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Aktualności z powiatu chrzanowskiego Polub nas na FB – w zamian 
najaktualniejsze informacje 
o imprezach i wydarzeniach 
w powiecie.

Powiat dba o rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej

Przy ZST Fablok w Chrzanowie powstanie 
boisko wielofunkcyjne
Jednym z najważniejszych tegorocznych zadań inwestycyjnych 
Powiatu Chrzanowskiego będzie rozpoczęcie dwuletniej budowy 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Fablok 
w Chrzanowie. 
Powiat Chrzanowski uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu 
sportowego przy ZST Fablok w Chrzanowie. Powstanie tam bo-
isko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, w piłkę 
ręczną, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal i siłow-
nia zewnętrzna. Planowany koszt inwestycji to 2,4 mln zł. 
Szkoła liczy 350 uczniów, w większości chłopców. 
- Chłopcy są żywo zainteresowani wychowaniem fizycznym. 
Bardzo lubią wuef. Wielu z nich uczestniczy w zajęciach pozasz-
kolnych w klubach sportowych – mówi Agnieszka Siejka-Lasoń, 
Dyrektor ZST Fablok w Chrzanowie. 
- Młodzież bardzo ubolewała, że szkoła nie posiada boiska ze-
wnętrznego. Zajęcia sportowe odbywały się wyłącznie w sali 

gimnastycznej, jednak to o wiele za mało. Dlatego też prowa-
dziliśmy rozmowy z organem prowadzącym prosząc o pochylenie 
się nad tym tematem. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, za co dziękuję – dodaje Dy-
rektor szkoły.  
W Zespole Szkół Technicznych Fablok szykuje się także renowacja 
sali gimnastycznej. Jej koszt to blisko 42 tys. zł. Przewidziano rów-
nież montaż instalacji niskoprądowej wewnętrznej sieci internetu 
na Warsztatach Szkolnych, który opiewa na blisko 23 tys. zł.
Powiat Chrzanowski stara się o dofinansowanie na budowę bo-
iska przy ZST Fablok z Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskując 
o 780.731 zł, a także z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 
rozwoju infrastruktury sportowo-edukacyjnej w powiecie chrza-
nowskim. 
Warto podkreślić, że niezależnie od wnioskowanego dofinanso-
wania, inwestycja zostanie zrealizowana. 

Powiat Chrzanowski włączył się w pomoc uchodźcom 
Starosta uruchomił Powiatowy Magazyn Pomocy Humanitarnej, a także oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Organizowany jest również transport  
z żywnością na Ukrainę. Cudzoziemcy mogą także skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, ze świadczeń medycznych w chrzanowskiej lecznicy oraz z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie. 

Wszyscy Starostowie otrzymali polecenia organizacji Magazynów 
Pomocy Humanitarnej w ramach Wojewódzkiego Systemu Koordy-
nacji Pomocy w Małopolsce. Punkt magazynowy w powiecie chrza-
nowskim zlokalizowano w Trzebini. 
Koordynatorzy PMPH wyznaczeni przez Starostę Chrzanowskiego 
przyjmują do magazynu rzeczy z punktów i magazynów gminnych. 
Pomoc humanitarna może być transportowana na terytorium ogar-
niętej wojną Ukrainy, ale na ten moment wszystko, co jest zgroma-
dzone, kierowane jest do uchodźców przebywających w powiecie 
chrzanowskim. 
Do obsługi magazynu i czynności związanych ze sprawozdawczością 
zostali wyznaczeni urzędnicy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. 
Logistyka i wysyłanie transportów leży po stronie Powiatowej Straży 
Pożarnej. 
Ponadto, 16,5 tys. zł władze powiatu przeznaczyły na zakup artyku-
łów spożywczych o długim terminie ważności, o które bezpośrednio 
podczas wideokonferencji prosili przedstawiciele Iwano-Frankiwska 
na Ukrainie. Dodatkowo, Szpital Powiatowy w Chrzanowie przekazał 
artykuły medyczne (m.in. nosze, nożyczki, torby, bandaże, kompresy, 
gaziki).  
- Wspólnie z Gminą Chrzanów zaplanowaliśmy zorganizowanie 
transportu z żywnością i artykułami medycznymi bezpośrednio do 
partnerskiego miasta Iwano-Frankiwska na Ukrainie, co jest utrud-
nione ze względu na trwające działania wojenne – mówi Przemy-
sław Jaśko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.   
Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia-
ją przepływ informacji pomiędzy służbami Wojewody, a ośrodkami 
dla uchodźców. Duża część zadań związanych z zaopatrzeniem i loka-

cją uchodźców jest przeniesiona na samorządy powiatowe i gminne. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ściśle współ-
pracuje z gminami na bieżąco analizując sytuację i liczbę uchodźców 
na terenie powiatu chrzanowskiego. Część hotelarzy zgodziła się 
współpracować z powiatem i przyjąć uchodźców do swoich obiek-
tów. Chrzanowskie starostwo jest odpowiedzialne za przepływ 
środków finansowych od Wojewody na zabezpieczenie tego zadania. 

Prawo do świadczeń medycznych 
W związku konfliktem zbrojnym 12 marca 2022 roku weszła w życie 
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, z mocą obowiązywania od 
14 lutego. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, 
refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne. Od 10 marca do 
chwili obecnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie było leczonych 
27 obywateli Ukrainy, w tym 20 dzieci na oddziale pediatrii. 10 osób 
natomiast zostało zaszczepionych na COVID-19 w szpitalnym punkcie 
szczepień. Szpital Powiatowy w Chrzanowie jest także przygotowa-
ny na ewentualne zatrudnienie osób posiadających status uchodźcy 
i ubiegających się o pracę. 

Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy 
Powiat wyszedł także naprzeciw młodzieży szkolnej, która zmuszo-
na była uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy. Na razie otwarto jeden 
oddział przygotowawczy (działa w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Chrzanowie). W planach są kolejne: w Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Chemicznych w Trzebini oraz w Zespole Szkół w Libiążu. 
W I  LO w Chrzanowie, do którego uczęszcza 25 uczniów z Ukrainy, 
młodzież  ma 10 lekcji języka polskiego tygodniowo. Ponadto uczy 
się matematyki, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, chemii, informatyki, filozofii, angielskiego i edukacji dla 
bezpieczeństwa (w sumie 25 godzin). Szkoła korzysta z pomocy tłu-
macza, ale języka polskiego uczy nauczyciel mówiący także po ukra-
ińsku. 

Oferta dla bezrobotnych 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie uruchomiono dwa 
punkty kontaktowo – informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Utwo-
rzono specjalny kontakt tel. 32 753 38 27 oraz e-mail pomocukrainie@
chrzanow.praca.gov.pl. Pierwszy punkt informacyjny jest przy rejestra-
cji osób bezrobotnych, drugi natomiast dedykowany przedsiębiorcom 
zainteresowanym zatrudnieniem cudzoziemców oraz służy aktywizacji 
cudzoziemców. Zakres świadczonego wsparcia dla obywateli Ukrainy 
to usługi informacyjne na temat lokalnego rynku pracy, rozeznanie 
potrzeb i doradztwo zawodowe, informacje o ofertach pracy oraz 
o możliwościach uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych, 
możliwość rejestracji cudzoziemca jako osoby bezrobotnej, przygo-
towanie CV. Pracodawcom udzielane są informacje dotyczące zasad 
zatrudnienia cudzoziemców, zasad zgłaszania ofert pracy dla cudzo-
ziemców i przyjmowania ofert pracy. 
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami obywatel Ukrainy korzystający 
ze specjalnych uprawnień od 24 lutego oraz obywatel Ukrainy, który 
aktualnie przebywa legalnie w Polsce, może zarejestrować się w urzę-
dzie pracy. Od 14 marca PUP dokonuje rejestracji uchodźców, oferując 
możliwość porozumiewania się w języku ukraińskim. Obywatele Ukra-
iny mogą korzystać z usług rynku pracy, w szczególności z pośrednic-
twa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Mają także swo-
bodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy 
oraz skierowania do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. 

Pomoc prawna dla cudzoziemców 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą 
skorzystać nie tylko osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów od-
płatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą, ale także cudzoziemcy mieszkający w Polsce. 
Można to zrobić osobiście w punktach zlokalizowanych na terenie 
powiatu lub telefonicznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 
pod numerem telefonu 32 625 79 64 w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Chrzanowie lub elektronicznie pod adresem: np.ms.
gov.pl/zapisy. Na stronie powiat-chrzanowski.pl dostępne są infor-
macje dla uchodźców. Ponadto, w zakładce TV Powiat na stronie po-
wiat-chrzanowski.pl Michał Wawrzonek, tłumacz przysięgły języka 
ukraińskiego wyjaśnia zasady udzielania porad prawnych w powie-
cie chrzanowskim.
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