich koleżanek i kolegów pracujących w starostwie).
Praca w urzędzie to
służba
publiczna.
Służba. Podkreślam to
słowo. Mam nadzieję, że większość z nas,
urzędników ma to słowo w sercu i stara się
wykonywać swoje urzędnicze zadania jak
najlepiej, rzetelnie, sumiennie i z szacunkiem dla klientów. Nie ma urzędników idealnych. Każdy może się pomylić, ale wszyscy
możemy się starać, by nasi mieszkańcy byli
z naszej pracy jak najbardziej zadowoleni.
I tak właśnie czynimy.
A na zakończenie chciałabym wystosować
krótki apel do koleżanek i kolegów urzędników. Nie bądźmy, jak ten klasyczny urzędnik
z aforyzmu Marii Dąbrowskiej, który „zrobi
wszystko, co doń należy, ale nic, by ułatwić
ludziom życie.” Szanujmy naszych klientów,
pomagajmy, szanujmy siebie, częściej się
uśmiechajmy do siebie i pomagajmy sobie
wzajemnie. Szczególnie to istotne i ważne
w obecnych, trudnych i niestety niespokojnych czasach.

Bądźmy dla siebie ludźmi!
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Starostowie
Częstochowscy

Szanowni Państwo wspólnie dotarliśmy do końca rozpoczętej w ubiegłym roku serii
Starostowie Częstochowscy, której założeniem było zaprezentowanie sylwetek byłych starostów od okresu międzywojennego, aż do czasów współczesnych. Patrząc
na zaprezentowane dotychczas życiorysy, należy stwierdzić, że powiat częstochowski ma ogromne szczęście, zarządzali nim ludzie niezwykli. Odważni, prawdziwi
patrioci i wspaniali gospodarze, którzy na przestrzeni lat w miarę możliwości, jakie
wynikały z warunków, w których przyszło im funkcjonować, modernizowali naszą
małą ojczyznę. Dziś, w ostatnim artykule kończącym nasz cykl artykułów, zapoznamy się z życiorysem Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza.

A

ndrzej Kwapisz, syn Jana i Zofii urodził się 7 maja 1945 roku w Grabowej na terenie gminy Mykanów.
Wielki patriota, całym sercem
oddany sprawom ziemi częstochowskiej,
a przede wszystkim jej mieszkańcom. Nie
ma też wątpliwości, że w trakcie swojej
pracy samorządowej troszcząc się o cały
Powiat Częstochowski, szczególne miejsce
w sercu pozostawiał dla swojej rodzinnej
gminy Mykanów.
Był wybitnym działaczem Polskiego
Stronnictwa Ludowego, prawdziwie wierzącym i propagującym nieśmiertelne idee
Ruchu Ludowego. Do końca swego życia był
członkiem PSL– działał w strukturach gminnych, powiatowych i wojewódzkich tej partii.
W 1998 r., gdy reaktywowano w Polsce powiaty, został pierwszym prezesem Zarządu
Powiatowego PSL w Częstochowie. W 2012
roku wszedł w skład Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego PSL Województwa Śląskiego. Nie żałował ani sił, ani czasu, by umacniać struktury PSL w powiecie częstochowskim. I biorąc pod uwagę fakt, że w każdych
wyborach samorządowych powiatowy PSL
uzyskiwał bardzo dobry wynik, można śmiało powiedzieć, że zadanie to wykonał w 100
procentach. Kiedy w 2016 roku ze względu
na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia
funkcji ZP PSL Powiatu Częstochowskiego,
w uznaniu jego zasług otrzymał dożywotni
tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Częstochowie.
Funkcję Starosty Częstochowskiego pełnił w latach 2006 – 2017, Radnego Powiatu
Częstochowskiego w latach 1998 – 2002,
w okresie od 2006 – 2018, był Członkiem
Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Był
także zaangażowanym działaczem Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych. Okres jego
aktywności społeczno-samorządowej stanowi nieoceniony wkład w rozwój Powiatu
Częstochowskiego i poprawy jakości życia
mieszkańców. Przez ponad 10 lat urzędowania Starosty Kwapisza na terenie naszego Powiatu powstały dziesiątki kilometrów
nowych dróg, a wiele przeszło remonty. Do-

konano termomodernizacji domów dziecka
oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Kluczowym elementem działalności
Starosty Kwapisza było także poprawienie
struktury zagospodarowania przestrzennego. W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki
rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury
obszarowej gospodarstw. Starosta Kwapisz
w latach 2005-2008 przeprowadził w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”, w zakresie działania
2.2. „Scalanie gruntów”, prace scaleniowe na
obiektach Skrzydlów gm. Kłomnice, Lgota
Mała – Teklinów gm. Kruszyna i Dąbek gm.
Dąbrowa Zielona. Prace te finansowane
były ze środków budżetu państwa i środków
unijnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł 10 521 516,00 mln zł. Następnie
w latach 2010 – 2012 przeprowadził prace
scaleniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów realizowane w ramach działania „Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 na obiekcie Łochynia
gm. Mykanów oraz na obiekcie Wiercica
gm. Przyrów. Całkowity koszt prac scaleniowych na obiekcie Łochynia wyniósł 2 167
247,99 zł, w tym część geodezyjna – 908
858,20 zł i zagospodarowanie poscaleniowe – 1 258 389,79 zł a na obiekcie Wiercica 2 337 074,59 zł, w tym część geodezyjna – 830 144,91 zł i zagospodarowanie
poscaleniowe – 1 506 929,68 zł. Również
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
przez scalanie gruntów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, w Powiecie Częstochowskim
w 2015r. zakończone zostały prace scaleniowe na kolejnych dwóch obiektach, tj. Biała

Wielka gmina Lelów oraz Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice. Prace scaleniowe,
podobnie jak wcześniej, dzieliły się na prace
geodezyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, tj. konserwacją
rowów melioracyjnych, przebudową dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych,
przepustów oraz rekultywacją terenu po zlikwidowanych drogach transportu rolnego.
Całkowity koszt prac scaleniowych wyniósł:
na obiekcie Biała Wielka gmina Lelów 12 255
745,87 zł, w tym część geodezyjna – 4 408
424,83 zł i zagospodarowanie poscaleniowe
– 7 847 321,04 zł, a na obiekcie Witkowice
i Chorzenice 5 820 843,02 zł, w tym część
geodezyjna – 2 003 983,17 zł i zagospodarowanie poscaleniowe – 3 816 859,85zł.
Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego przyznana została Staroście Częstochowskiemu pomoc finansowa na oba
obiekty w wysokości 11 053 613,76 zł;
ze środków krajowych pochodziła kwota
7 022 975,13 zł. Zarówno część geodezyjna jak i zagospodarowanie poscaleniowe
gruntów w całości sfinansowane zostało ze
środków budżetu państwa. Podsumowując,
od 2005 do 2015 roku scaleniami gruntów
objętych zostało w sumie 5831,8626 ha.
W ramach zagospodarowania poscaleniowego przebudowano 123,54 km dróg transportu rolnego i przeprowadzono gruntowną
konserwację rowów melioracji szczegółowej
na długości 105,91 km. Przebudowano oraz
wybudowano 113 przepustów i wykonano
prace rekultywacyjne.
Starosta Kwapisz zmarł 2 maja 2018 roku,
pochowany został na cmentarzu w miejscowości Borowno w swojej ukochanej Gminie
Mykanów.
Drodzy czytelnicy tym samym dotarliśmy do końca naszej serii Starostowie
Częstochowscy. Już wkrótce wrócimy do
Was z kolejnym cyklem artykułów tematycznych, jeśli sami macie jakiś pomysł,
o czym chcielibyście poczytać, możecie
napisać do naszej redakcji zarówno pocztą tradycyjną, jak i mailową pod adresem
m.dzwonnik@czestochowa.powiat.pl lub
tez zadzwonić 34 322 92 11. 
MDz
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Gminie Kruszyna rusza Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Gmina
Kruszyna otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022 w kwocie

marzec 2022/128

Pomoc dla niepełnosprawnych
w Kruszynie
29 376 zł. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym będą świadczone
usługi opieki wytchnieniowej w formie
pobytu dziennego to 3 osoby. Opieka
wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie
członków rodzin lub opiekunów poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach. Dzięki temu osoby zaangażowane
na co dzień w sprawowanie opieki będą
miały czas dla siebie, który będą mogły
przeznaczyć na odpoczynek i regenerację,
jak również na załatwienie niezbędnych
spraw. Przewidywany czas realizacji: marzec – grudzień 2022r. Planowana liczba

V Ogólnopolski Konkurs Wokalny
„Wiosna z przebojami – Seweryn Krajewski”
Dom Kultury w Koniecpolu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury
w Częstochowie oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie zapraszają
do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym „Wiosna z przebojami – Seweryn Krajewski”.
Prezentacje odbywać się będą z podziałem
na 3 kategorie wiekowe:
- uczestnicy w wieku 7 - 10;
- uczestnicy w wieku 11 - 14;
- uczestnicy w wieku 15 – 19.
Zgłoszenia należy dokonać do
01.04.2022 (w późniejszym terminie nie
będą przyjmowane).
Przesłuchania konkursowe zaplanowano
na 8 kwietnia 2022 roku od godziny 10:00.
Koncert Laureatów, wręczenie nagród
oraz nagranie koncertu laureatów odbędzie się 8 maja 2022 roku o godzinie 17:00.
Regulamin
https://tinyurl.com/27cp6cch
Załącznik nr 1 / zgody
https://tinyurl.com/2maakc23
Karta zgłoszenia
https://tinyurl.com/2p8r4ak5

godzin usług opieki wytchnieniowej wynosi maksymalnie 240 godzin na rodzinę
(w wyżej wskazanym okresie). Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka
rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę
nad osobą niepełnosprawną
W celu skorzystania ze wsparcia w ramach
Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kruszynie pod numerem
telefonu 34 387-29-87 lub 664-314-404

Herody z Sygontki Laureatami 50. Karnawału
Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej
13 lutego zakończył się trwający pięć
dni 50. Karnawał Góralski w Bukowinie
Tatrzańskiej. Jubileuszowe wydarzenie
z konkursami w pełni oddało atmosferę
kolędowania i ludowej zabawy karnawałowej.
Bukowiański Karnawał rozpoczął się od
kolorowej parady i ludowych występów.
Kolejne dni wypełnił konkurs grup kolędniczych oraz przegląd par tanecznych
w żywiołowym tańcu zbójnickim. Ostatniego dnia odbyły się zawody strzeleckie
i „Kumoterki” oraz rywalizacja w skiringu
i przejazd zaprzęgami paradnymi. W międzyczasie na scenie można było zobaczyć
występy zespołów regionalnych oraz
obejrzeć Wystawę Twórczości Ludowej.
Subregion północny województwa
śląskiego z sukcesem reprezentowała Grupa – „Herody” z Sygontki gm.
Przyrów - laureaci pierwszego miejsca
w XXV Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Niegowie HERODY 2022.
- Nasza reprezentacja z Sygontki zajęła
trzecie miejsce w konkursie Herody. Zespołowi z serca gratuluję, brawo, jestem
z Was dumna. Organizatorom dziękuję
za zaproszenie, wspaniałą organizację
i cudowną atmosferę – poinformowała
Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
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5-lecie Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Gminy Olsztyn
W remizie OSP w Olsztynie odbył się jubileusz 5-lecia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Olsztyn, którego Prezesem jest
Bernadetta Niemczyk. Całości wydarzenia towarzyszyła atmosfera
radości i jedności. Ostatnie lata działalności koła były niezwykle
aktywne. To właśnie dzięki pracy takich podmiotów, przedstawiciele władz rządowych jak i samorządowych z każdym rokiem coraz
mocniej dostrzegają potrzebę realizowania polityki pro-senioralnej.
Okres wielopłaszczyznowej działalności zapewnił Kołu zasłużone
miano liderów i animatorów olsztyńskiej społeczności. W imieniu
Rady i Zarządu Powiatu życzenia złożyli: starosta Krzysztof Smela
i Radne Powiatu, Monika Kosielak i Danuta Tomza.
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Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy
w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja,
masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc,
masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc
jest nieodpłatna?
Wszystkie z podejmowanych działań
w ramach:
• nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
• nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego czy
sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty znajdują się w każdym powiecie.
O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:
a) w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c) w urzędzie miasta,
lub poszukaj:
d) na stronach internetowych powiatów
i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz
się zapisać),
e) na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać
z darmowej pomocy?
Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika
są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne
oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść
takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz
zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu
osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba
udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę
skorzystać z pomocy?
Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną
czyli prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie
zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać
z pomocy składasz:
a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś
w stanie ponieść tych kosztów, oraz
b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych
osób w ciągu ostatniego roku, a także
c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de

minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną
oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?
Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa
i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie
potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do
sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie,
prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie
od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie
musiał płacić za prawnika w postępowaniu
sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim
problemom, tak aby dostosować pomoc do
Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie
masz:
• prawa - czyli czego możesz się domagać,
• i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić,
żeby sobie nie zaszkodzić.
Doradca również będzie Cię wspierał
w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie
z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz
pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać
się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić
bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić
o sporządzenie projektu umowy o mediację
lub wniosku o jej przeprowadzenie przed
sądem, albo wniosku o przeprowadzenie
mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do
sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś
wcześniej podczas mediacji.
Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz
sprawy, w których zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna
od porady obywatelskiej?
Pomoc prawna:
• jest udzielana w momencie, kiedy problem
danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy
potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce
się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także
nie wie jak takie pismo sformułować.
• pomocy prawnej udziela prawnik,
• jeżeli okaże się, że problem danej osoby
nie jest tylko prawny, wtedy udzielający
pomocy odsyła daną osobę do miejsca,
gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać,
np. do poradni psychologicznej, ośrodka
pomocy społecznej, czy pogotowia dla
ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

• może, ale nie musi dotyczyć problemu
prawnego. Poradą będzie, na przykład
wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski,
do jakiego urzędu powinna się udać, by
załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy,
• porad obywatelskich udziela doradca
obywatelski,
• doradca w przypadku stwierdzenia, że
problem nie jest wyłącznie prawny, nie
musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam
może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?
a) telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów
i udzielania informacji; numer telefonu jest
dostępny na stronach internetowych powiatów, w tym też Twojego,
b) lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie np.ms.gov.
pl/zapisy,
c) lub osobiście: w starostwie powiatowym.

Jak długo będę czekał na poradę?
To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło
się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.
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Wyjątki:
a) z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
b) kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są
poza kolejnością.

Co musisz przygotować?
a) Dokument tożsamości: taki jak dowód
osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość; a także
b) dokumenty dotyczące Twojego problemu:
jeśli w ogóle takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć
prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,
c) Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej
w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch
poprzedzających ją lat podatkowych, albo
oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą
z niepełnosprawnościami?
Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać z pomocy:
a) stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
• możesz przyjść na wizytę z osobą, która
pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie
pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć,
np. może to być osoba bliska, opiekun lub

osoba posługująca się językiem migowym,
• podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka
migowego,
b) możesz też skorzystać z pomocy
w dogodnym dla siebie miejscu:
• jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
• w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na przykład
w siedzibie stowarzyszenia pomagającego
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
• lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza
języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego,
c) osoby z niepełnosprawnościami mogą
skorzystać także z pomocy w szczególnych formach:
• po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca
obywatelski skontaktuje się z Tobą. Może
udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail.
Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail.

Jak wygląda pomoc w czasie
epidemii COVID-19?
W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny
udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna,
poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą

być udzielane za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail
oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.
Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń
wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na
temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na
takich wydarzeniach omawiane są problemy
zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy
w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące
mieszkańców w punktach porad.
Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii
społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych,
audycji w lokalnych mediach, webinariów
albo podcastów i filmików zamieszczanych
w Internecie.
Najczęściej takie wydarzenia odbywają
się w bibliotekach, szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury
czy biuletyny są dostępne w starostwie
powiatowym, np. pod numerem telefonu
wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na
stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM 2022 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1
N
G
O

9.00 – 13.00
UG Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 12
Radca Prawny, Doradca ob.
Iwona Rożniewska

13.00 -17.00
UG Konopiska
ul.Lipowa 5.
Radca prawny, doradca ob.
Iwona Rożniewska

9.00 -13.00
UG Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 12
Radca prawny, doradca ob.
Iwona Rożniewska

09.00 - 13.00
UG Starcza
ul. Gminna 4
Radca prawny, doradca ob.
Iwona Rożniewska

9.00 -13.00
UG Konopiska
ul. Lipowa 5.
Radca prawny, doradca ob.
Iwona Rożniewska

2
N
G
O

14.00 -18.00
GOK w Olsztynie
pl. Piłsudskiego 15
Doradca ob.
Justyna Kabzińska

8.00 -12.00
UG Mstów
ul. Gminna 14
Doradca ob.
Justyna Kabzińska

9.00 -13.00
GOK w Olsztynie
pl. Piłsudskiego 15
Doradca ob.
Justyna Kabzińska

11.00 - 15.00
UG Janów
ul. Częstochowska 1
Doradca ob.
Justyna Kabzińska

8.00 do 12.00
UG Janów
ul. Częstochowska 1
Doradca ob.
Justyna Kabzińska

3
N
G
O

11.30 - 15.30
UG Mykanów
ul. Samorządowa 1
Radca prawny
Olga Bednarek

13.00 do 17.00
UG Mykanów
ul. Samorządowa 1
Radca prawny
Olga Bednarek

08.00 do 12.00
UG Kłomnice
ul. Strażacka 20
Adwokat
Katarzyna Malczak

10.00 do 14.00
UG Kłomnice
ul. Strażacka 20
Adwokat
Katarzyna Malczak

10.00 do 14.00
UG Kruszyna
ul. Kmicica 5
mediacja, Adwokat
Katarzyna Malczak

4
A
R
P

15.00 – 19.00
Częstochowa
ul. Tkacka 5
Radca prawny
Janusz Kielichowski

14.00-18.00
GOPS w Rędzinach
ul. Wolności 126
Radca prawny
Hubert Musialik

11.00-15.00
UG Poczesna
ul. Wolności 2
Adwokat
Anna Kweczka-Janeczek

14.00 - 18.00
Częstochowa
ul. Tkacka 5
Radca prawny
Karolina Matyśkiewicz

11.00 – 15.00
UM w Blachowni
ul.Sienkiewicza 22
Adwokat
Kamila Kukuła

5
A
R
P

11.30- 15.30
Koniecpol
ul. Chrząstowska 8
Adwokat
Maja Sikora

10.00-14.00
UG Przyrów
ul. Częstochowska 7
Adwokat
Bartłomiej Wodo

11.30 do 15.30
UG Lelów
ul. Szczekocińska18
Radca Prawny
Joanna Król

11.00 - 15.00 – Koniecpol
ul. Chrząstowska 8
Adwokat
Kamila Sowa

8.00 - 12.00
UG Dąbrowa Zielona
pl. Kościuszki 31
Radca Prawny
Łukasz Nasiadka
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Wieści dla
rolników

Od 29 marca 2022 r. będzie
się można ubiegać o wsparcie
finansowe na „Modernizację
gospodarstw rolnych” w dwóch
obszarach
– rozwój produkcji prosiąt oraz
nawadniania w gospodarstwie.
Wnioski będą przyjmowane
przez ARiMR do 27 maja 2022 r.

O

dofinansowanie inwestycji
w produkcję prosiąt (obszar
A) mogą się ubiegać rolnicy
m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do
300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys.
euro lub prowadzący dział specjalny
produkcji rolnej. Wyjątek stanowią
gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku
wielkość ekonomiczna pojedynczego
gospodarstwa może być mniejsza niż
13 tys. euro, przy czym suma wielkości
ekonomicznej wszystkich gospodarstw
musi wynosić co najmniej 15 tys. euro,
a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć
co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi
udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości
co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie
dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do
osiągnięcia wzrostu wartości dodanej
brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.
Refundacji w ramach inwestycji
w obszarze rozwoju produkcji prosiąt
podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wy-
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Modernizacja
gospodarstw:
dwa nabory wniosków
w jednym terminie
korzystywanych do produkcji rolnej;
koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności,
nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
do wartości rynkowej majątku; koszty
budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających
bezpośrednio na warunki prowadzenia
działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne,
czyli te związane z przygotowaniem
i realizacją inwestycji. Mogą to być np.
koszty przygotowania dokumentacji
technicznej – kosztorysów, projektów
architektonicznych lub budowlanych,
ocen lub raportów oddziaływania na
środowisko, dokumentacji geologicznej
i tym podobnych. Są to również koszty
sprawowania nadzoru inwestorskiego
lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale
również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty
ogólne nie mogą jednak przekroczyć
10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Limit wsparcia, jakie można otrzymać
w całym okresie realizacji PROW 20142020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio
z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem,
maksymalna wysokość pomocy wynosi
200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady,
przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku
gdy ubiega się o nie młody rolnik lub
gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy,
poziom dofinansowania jest wyższy
i sięga 60 proc.
Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolni-

ków, którzy posiadają gospodarstwo
rolne o powierzchni od 1 ha do 300
ha lub prowadzą produkcję w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej.
Przyznanie pomocy nie jest natomiast
uzależnione od wielkości ekonomicznej
gospodarstwa oraz wykazania wzrostu
GVA. Starający się o to wsparcie musi
udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości
co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało
to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż
12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie
istniejącej instalacji nawadniającej oraz
ulepszenie instalacji nawadniającej
wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie
obejmuje koszty wykonanie ujęć wody,
zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu
elementów infrastruktury technicznej
niezbędnych do nawadniania.
Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji
PROW 2014-2020 w tym obszarze, to
100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest
w postaci refundacji części kosztów
kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki
finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.
Zainteresowani pomocą będą mogli
składać wnioski jednocześnie w obu
obszarach. Dokumenty przyjmować
będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji w okresie od 29 marca
do 27 maja 2022 r. Dokumenty będzie
można składać osobiście, przekazywać
za pośrednictwem platformy ePUAP,
a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
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Pomoc
dla utrzymujących
lochy i prosięta

XIX Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne

P

rezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego zaprasza
właścicieli gospodarstw indywidualnych,
z których przynajmniej
jeden z właścicieli jest
objęty ubezpieczeniem
społecznym rolników, do
udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Celem Konkursu jest
promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwie
rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych
o różnych profilach produkcji.
Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia
cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują
komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony
zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

2022

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt,
których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys.
wniosków o pomoc.
Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo,
a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.
urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15
kwietnia 2022 r.
Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt
– jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń
urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy
czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko jeden
raz. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty
można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji.

Ważne terminy:
● 22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
● 08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
● lipiec/sierpień 2022 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin
uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju)
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, prosimy
o kontakt z najbliższą Placówką Terenową lub OR. Szczegółowych informacji udzielamy również pod nr tel.: 34 378 85 19.

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ
„OCZAMI BRATA”
8 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie on-line pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej z przedstawicielami Fundacji „Oczami
Brata”. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z ofertą fundacji dotyczącą aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
Przedstawiciele Fundacji „Oczami Brata” Paweł Bilski (Fundator, Prezes Zarządu
i twórca Fundacji „Oczami Brata” oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Jasne,
że alternatywa 21”) oraz Marta Goldsztajn
(Dyrektor Biura Fundacji „Oczami Brata”)
zapoznali uczestników spotkania z genezą

Fundacji „Oczami Brata”, omówili działania podejmowane przez fundację na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz przedstawili
propozycje współpracy w celu aktywizacji
osób z niepełnosprawnościami z terenu
powiatu częstochowskiego.
Przedstawiciele Fundacji przekazali rów-

nież dane kontaktowe, by po konsultacjach
w poszczególnych jednostkach móc nawiązać współpracę z fundacją w celu aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych gminach.
PJ
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Z PASJI DO TAŃCA
Najlepsze polskie pary taneczne rywalizowały w Rędzinach
w Grand Prix Polski Polskiego
Towarzystwa Tanecznego oraz
Ogólnopolskim Turnieju Tańca
„z pasji do tańca”. Impreza odbyła
się pod patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Wójta Gminy
Rędziny.

• administracja I° i II°
• analityka i kreatywność
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

społeczna I°
bezpieczeństwo narodowe I° i II°
biotechnologia I° i II°
chemia I° i II°
Chemistry I° i II°
Computer Science II°
dietetyka I°
dziennikarstwo i kultura
mediów I° i II°
Economy I°
edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej I° i II°
edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych I° i II°
ekonomia I° i II°*
English for Business and
Intercultural Communication* II°
farmacja* jednolite magisterskie
filologia polska I° i II°
filologia angielska I° i II°
filologia germańska I° i II°
filozofia I° i II°
fizyka I° i II°
fizjoterapia jednolite magisterskie
fotografia i kreacja
przekazu wizualnego I°

• studia w języku angielskim *
• nowości edukacyjne
• studia inżynierskie

po uzyskaniu zgody
Ministerstwa Edukacji
i Nauki na prowadzenie
kierunku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

grafika I° i II°
historia I° i II°
iberoznawstwo I° i II°
informatyka I° i II°
innowacyjne technologie
i nowoczesne materiały I° studia dualne
inżynieria bezpieczeństwa I° i II°
inżynieria medyczna* II°
inżynieria multimediów I°
język niemiecki w obrocie
gospodarczym - kształcenie
od podstaw I°
kosmetologia I° i II°
kryminalistyka i systemy
bezpieczeństwa I°
malarstwo I° i II°
matematyka I°
Music in Public Space I°
muzyka w przestrzeni
publicznej I° i II°*
Painting I° i II°
pedagogika I° i II°
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna jednolite magisterskie
UWAGA: warunkiem
uruchomienia kierunku jest
zgłoszenie się odpowiedniej
liczby kandydatów

• pedagogika specjalna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednolite magisterskie
Philosophy I°
Physics I° i II°
pielęgniarstwo I° i II°
Political Science I° i II°
politologia I° i II°

poradnictwo rozwojowe
i pomoc psychologiczna II°
praca socjalna I°
prawo jednolite magisterskie
produkcja i marketing żywności I°
psychologia jednolite magisterskie
psychoprofilaktyka I°
rachunkowość i podatki I°
turystyka i rekreacja I° i II°
wychowanie fizyczne I° i II°
żywienie człowieka i dietetyka II°

www.ujd.edu.pl

Podczas dwóch dni (26-27 lutego) rywalizacji sportowej mogliśmy podziwiać
zawodników znakomicie przygotowanych
sportowo i techniczne w poszczególnych
kategoriach wiekowych, zaczynając od
najmłodszych dzieci do 9 roku życia poprzez kategorie 10-11 lat, 12-13 lat, 1415 lat kategorię młodzieży 16-18 lat oraz
młodzieży starszej 16-20 lat. Zatańczyły
również najlepsze polskie dorosłe pary ta-

neczne. Przez dwa dni imprezy widzowie
mogli podziwiać 430 startujących w 4 blokach tanecznych.
Wyjątkowe sportowo-artystyczne wydarzenie, które odbyło się w Rędzinach
jest imprezą cykliczną, na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Wśród występujących są tancerze m.in. z Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Gdyni, Opola,
Przemyśla, Rzeszowa, Krakowa i innych
miejscowości. Podczas Turnieju nie zabrakło pokazu dzieci tańczących pod okiem
instruktorów ZORBY w Ośrodku Kultury
w Rędzinach.
Okazywane wsparcie dla Ukrainy, która jest obecnie w bardzo ciężkiej sytuacji,
było widoczne podczas prezentacji wyników. Dodatkowo każdy mógł się włączyć
w zbiórkę funduszy organizowaną przez
Ruslana Butko dla ukraińskiego wojska.
PJ
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