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w tym 
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P lanowane wielkości budże-
tu na 2022 rok wynoszą: 
dochody 128  084 042 zł, 
wydatki 131  435 870 zł, 

przychody 7  820 918 zł, na które 
składają się:
a) wolne środki powstałe z rozliczenia 

budżetu za lata ubiegłe w  kwocie 
5 209 180 zł,

b) kredyt bankowy- 2 600 000 zł,
c) niewykorzystane środki pieniężne 

o których mowa w art.217 ust.2 pkt 
8 (śr. unijne) - 11 738 zł. 

Rozchody powiatu planowane są 
w kwocie 4 469 090 zł i wynikają z har-
monogramu spłat rat pożyczek, kredy-
tów i  obligacji  zaciągniętych w  latach 
ubiegłych. Planowany budżet na 2022 
rok zamknie się deficytem w  kwocie 
3  351 828 zł (przewaga wydatków 
ogółem nad dochodami ogółem).
Deficyt zostanie pokryty częścią ww. 
przychodów.

Udział poszczególnych grup docho-
dów w  ogólnej kwocie dochodów wy-
noszącej 128 084 042 zł przedstawia 
się następująco:
Dochody własne – 75  138 399 zł, co 
stanowi 58,7% dochodów ogółem, 
w tym udział we  wpływach z podatku 
PIT to kwota 33 323 147 zł a z podat-
ku CIT kwota 642 402 zł. Pozostałe 
dochody własne to, m.in. opłaty ko-
munikacyjne – 3 000 000 zł, opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowi-
ska - 1 526 000 zł, odpłatność pensjo-
nariuszy w dps - 12 134 585 zł, pomoc 
finansowa z  gmin powiatu na zadania 
inwestycyjne realizowane na drogach 
powiatowych – 2  103 450 zł, docho-
dy z najmu i dzierżawy – 1 574 255 zł, 
środki z  gmin i  powiatów na utrzyma-
nie dzieci w  domach dziecka i  rodzi-
nach zastępczych – 4 731 000 zł.
Środki pomocowe (unijne) – 12  551 
653 zł, co stanowi 9,8% dochodów 
ogółem. W  pozycji tej ujęte są środki 
zewnętrzne przeznaczone na finanso-

wanie programów przy udziale środ-
ków unijnych w  rolnictwie (scalenia) 
i oświacie.
Dotacje celowe – 12  277 725 zł sta-
nowią 9,6% planu dochodów ogółem, 
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 

 – 2 679 541 zł
- dotacje na zadania własne  

– 5 232 182 zł
- dotacje przekazywane przez inne sa-

morządy na podstawie porozumień 
– 4 366 002 zł

Subwencja ogólna – 28  116 265 zł,  
co stanowi 21,9%  dochodów ogółem, 
w tym:
- część oświatowa – 13 283 672 zł
- część wyrównawcza – 8 519 706 zł
- część równoważąca – 6 312 887 zł
Dochody bieżące stanowią 83,1% 
dochodów ogółem, czyli kwotę 
106  413  142 zł, natomiast dochody 
majątkowe 16,9%, co stanowi kwotę 
21 670 900 zł.
Wydatki planowane na 2022 rok zamy-
kają się kwotą 131 435 870 zł, w tym 
wydatki bieżące wynoszą 101  443 
364 zł, co stanowi 77,2%, natomiast 
na wydatki majątkowe zarezerwowa-
no kwotę 29  992 506 zł, co stanowi 
22,8% wydatków ogółem.
Wydatki bieżące w  kwocie 
101  443 364 zł przeznaczone zosta-
ną na zapewnienie funkcjonowania 
wszystkich jednostek powiatowych, 
jak również związane są z  realizowa-
niem przez powiat obowiązkowych 
zadań.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwo-
tę 29  992 506 zł, w  tym na zadania 
drogowe przeznaczono kwotę 18 708 
999 zł, co stanowi 62,4% wszystkich 
planowanych do realizacji inwestycji.  
Na wydatki inwestycyjne reali-
zowane przez Powiatowy Za-
rząd Dróg zarezerwowano kwotę  
18 542 916 zł, które planowane są na 
następujące zadania: 

• przebudowa dróg powiatowych: 
DP 1057 S na odc. Huta Stara 
A  – Poczesna, DP nr 1056 S na 
odc. Poczesna – Mazury 
1 682 000 zł (w tym dofinansowanie 
z Gminy Poczesna – 378 450 zł, środ-
ki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
– 925 100 zł, a środki własne powia-
tu – 378 450 zł),

• przebudowa dróg powiatowych: 
DP 1070 S na odc.DK 91 Kłom-
nice - Zdrowa - Kruszyna, DP 
1025 S na odc. Kruszyna-Borowno,  
DP 1019 S odc. Borowno-Witko-
wice 9  298 681 zł (w  tym: środki 
z  Gminy Kruszyna – 750 000 zł, 
z  Gminy Mykanów – 250  000 zł, 
z  Gminy Kłomnice – 350  000 zł, do-
finansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – 5  114 220 zł oraz 
środki własne powiatu – 2 834 461 zł),

• przebudowa drogi powiatowej  
nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, 
gmina Janów  2 078 260 zł (zadanie 
współfinansowane środkami z  Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg – 
1 039 130 zł oraz środkami własny-
mi powiatu – 1 039 130 zł),

• przebudowa drogi powiatowej  
nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska 
– Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol 
3  800  000 zł (zadanie współfinan-
sowane środkami z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg – 1  900  000 
zł, środkami z  Gminy Koniecpol  
– 300 000 zł oraz środkami własny-
mi powiatu – 1 600 000 zł),

• przebudowa mostu na drodze po-
wiatowej 1076S w  miejscowości 
Gorzelnia, gmina Blachownia (pro-
jekt) 100 000 zł (zadanie finanso-
wane w całości środkami własnymi 
powiatu),

• przebudowa drogi powiatowej  
nr 1051 S w  m. Kopalnia, ul. Szkol-
na, gmina Konopiska (zadanie pla-
nowane do dofinansowania w  ra-
mach Rządowego Funduszu Polski 
Ład, zabezpieczono tylko wkład 

własny powiatu na 2022 rok) 
  200 000 zł,

• przebudowa drogi powiatowej  
nr 1039S Żuraw-Lipnik – opraco-
wanie dokumentacji technicznej 
(zadanie finansowane w  cało-
ści środkami własnymi powiatu) 
160 540 zł,

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
przy drodze powiatowej DP 1050 
S na odcinku Aleksandria – Wyra-
zów 10  000 zł (zadanie finanso-
wane w całości środkami własny-
mi powiatu),

• przebudowa drogi powiatowej  
DP 1116 S od m. Lgota Mała do 
granicy województwa, gmina Kru-
szyna (zadanie finansowane w ca-
łości środkami własnymi powiatu) 
10 000 zł,

• przebudowa drogi powiatowej 
DP 1029 S od DK-91 w  Kłomni-
cach do skrzyżowania z  DW 793  
w m. Św. Anna, gmina Kłomnice 
20  000 zł (zadanie finansowa-
ne w  całości środkami własnymi  
powiatu),

• przebudowa drogi powiatowej 
 nr 1054 S na odc. Starcza – Łysiec, 
gmina Starcza (zadanie planowa-
ne do dofinansowania w  ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład, zabezpieczono tylko wkład 
własny powiatu na 2022 rok) 
  250 000 zł,

• przebudowa drogi powiatowej nr 
1008 S odc. Stary Kocin – Nowy 
Kocin, gmina Mykanów (zadanie 
planowane do dofinansowania 
w  ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład, zabezpieczono tylko 
wkład własny powiatu na 2022 
rok) 150 000 zł,

• przebudowa drogi powiatowej 
nr 1072 S w  miejscowości Sta-
ry Broniszew, Gmina Mykanów 
(zadanie finansowane w  całości 
środkami własnymi powiatu) 
150 000 zł,

• poprawa bezpieczeństwa pie-
szych, w  tym dzieci w  wieku 
szkolnym na przejściu w  obrębie 
skrzyżowania dróg powiatowych 
nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa 
i ul. Główna) w m. Skrzydlów 
351  000 zł (zadanie współfinan-
sowane środkami z  gminy Kłom-
nice – 75  000 zł oraz środkami 
własnymi powiatu – 276 000 zł),

• budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 483 (ul. Jesionowa) z  drogą 
powiatową nr 1025 S (ul. Koper-
nika, ul. Słowackiego) w  m. Koka-
wa, gmina Mykanów 40  000 zł 

(zadanie finansowane w  całości 
środkami własnymi powiatu),

• budowa odwodnienia służącego 
poprawie jakości wód opadowych 
i  roztopowych z  pasa drogowego 
drogi powiatowej DP 1024 S i te-
renów przyległych w  miejscowo-
ści Rzerzęczyce, gmina Kłomnice 
20  000 zł, (zadanie finansowane 
w  całości środkami własnymi po-
wiatu pochodzącymi z  opłat za 
korzystanie ze środowiska),

• wydatki na zakupy inwestycyjne 
(koparko-ładowarka) 100 000 zł, 
(finansowane środkami własnymi 
powiatu),

• wykup z  leasingu zamiatarek 
122 435 zł (finansowane środka-
mi własnymi powiatu).

Pozostałe wydatki inwestycyjne 
w głównej mierze dotyczą:
• scaleń gruntów na następujących 

obiektach:
a) Lubojna, Lubojenka, Lubojen-

ka Majątek, gm. Mykanów                                                  
8 000 000 zł,

b) Widzów, gm. Kruszyna                                                                                                        
960 000 zł,

c) Nakło, gm. Lelów                                                                                                                      
9 000 zł,

• przebudowa budynku Starostwa 
Powiatowego w  Częstochowie 
wraz z  przystosowaniem do obo-
wiązujących przepisów p.poż.                                                                                      
1 061 507 zł,

• przebudowy szybu windowego 
wraz z wymianą dźwigu osobowe-
go oraz dobudową nowego szybu  
windy wraz z  montażem windy 
w  DPS w  Blachowni 240  000 zł; 
(w  tym środki z  PFRON   
120 000 zł)

• przebudowa boiska sportowego 
przy Zespole Szkół w  Koniecpolu  
100 000 zł,

• budowa zbiornika retencyjnego 
w Mykanowie 300 000 zł (środki 
z  opłat za gospodarcze korzysta-
nie ze środowiska).

Zadłużenie powiatu na koniec 2021 
roku wynosi  27  750  154,22 zł 
i  zgodnie z  harmonogramem spłat 
rat kredytów i  pożyczek całkowi-
ta spłata zobowiązań nastąpić ma 
w 2028 roku. W 2022 roku planuje 
się zaciągać kredyt bankowy w kwo-
cie 2 600 000 zł, którego spłatę za-
planowano w latach 2024-2028.

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela,
Skarbnik Powiatu Krzysztof Toczko

Jaki budżet  
na 2022 rok?

Listopad i grudzień to czas, w którym samorządy intensywnie  
planują wydatki na nadchodzący rok. W bieżącym numerze chcemy 

zaprezentować Państwu informacje dotyczące projektu budżetu 
Powiatu Częstochowskiego.

3grudzień 2021 /1262



4 grudzień 2021 /126

Starostowie  
polecają na święta
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Ś więta Bożego Narodzenia po-
winny być czasem pokoju, rado-
ści i  wewnętrznego wyciszenia 
w gronie rodzinnym. Już od dzie-

ciństwa ten czas kojarzy nam się z rodzi-
ną, choinką, prezentami i  kolędami. Kul-
minacją tych przygotowań jest Wigilia, 
której atmosferę oddają najlepiej słowa 
Cypriana Kamila Norwida „Jest w  moim 
Kraju zwyczaj, że w  dzień wigilijny, Przy 
wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej 
na niebie, Ludzie gniazda wspólnego ła-
mią chleb biblijny, Najtkliwsze przekazu-
jąc uczucia w  tym chlebie. Zanim zasią-
dziemy do wigilijnego stołu, czekają nas 
jednak długie przygotowania. Jak sobie 
radzą starosta Krzysztof Smela i wicesta-
rosta Jan Miarzyński? O tym przekonali-
śmy się podczas wizyty w  Zespole Szkół 
im. Władysława Szafera w  Złotym Po-
toku. Starostowie mogli szlifować swoje 
umiejętności w  przygotowaniu barszczu 
czerwonego, krokietów z  kiszoną ka-
pustą i  grzybami w  specjalnym wydaniu 
złotopotockim oraz wykonać Pierniczki 
według Szafera. Jak im poszło? Jak za-
pewniają uczniowie Technikum Żywienia 
i  Usług Gastronomicznych, starostowie 
mogą w pełni się włączyć w przygotowy-
wanie domowych potraw wigilijnych.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Ze-
społu Szkół im. W. Szafera w Złotym Po-
toku Beacie Wójcik za zaproszenie i nad-
zór nad całością przedsięwzięcia. 
Nauczycielom zawodu na kierunku tech-
nik żywienia i  usług gastronomicznych: 
Paniom Annie Wiśniewskiej i  Katarzynie 
Kowackiej za przygotowanie pracowni ga-
stronomicznej i pracowni obsługi klienta.
Uczniom Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych, a byli to: 
- Zuzanna Choryłek- klasa I
- Oliwia Kwietniewska- klasa I
- Dominik Zięba- klasa II
- Karol Magiera- klasa II
- Bartosz Kawacz- klasa III
- Piotr Krzemiński- klasa III
za asystę i cenne wskazówki w pracowni 
gastronomicznej.
Nauczycielowi zawodu na kierunku tech-
nik architektury krajobrazu pani Julia Żu-
rek oraz uczniom klasy I Technikum Archi-
tektury Krajobrazu/ Technikum Żywienia 
i  Usług Gastronomicznych za przygoto-
wanie dekoracji świątecznych.
Pani Magdalenie Śliwińskiej, nauczycielo-
wi zawodu na kierunku technik reklamy za 
wykonanie i przygotowanie zdjęć.

Polecamy wypróbowanie przepisów udo-
stępnionych przez Annę Wiśniewską i Ka-
tarzynę Kowacką!

PJ

Barszcz 
czerwony

 ✭ 400 gramów czerwonych buraków
 ✭ 1000 gramów wody
 ✭ 2-3 ząbki czosnku
 ✭ 1/2 łyżeczki soli
 ✭ 2-3 szczypty pieprzu czarnego 
mielonego

 ✭ 2-3 łyżeczki  czerwonego octu 
winnego

 ✭ 2-3 łyżeczki cukru,
 ✭ 20 gramów oliwy, 
 ✭ 2 kostki rosołowe
 ✭ 3 ziarenka ziela angielskiego
 ✭ 2 liście  laurowe
 ✭ 2 – 3 łyżeczki soku z cytryny
 ✭ 1 łyżeczka przyprawy uniwersalnej

Do naczynia miksującego włożyć bu-
raki pokrojone na kawałki rozdrob-
nić 12s/obr.4.
Dodać  wodę, przyprawę uniwersal-
ną, ziele angielskie, liście laurowe, 
kostkę rosołową, sól i pieprz goto-
wać 25 min/100°C/obr.1.
Dodać ocet, sok z cytryny, cukier, 
gotować 5 min/100°C/obr. 1. Dopra-
wić do smaku.

Pierniczki 
wg Szafera

 ✭ 140g cukru pudru
 ✭ 60g masła
 ✭ 2 jaja
 ✭ 100g miodu
 ✭ 400g maki pszennej typ 650
 ✭ 2 łyżki kakao
 ✭ 1 łyżka sody oczyszczonej
 ✭ przyprawa do piernika

Cukier puder, masło, jaja i przypra-
wę do piernika wymieszać w kąpieli 
wodnej , tak by masa podgrzała się 
do około 50°C,Pozostałe sypkie 
składniki zmieszać i dodać do masy. 
Dokładnie wyrobić rękoma na 
gładkie ciasto. Zawinąć w folię spo-
żywczą i pozostawić na 24 godziny  
w lodówce. Następnie ciasto jeszcze 
raz dokładnie wyrobić, równo roz-
wałkować na grubość około 2-3 mm, 
wykrawać ciasteczka o dowolnych 
kształtach. Piec około 10 minut
w temperaturze 175°C.
Po wystygnięciu pierniczki glazuru-
jemy jajkiem rozmąconym z 2 łyż-
kami mleka i suszymy przez około 
10 minut w piekarniku nagrzany do 
70-80°C.

Krokiety z kiszonej 
kapusty i grzybami 
po Zlotopotocku
Naleśniki

 ✭ 250 g wody
 ✭ 250 g mleka
 ✭ 2 jajka
 ✭ 250 g mąki pszennej
 ✭ 1/2 łyżeczki soli
 ✭ 30 g masła miękkiego
 ✭ 1/2 łyżeczki  cukru
 ✭ olej do smażenia

Masło rozpuścić, dodać pozostałe 
składniki i miksować. Odstawić na 
10 -15 minut. Smażyć na patelni na 
złoty kolor z obu stron.

FAR SZ Z KAPUS T Y K ISZONEJ 
I S USZONYCH GR ZYBÓW

 ✭ 20 g suszonych grzybów
 ✭ 300 g ciepłej wody
 ✭ 100 g cebuli, przekrojonej na pół
 ✭ 20 g oleju
 ✭ 500g kapusty kiszonej, świeżej
 ✭ 30 g masła,
 ✭ 1 łyżeczka soli
 ✭ ½ łyżeczki pieprzu czarnego,  
mielonego

 ✭ jajko
 ✭ bułka tara
 ✭ olej do smażenia

Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie 
przez 30 minut. Cebulę obierz i roz-
drobnij. Rozgrzej olej i zeszklij ce-
bulę. Dodać kapustę i rozdrobnione 
namoczone grzyby. Dodać wodę  
z namoczonych grzybów. Dusić 20 mi-
nut. Dodać masło i poddusić jeszcze 
około 10 minut. Doprawić do smaku.
Ostudzony farsz nakładać na nale-
śniki. Zwijać w rulon o zamkniętych 
bokach. Przygotowane krokiety ob-
taczamy w jajku, bułce tartej i sma-
żymy w oleju z każdej ze stron.
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Dobiegł końca remont drogi powiatowej 
1013 S na odcinku Biskupice – Zaborze.

30 listopada Wicestarosta Częstochowski 
Jan Miarzyński, Dyrektorzy PZD w  Czę-
stochowie, Roman Pakuła i Mariusz Dobra-
kowski, radna powiatu Danuta Tomza oraz 
przedstawiciele władz powiatu myszkow-
skiego i gminy Olsztyn odebrali nowy odci-

nek, który na długości 600 m zyskał nową 
nawierzchnię bitumiczną o  szerokości 6 m 
oraz obustronne pobocza z kruszywa łama-
nego o szerokości 1 m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 508 tys. 
zł. Powiat Częstochowski zapłacił 231 tys. zł 
Gmina Olsztyn 150 tys. zł, a  Powiat Mysz-
kowski 127 tys. zł.

PJ

Dziś gwarancja efektywnej komu-
nikacji rozumianej, jako możli-
wość bezpiecznego przemiesz-
czania się stanowi nieodłączny 

element gospodarki XXI wieku. To nie tyl-
ko podróż do pracy, szkoły czy lekarza, ale 
także łańcuchy dostaw i szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo publiczne. 
Użytkownicy drogi DP 1037 S z  pewnością 
odczuwają znaczną poprawę komfortu po-
dróżowania na przedmiotowym odcinku, 
który przeszedł gruntowną przebudowę.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł  3.935 
769,49 zł brutto. W ramach przeprowadzo-
nych prac wykonano jednostronny chodnik 
z kostki brukowej szerokości 2 m o długości  
1,4 km na odcinku łączącym miejscowości  
Siedlec i Gąszczyk, zjazdy do posesji z kostki 
brukowej, kompleksowe odwodnienie drogi 
rowami otwartymi i  krytymi i  studzienkami 
ściekowymi. Zamontowano również nowe 
oznakowanie pionowe i  poziome. Łączna 
długość odcinka objętego modernizacją wy-
niosła ponad 3 kilometry.  Każdego dnia ko-
rzystamy z dróg, jako kierowcy, pasażerowie 
czy też piesi. Przeważnie, co naturalne nie za-

stanawiamy się nad tym, jaką kategorią drogi 
podróżujemy, kto jest odpowiedzialny za jej 
stan techniczny. Oczywiście w  momencie, 
kiedy jakiś odcinek drogi jest w stanie dalece 
odbiegającym od zadowalającego, wyraża-
my 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 Często-
chowskiego mamy to szczęście, że stan dróg 
znajdujących się w jurysdykcji Powiatowego 
Zarządu Dróg w  Częstochowie jest dobry, 
a  z  całą pewnością możemy powiedzieć, że 
z roku na rok coraz lepszy. Priorytetowo trak-
towane są kwestie modernizacji i przebudowy 
infrastruktury drogowej. Oficjalnego oddania 
drogi do użytku wspólnie dokonali Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela wraz z  Wi-
cestarostą Janem Miarzyńskim, Dyrekcja Po-
wiatowego Zarządu Dróg z  Romanem Pakułą 
oraz Mariuszem Dobrakowskim na czele, Wójt 
Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Radni Powiatu 
Częstochowskiego: Urszula Całusińska, Adam 
Jaruga, Robert Knysak oraz przedstawiciel 
wykonawcy Bitum. MDz

W 
XXI wieku komunikację zdo-
minował kontakt telefonicz-
ny i wirtualny, mimo to jednak 
tradycyjne kartki z życzeniami 

świątecznymi wciąż mają się dobrze. Pragnąc 
zakorzenić piękny zwyczaj wysyłania życzeń 
świątecznych za pomocą papierowej kartki 
również wśród najmłodszych, niewyobraża-
jących sobie świata bez komunikatorów in-
ternetowych zorganizowany został konkurs 
na zaprojektowanie w programie Paint przez 
dzieci Kartki Świątecznej. 
Na konkurs wpłynęło 76 prac w 3 katego-
riach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy 
VII-VIII. Nadesłane kartki oceniała komisja 
konkursowa w składzie: Tadeusz Ogonek, Le-
onard Smolarski, Renata Terlicka i Magdalena 
Ballas-Ewicz.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-
kom.  Wygrane projekty zostaną wydruko-
wane i wykorzystane do rozsyłania życzeń od 
Starosty Częstochowskiego.
Prace pozostałych laureatów znajdują się na 
stronie 24. 

Droga Biskupice – Zaborze przebudowana

Remont drogi powiatowej 1037 S  
Siedlec-Gąszczyk-Srocko zakończony

W piątek 5 listopada odbyła 
się XXX Sesja Rady Powiatu 

Częstochowskiego.

Jednym z  najważniejszych punktów 
obrad było przeprowadzenie wybo-
rów nowego Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Częstochowskiego. 
Zgłoszone zostały dwie kandydatu-
ry: Radnego Grzegorza Dynera (Klub 
Polskiego Stronnictwa Ludowego) 
oraz Radnego Ignacego Palutka (Klub 
Prawa i  Sprawiedliwości). W  wyniku 
głosowania, w  którym udział wzięło 
24 z  25 Radnych Rady Powiatu Czę-
stochowskiego, kandydaci otrzymali 
następującą ilość głosów:
Grzegorz Dyner (PSL) 17 głosów
Ignacy Palutek (PiS) 7 głosów
Tym samym nowym Wiceprzewodni-
czącym Rady Powiatu Częstochow-
skiego wybrany został Grzegorz 
Dyner zasłużony samorządowiec, 
członek Zarządu Powiatu Często-
chowskiego poprzedniej kadencji, 
działacz Ochotniczych Straży Pożar-
nych, znany społecznik. Na co dzień 
mieszkający w  Gminie Konopiska. 
Duże doświadczenie, dotychczasowa 
działalność oraz wysokie kwalifikacje 
Wiceprzewodniczącego Grzegorza 
Dynera zapewniają o  merytorycz-
nym wzmocnieniu Prezydium Rady. 
Skład Prezydium Rady Powiatu Czę-
stochowskiego kadencji 2018-2023 
kształtuje się następująco Przewod-
niczący dr Andrzej Kubat, Wiceprze-
wodnicząca Urszula Całusińska i  Wi-
ceprzewodniczący Grzegorz Dyner. 
Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
owocnej pracy na rzecz mieszkańców 
Powiatu Częstochowskiego.

MDz

Nowy 
Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu 
Częstochowskiego

Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela wraz z Zarządem Powiatu 
Częstochowskiego wręczył nagrody 

nauczycielom, którzy wyróżnili się w mijają-
cym roku szkolnym.
Tegorocznymi laureatami Nagród Starosty 
zostali:
1) Iwona Choła – dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego w Kamienicy Polskiej,
2) Anna Iłczyk – nauczyciel języka polskie-
go w Zespole Szkół im. Władysława   Szafera  
w Złotym Potoku,
3) Żaneta Samul - nauczyciel biologii w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej,   

4) Agnieszka Gałwiaczek - nauczyciel języka 
polskiego w Zespole Szkół w Koniecpolu,
5) Sławomir Pietraszek - nauczyciel przed-
miotów zawodowych w Zespole Szkół 
 w Koniecpolu,
6) Magdalena Śliwińska – nauczyciel przed-
miotów zawodowych w Zespole im. Włady-
sława  Szafera w Złotym Potoku.

Wyróżnieni nauczyciele oprócz nagród pie-
niężnych w wysokości 4 000 zł brutto otrzy-
mali także dyplomy gratulacyjne i upominki.

PJ

Nauczyciele nagrodzeni

 
 

  
 

Sześciu nauczycieli ze szkół prowadzonych 
przez powiat częstochowski otrzymało 

nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
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I miejsce Zuzanna Jaksender
kl. 2, SP Brzyszów

I miejsce Michał Konstanciak, 
kl. IV, SP Poczesna

II miejsce Lena Szyja,
kl. IV a, Sp w Starczy
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z  partnerem KRUS Częstochowa i  skła-
dać się będzie  z następujących etapów:
– w  okresie 18 listopada do 24 grudnia 
2021 roku zrealizowane zostaną prelek-
cje, w trakcie których profilaktycy z Wy-
działu Prewencji KMP w  Częstochowie 
omówią tematykę zagrożeń dot. dzieci 
i  młodzieży z  terenu powiatu często-
chowskiego, zgodnie z  założeniami akcji 
wojewódzkiej „Mamo, Tato, tutaj jestem!” 
oraz działań  „GADKI z psem”.
– w tym samym okresie w trakcie prelek-
cji oraz akcji promocyjnych rozdawane 
będą odblaski promujące założenia kam-
panii oraz zwracające uwagę na zagro-
żenia niechronionych uczestników ruchu  
drogowego.

– w  okresie 18 listopada - 10 grudnia 
2021 roku zostanie ogłoszony konkurs 
w  formie rozwiązywania krzyżówki skie-
rowany dla szkół podstawowych z terenu 
powiatu częstochowskiego.
Nawiązana współpraca jest milowym kro-
kiem w  stronę innowacyjnej profilaktyki, 
której przyświeca najważniejsza idea: 
„Jeżeli poprzez nasze działania sprawi-
my, że przynajmniej jedno życie ludzkie 
zostanie uratowane, to warto poświęcić 
na to wszystkie środki i  możliwości, jakie 
posiadamy”.

PJ

Na konkurs nadesłano 176 zdjęć.  
Komisja w składzie, Sławomir Jodłowski 
i  Krzysztof Muskalski przyznała nastę-
pujące nagrody:

• I miejsce - Robert Amborski za zdjęcie 
„Wędkowanie pod fontanną”,  
miejsce: Blachownia

• II miejsce - Łukasz Rajs  za zdjęcie 
„Chociażbym chodził ciemną doliną…”, 
miejsce: Zagórze, gm. Janów

• III miejsce – Jacek Cisło za zdjęcie 
„Uwaga to nie jest fotomontaż.  
To twarz natury”; miejsce: Olsztyn

oraz wyróżnienia dla:
• Joanna Kępa za zdjęcie „Pejzaż, pejzaż 

z cmentarzem w tle”; miejsce – Cyka-
rzew Płn., gm. Mykanów

• Rafał Młyńczak za zdjęcie „Uśpiony 
Olsztyn”; miejsce: Olsztyn

• Janusz Koniecki za zdjęcie „GP Zawo-
dzie. Samul 1”; miejsce: Zawodzie, gm. 
Poczesna

• Stanisław Joński za zdjęcie „Poranne 
perełki”; miejsce: Olsztyn

• Kuba Michałowski za zdjęcie „Rzeka”; 
miejsce: Radostków, gm. Mykanów

Celem konkursu jest propagowanie 
czynnego wypoczynku i szerzenie wie-
dzy o ciekawych zakątkach naszej ziemi. 
– Powiat częstochowski, jako najwięk-
szy powiat w województwie śląskim, 
daje ogrom możliwości i pole do popisu 
dla umiejętności artystycznych. Cieszy 
mnie, że uczestnicy potrafią wydobyć 
tyle piękna ze swoich zdjęć i corocznie 
nas zaskakiwać nowym spojrzeniem na 
nasz powiat. Gratuluję wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tegorocznej edycji 
konkursu! – komentuje starosta Krzysz-
tof Smela. PJ

Konkurs fotograficzny 
rozstrzygnięty I nauguracja kampanii od-

była się 19 listopada 2021 
roku w  siedzibie Starostwa 
Powiatowego. Komendant 

Miejski Policji w  Częstochowie 
insp. Dariusz Atłasik wspólnie 
ze Starostą Częstochowskim 
Krzysztofem Smelą oraz Zastęp-
cą Oddziału KRUS w  Częstocho-
wie Krzysztofem Sosnowskim 
objęli patronat nad działaniami 
profilaktycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa dzieci i  młodzie-
ży. W  ramach działań zostaną zreali-
zowane dwie kampanie w 2021 i 2022 
roku. Pierwsza z  nich „Nienawiści mó-
wię NIE!”, skierowana jest do dzieci 
i  młodzieży, wśród których współcze-
śnie hejt jest jednym z najważniejszych 
obszarów tematycznych, a  który do-
datkowo w dobie pandemii COVID-19 
przeniósł się w  większości do interne-
tu. Przy współpracy Wydziału Prewen-
cji KMP w Częstochowie z Wydziałem 
Edukacji oraz Wydziałem Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w okresie od 18 listopada do 10 grud-
nia 2021 roku zrealizowany zostanie 
konkurs dla szkół średnich z  terenu 
powiatu częstochowskiego na 
logo kampanii. Celem konkursu 
jest zwrócenie uwagi  młodzie-
ży na problem mowy niena-
wiści zwłaszcza w  internecie 
i  zachęcenie ich do wspólnych 
działań. Zachęcamy do udziału!  
Dla najlepszych twórców cze-
kają atrakcyjne nagrody. Dodat-
kowo przeprowadzone zostaną 
prelekcje, w trakcie których pro-
filaktycy z  Wydziału Prewencji KMP 
w  Częstochowie omówią tematykę 
mowy nienawiści oraz tematykę odpo-
wiedzialności karnej nieletnich wśród 
uczniów ze szkół średnich z terenu po-
wiatu częstochowskiego.
Kolejnym działaniem jest kampania 
„Błyszczę przykładem”. Podstawą dzia-
łania jest przede wszystkim promo-
wanie właściwych postaw i  zachowań 
w  sytuacji zagrożenia oraz zwrócenie 
uwagi na bezpieczeństwo niechronio-
nego uczestnika ruchu drogowego. 
Akcja zostanie zrealizowana wspólnie 

Starostwo i Policja wspólnie  
dla bezpieczeństwa młodzieży

24 listopada wręczono nagrody laureatom XII Konkursu Fotograficznego 
„Piękno Ziemi Częstochowskiej”, który odbywał się pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

Częstochowska policja wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Częstochowie organizuje  kampanie społeczne „Błyszczę 

przykładem” oraz „Nienawiści mówię NIE!”, które mają na celu
przede wszystkim propagowanie prawidłowej postawy wśród dzieci

i młodzieży dotyczącej ich własnego bezpieczeństwa.

I miejsce - Robert Amborski,
„Wędkowanie pod fontanną”, 
miejsce: Blachownia

III miejsce – Jacek Cisło, 
„Uwaga to nie jest fotomontaż. To twarz natury”; 

miejsce: Olsztyn

Joanna Kępa, 
„Pejzaż, pejzaż z cmentarzem w tle”; 

miejsce: Cykarzew Płn., gm. Mykanów

Stanisław Joński,
„Poranne perełki”; miejsce: OlsztynRafał Młyńczak, „Uśpiony Olsztyn”; 

miejsce: Olsztyn

Janusz Koniecki, „GP Zawodzie. Samul 1”; 
miejsce: Zawodzie, gm. Poczesna

Kuba Michałowski,
 „Rzeka”; miejsce: Radostków, gm. Mykanów

II miejsce - Łukasz Rajs, 
„Chociażbym chodził ciemną doliną…”, 
miejsce: Zagórze, gm. Janów
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„Prometeus” 
w czołówce 

Bocci
Znakomicie zaprezentowali się

zawodnicy Stowarzyszenia 
„Prometeus” na zawodach Polskiej

Ligi Bocci w Zamościu.

Na rozgrywanym od 24 do 26 października 
turnieju, złote medale wywalczyli Rafał Sta-
siak (BC5) i Wojtek Lamch (BC1), w klasyfi-
kacji drużynowej „Prometeus” wywalczył 
drugie miejsce.
24 listopada gratulacje od  członków Zarzą-
du Powiatu Częstochowskiego przyjął pre-
zes stowarzyszenia Waldemar Trószyński.
Stowarzyszenie „Prometeus” od lat zaanga-
żowane jest w  działalność na rzecz zapew-
nienia osobom niepełnosprawnym ruchowo 
podstawowych warunków do samodzielne-
go, pełnego i czynnego uczestnictwa w ży-
ciu zawodowym i  społecznym. Przyczynia 
się do podnoszenia świadomości społecznej 
oraz integracji osób niepełnosprawnych 
z  osobami zdrowymi. Działalność zarządu 
stowarzyszenia pod kierownictwem pre-
zesa Waldemara Trószyńskiego ma na celu 
przeciwdziałanie wszelkim formom dys-
kryminacji osób niepełnosprawnych oraz 
przede wszystkim rozwój i  popularyzację 

sportu wśród osób niepeł-
nosprawnych. Od 2010 roku 
rozgrywane są Integracyj-
ne Zawody Paraolimpijskie 
w  Boccia „Prometeus-Cup”, 
które od 2017 r. zyskały ran-
gę zawodów eliminacyjnych 
do Mistrzostw Polski. Pierw-
szy turniej  mający tę ran-
gę odbył się  w  maju 2017 
r. W  grudniu tego samego 
roku Konopiska gościły uczestników Mię-
dzynarodowego Turnieju Boccia Prometeus 
Cup 2017 Open. Zawodnicy reprezentu-
jący „PROMETEUS” występowali również 
w Śląskiej Lidze Boccia oraz promowali swo-
ją dyscyplinę podczas „Olimpiady Razem”. 
Stowarzyszenie było organizatorem w 2011 
r. koncertu „Tacy sami, uczymy się, bawimy 
i gramy”, podczas którego wystąpili laureaci 
XV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepeł-

nosprawnej. Za swą działalność stowarzy-
szenie otrzymało Statuetkę Wójta Gminy 
Konopiska „Za wybitne zasługi dla Gminy 
Konopiska”. Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i  Przy-
jaciół posiada certyfikat poświadczający, iż 
znajduje się w  zaszczytnym gronie współ-
twórców kampanii „Postaw na rodzinę”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PJ

25 października podsumowano 
kampanię edukacyjną  

ukierunkowaną na poprawę  
bioróżnorodności. 

Starosta Częstochowski Krzysztof Sme-
la oraz Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Rolnictwa i  Leśnictwa Ma-
rian Stępień wręczyli dyplomy i  nagrody 
uczestnikom testu na  najlepszą znajo-
mością zagadnień omawianych podczas 
konferencji, odbywających się w  ramach 
kampanii. Laureaci otrzymali zestawy sa-
dzonek jabłoni, fachową literaturę oraz 
narzędzia ogrodnicze o  wartości 300 zł. 
Przyznano 5 równorzędnych nagród dla 
uczestników, którzy otrzymali maksymal-
ną ilość punktów w teście.
Najwyższą punktację uzyskali:
- Ewelina Kędzior zam. Żuraw Gmina Janów
- Marcin Kędzior zam. Żuraw Gmina Janów
- Krystyna Bubak zam. Żuraw Gmina Janów
- Lucyna Szuster zam. Przymiłowice  

Gmina Olsztyn
- Alicja Kwapisz zam. Borowno Gmina 

Mykanów

25 
października, z inicjatywy 
Starosty Częstochow-
skiego Krzysztofa Smeli, 
w  siedzibie Starostwa 

Powiatowego w  Częstochowie odbyło 
się spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Śląskiego i  Łódzkiego Urzędu Marszał-
kowskiego, Starosty Częstochowskiego 
i Starosty Pajęczańskiego, Wójta Gminy 
Mykanów oraz Wójtów i przedstawicie-
li 8 gmin z  powiatu łódzkiego (Gminy 
Rząśnia, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeź-
nica, Sulmierzyce, Działoszyn, Pajęczno, 
Siemkowice i  Kiełczygłów). Spotkanie 
dotyczyło omówienia kwestii związanej 
z  budową przystanków osobowych na 
linii kolejowej nr 146 Częstochowa – 
Chorzew Siemkowice.              
W 2017 roku PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. rozpoczęły rewitalizację przed-
miotowej linii kolejowej, w trakcie której 
przebudowano nawierzchnię torową, 
sieć  trakcyjną oraz urządzenia sterowa-
nia ruchem kolejowym. Przebudowa linii 
zakończyła się w  2020 roku. Niestety 
na etapie prowadzenia studium wyko-
nalności i  prac analitycznych zostały 
podjęte decyzje o  wstrzymaniu ruchu 
pasażerskiego. Główną przyczyną pod-
jęcia tej decyzji był zły stan techniczny 
infrastruktury i  co się z  tym wiąże wy-
dłużony czas jazdy pociągów spowodo-
wany zmniejszeniem prędkości taboru 
do 40 km/h.
Obecnie ogłoszony został „Rządo-
wy program budowy lub modernizacji 
przystanków kolejowych na lata 2021 
– 2025”. Budowa peronów przy ww. 
linii kolejowej została zgłoszona przez 
zarządcę linii kolejowej do powyższego 
programu i  znalazła się na liście rezer-
wowej, jednak po ewentualnym uwol-
nieniu środków finansowych w  drodze 
aktualizacji jest szansa na przesunięcie 

CZY POCIĄGI OSOBOWE 
WRÓCĄ NA TORY W POWIECIE?

Tegoroczne świętowanie miało 
symboliczny wymiar.  

Zarząd Powiatu Częstochowskiego 
spotkał się z dyrektorami powiato-

wych jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej.

 
19 listopada 2021 r. starosta wraz z  za-
rządem wręczyli dyrektorom jednostek 
podziękowania i drobne upominki, a kobie-
tom kwiaty z prośbą o przekazanie życzeń 
pracownikom. Temat Pandemii i walki z nią 
we wszystkich powiatowych jednostkach 
zdominował prowadzone rozmowy. Po raz 
kolejny wracano do wspomnień  o  ogrom-
nym wysiłku i  poświęceniu pracowni-
ków, zaangażowaniu i  profesjonalizmie 
w tym trudnym czasie oraz nieocenionym, 

ogromnym wsparciu władz powiatu czę-
stochowskiego w  codziennych zdalnych 
naradach i środkach finansowych przezna-
czonych na walkę z epidemią, jednych z naj-

większych z  314 powiatów 
w kraju.
- Osoby pracujące w „służ-
bach społecznych” muszą 
mieć specjalistyczne kwali-
fikacje i szerokie umiejętno-
ści umożliwiające prace na 
rzecz poprawy życia innych 
osób oraz podejmowanie 
trudnych decyzji lub dzia-
łanie w sytuacjach kryzyso-
wych – podkreśla Dyrektor 
PCPR w Częstochowie Ka-
tarzyna Buchajczuk.
Władze powiatu często-
chowskiego składają po-

dziękowanie dla wszystkich zaangażowa-
nych w ten obszar polityki społecznej.
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tego zadania do listy podstawowej. 
W  trakcie spotkania zaproponowano 
lokalizację budowy peronów. I  tak na 
terenie Powiatu Częstochowskiego (na 
terenie Gminy Mykanów) zaplanowa-
no budowę 6 przystanków kolejowych 
w następujących miejscowościach: Rzą-
sawa, Radostków Kolonia, Mykanów, 
Cykarzew Stary, Cykarzew Północny 
oraz Stary Broniszew. 
W  następstwie powyższych propozycji 
w  dniu 10 listopada 2021 r. w  siedzibie 
Zakładu Linii Kolejowych w Częstocho-
wie odbyło się kolejne spotkanie ma-
jące na celu ostateczne potwierdzenie 
lokalizacji planowanych peronów przy-
stankowych. Podczas spotkania podjęto 
ostateczne ustalenia dotyczące budowy 

przystanków osobowych. Przystanek 
osobowy w  Rząsawie zaplanowano 
w starej lokalizacji (sprawa lokalizacji do 
decyzji Miasta Częstochowy), przysta-
nek Radostków Kolonia w  nowej loka-
lizacji (do ustalenia z  Urzędem Gminy), 
przystanek Mykanów i Cykarzew Stary 
w  starej lokalizacji, przystanek Cyka-
rzew Północny oraz Stary Broniszew 
w nowej lokalizacji.
Pozostaje mieć nadzieję, że znajdą się 
środki finansowe na budowę powyż-
szych przystanków kolejowych i  przy-
wrócenie ruchu pasażerskiego na tej linii 
kolejowej. 

Mariusz Dobrakowski
Zastępca Dyrektora PZD 

w Częstochowie

- Kampania rozpoczęła się we wrześniu 
bieżącego roku naborem uczestników. 
Skierowana została do 320 mieszkańców 
Powiatu Częstochowskiego (po 20 osób 
z  każdej gminy powiatu). Następnie od-
było się pięć konferencji dla zapisanych 
uczestników kampanii, których tematyka 
dotyczyła: wymogów uprawy poszcze-
gólnych roślin metodami ekologicznymi, 
znaczenia pszczół dla środowiska natural-
nego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla 
pszczół (wczesnych pożytków, późnych 
pożytków), znaczenia prozdrowotnego 
roślin uprawianych metodami ekologicz-

nymi w  żywieniu rodzin w  szczególności 
dla zdrowia dzieci, zagospodarowania 
zbiorów oraz szczepienia drzewek – infor-
muje Marian Stępień. Każda z konferencji 
zakończyła się testem zdobytej wiedzy, 
a  uczestnicy, którzy prawidłowo wypeł-
nili test, zostali uhonorowani zestawem 
sadzonek jabłoni – dodaje naczelnik wy-
działu ochrony środowiska.
Kampania finansowana jest ze środków 
powiatu częstochowskiego oraz uzyska-
nego dofinansowania ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PJ
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Z początkiem listopada w Starostwie 
Powiatowym w  Częstochowie od-
było się spotkanie, podczas które-
go omawiane były kwestie zwią-

zane z  przygotowaniem oraz składaniem 
wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
na scalanie gruntów dla kolejnych wsi poło-
żonych na terenie Gminy Kruszyna i Gminy 
Przyrów. 
W  spotkaniu tym uczestniczyli 
Jan Miarzyński - Wicestarosta 
Częstochowski, Joanna Dro-
bina – Inspektor w  Wydziale 
GN prowadząca merytorycz-
nie sprawy z  zakresu scaleń 
gruntów, Rafał Makowiejczuk 
– Naczelnik Wydziału Geodezji 
i  Kartografii Starostwa Powia-
towego w Częstochowie, Adam 
Banasiak – Dyrektor Często-
chowskiego Biura Geodezji i Terenów Rol-
nych oraz Małgorzata Dobosz – Szef pro-
dukcji CZBGiTR. 
Prace scaleniowe na kolejnych 
obiektach prowadzone będą w  za-
kresie operacji typu „Scalanie 
gruntów” realizowanej w  ramach poddzia-
łania „Wsparcie na inwestycje związane  
z rozwojem, modernizacją i dostosowywa-

niem rolnictwa i  leśnictwa” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Z  roku na rok dzięki wytężonej pracy na 
rzecz naszych Mieszkańców udaje się 
jeszcze lepiej realizować podjęte zadania.  
W  warunkach polskich wiele gospodarstw 
użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. 

Dla zachowania i  wzrostu konkurencyjno-
ści polskiego sektora rolnego niezbędne 
są działania na rzecz poprawy struktury 
obszarowej gospodarstw poprzez udzie-
lanie pomocy na scalenia gruntów rolnych 
i  leśnych. Scalenie gruntów polega na wy-
dzieleniu nowych działek ewidencyjnych, 
o  innym ukształtowaniu w  stosunku do 
pierwotnych, w  celu doprowadzenia do 

zmniejszenia ilości małych, rozproszonych 
działek składających się na gospodarstwo, 
oraz do powiększenia ich średniej wielkości. 
W ramach projektu scalenia przeprowadza 
się również prace w zakresie zagospodaro-
wania poscaleniowego terenu, które obej-
mują w  szczególności stworzenie funkcjo-
nalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i  leśnych oraz wykona-
nie zadań wpływających na re-
gulację stosunków wodnych na 
obszarze objętym scaleniem. 
Warto przypomnieć w  tym 
miejscu, że powiat częstochow-
ski zdobył pierwsze miejsce 
w XLIV Ogólnopolskim Konkur-
sie Jakości Prac Scaleniowych 
zorganizowanym przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi za projekt scalenia gruntów 

- obiekt Zawada-Zberezka-Śliwaków, gmi-
na Kłomnice. Otrzymane wyróżnienie naj-
lepiej dowodzi skuteczności aparatu admi-
nistracyjnego powiatu częstochowskiego, 
które jest efektem wysokich kompetencji 
i oddania sprawie Pracowników Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.

MDz

W  przeglądzie uczestniczyli Wice-
starosta Częstochowski Jan Mia-
rzyński, Naczelnik Wydziału Go-
spodarowania Nieruchomościami 
Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  
w Częstochowie Małgorzata Kuk oraz Joan-
na Drobina – Inspektor w Wydziale GN pro-
wadząca merytorycznie sprawy z  zakresu 
scaleń gruntów, Andrzej Przybylski – Kon-
sultant projektu scalenia, Andrzej Kidawa 
– przedstawiciel wykonawcy robót drogo-
wych, Konrad Zymek – Inspektor nadzoru 
nad robotami drogowymi, Damian Bakoń 
– przedstawiciel wykonawcy prac meliora-
cyjnych, Konrad Galant -  Inspektor nadzoru 
nad pracami melioracyjnymi. 
Przedmiotowe prace prowadzone są w  za-
kresie operacji typu „Scalanie gruntów” re-
alizowanej w  ramach poddziałania „Wspar-
cie na inwestycje związane z  rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 
i  leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MDz

PRZEGLĄD PRAC POSCALENIOWYCH

PRZYGOTOWANIE DO SCALEŃ  
NA TERENIE GMINY KRUSZYNA I GMINY PRZYRÓW

26 listopada 2021 r. przeprowadzono przegląd postępu prac objętych zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów 
na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, związanych z przebudową dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych i leśnych oraz gruntowna konserwacja rowów melioracji szczegółowej.

Po półtorarocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią komisje Rady ru-
szyły w teren, odwiedzając:
• Obwód Drogowo – Mostowy 

w Rudnikach
• Obwód Drogowo – Mostowy 

w Koniecpolu
Jednak część posiedzeń komisji za-
planowanych „na wyjeździe” odby-
ła się w  trybie zdalnym z  uwagi na 
rozwój sytuacji epidemiologicznej 
związanej z rozprzestrzenianiem się 
choroby covid-19.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
odbyło się w dniu 19 października br. 
w  Obwodzie Drogowo–Mostowym  
w Rudnikach. Komisja obejrzała stan 
bazy i wyposażenie, w tym budynek 
administracyjno-socjalny, budynek 
garażowo-mostowy, dwustanowi-
skową wiatę oraz zaplecze technicz-
ne i  sprzęt. Ponadto zapoznała się 
z informacją nt.: 
• funkcjonowania Obwodu, w  tym 

z zakresem wykonywanych prac;
• potrzeb kadrowych oraz sprzęto-

wo-remontowych;
• planów budowy magazynu do zi-

mowego utrzymanie dróg;
• stanu realizacji inwestycji drogo-

wych;
• zadań planowanych do realizacji, 

w tym wnioski złożone o dofinan-
sowanie.

Podczas objazdu w  terenie Ko-
misja dokonała przeglądu stanu 
dróg powiatowych obejmującego 
inwestycje i  roboty zakończone 
lub pozostające w  trakcie oraz od-
cinki przeznaczone do moderni-
zacji. Skontrolowała również stan 
nawierzchni i  poboczy oraz chod-
ników i  pasów odwadniających na 
terenie ODM w Rudnikach. 
 
Posiedzenie Komisji Samorząd-
ności i Bezpieczeństwa odbyło się 
w  dniu 28 października br. w  sie-
dzibie Obwodu Drogowo – Mo-
stowego w  Koniecpolu. Komisja 
obejrzała stan bazy i wyposażenie, 
w  tym wiaty, budynek administra-
cyjny i  magazynowy do zimowego 
utrzymania dróg oraz niedawno 
wybudowany budynek garażowo-
-magazynowy, a  także zaplecze 
techniczne i sprzęt. Ponadto Komi-
sja zapoznała się z informacją nt.: 
• funkcjonowania Obwodu, w  tym 

potrzeb kadrowych oraz sprzęto-
wo-remontowych;

• zakresu prac wykonywanych 
w Obwodzie;

• stanu bazy i  zaplecza techniczne-
go. ic

Podczas XV Forum Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Powiatowych 
i  Miejskich Ośrodków Pomocy 
Rodzinie CENTRUM, które od-

było się we Wrocławiu w dniach 27-28 IX 
2021 r. dokonano wyboru nowych władz 
Stowarzyszenia. Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Częstocho-
wie Katarzyna Buchajczuk została człon-
kiem Zarządu Stowarzyszenia. 
W   forum  wzięło udział blisko osiemdzie-
sięciu uczestników reprezentujących li-
derów powiatowych systemów pomocy 
społecznej i  wsparcia rodziny z  całego 
kraju, a  jego głównym tematem było omó-
wienie  aspektów działalności tych instytu-
cji, w  szczególności przyszłości PCPR-ów, 
współczesnych zagrożeń dla rodziny oraz 
propozycji zmian w  ustawie o  wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Stowarzyszenie konsultuje i  opiniuje 
wszystkie projekty zmian przepisów praw-
nych mających wpływ na realizację polityki 
społecznej w  samorządach -  mówi Kata-

rzyna Buchajczuk. Poprzez swoje działa-
nia stowarzyszenie jest bardzo aktywnym 
reprezentantem PCPR-ów, przedstawiając 
ich zdanie w wielu kwestiach. Na ostatnim 
XV Forum zgłoszono ponad 40 wniosków 
i uwag do zmian w ustawie o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej – dodaje 
Pani dyrektor.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiato-
wych i  Miejskich Ośrodków Pomocy Ro-
dzinie „CENTRUM” rozpoczęło działalność 

w  lutym 2009 roku. Członkami Stowarzy-
szenia są dyrektorzy PCPR, MOPR, MOPS 
na prawach powiatu z  całej Polski. Celem 
Stowarzyszenia CENTRUM jest integracja 
środowisk samorządowych pracowników 
pomocy społecznej, podnoszenie poziomu 
funkcjonowania Powiatowych Centrum 
Pomocy Rodzinie i  Miejskich Ośrodków 
Pomocy Rodzinie oraz doskonalenie kadry 
tych jednostek organizacyjnych.

KK

Z cyklu: Komisje Rady obradują w terenie

Katarzyna Buchajczuk w Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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103. Rocznica odzyskania  
przez Polskę Niepodległości

11 
listopada w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w  Mstowie 
odbyła się pierwsza Powiato-
wa Msza Święta dziękczynna 

w  rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Obchody zostały połączo-
ne z  uroczystościami gminnymi, które 
rozpoczęły się tradycyjnie na mstowskim 
rynku. Po apelu, zorganizowanym przez 
harcerzy oraz zuchy z III Środowiskowego 
Szczepu Harcerskiego „Skała”, wciągnię-
ciu na maszt flagi państwowej i  odśpie-
waniu Mazurka Dąbrowskiego uczestnicy 
obchodów przemaszerowali do kościoła 
parafialnego, gdzie została odprawiona 
uroczysta Msza św. w  intencji Ojczyzny 
- której przewodniczył ksiądz gen. Stani-
sław Rospondek, obchodzący jubileusz 
80. urodzin i  55-lecia święceń kapłań-
skich. Po zakończonej Eucharystii odbył 
się koncert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu mstowskiego chóru Cantemus Domi-
no (pod przewodnictwem Ireneusza Tyra-
sa) oraz Orkiestry Dętej z Rędzin (dyrygent 
Krzysztof Gajowniczek).
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom 
władz powiatowych, na czele ze Staro-
stą Częstochowskim Krzysztofem Smelą,  
przedstawicielom gmin, pocztom sztan-

darowym i  mieszkańcom gminy za udział 
w  obchodach. Ks. gen. Stanisławowi Ro-
spondkowi jeszcze raz życzymy wytrwa-
łości w  wykonywaniu posługi, cierpliwości 
i  umiejętności zachowania spokoju w  chwi-
lach zwątpienia, dobrego serca, które swoim 
ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących.
Wicestarosta Częstochowski Jan Mia-
rzyński wziął udział w obchodach nie-
podległościowych w Gminie Kłomnice. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świę-
tą za ojczyznę w  kościele św. Marci-
na w  Kłomnicach, po której odbyło się 
przejście pod tablicę upamiętniającą oso-
by z  terenu gminy związane z  walkami 
o  niepodległość. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli w  pochodzie pod 
Krzyż naprzeciwko plebanii, gdzie rów-
nież nastąpiło złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy.
Po zakończeniu tej części uroczystości 
delegacje przemieściły się na  cmentarz 
parafialny w  Kłomnicach, gdzie złożo-
no kwiaty i  zapalono znicze przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza oraz  Grobie Po-
wstańców Styczniowych upamiętniając 
i  wspominając wszystkich, którzy zginęli, 
walcząc o niepodległość.

W uroczystościach zorganizowanych 
przez Urząd Miasta Częstochowa wzięli 
udział Członek Zarządu Powiatu Adam 
Morzyk oraz Naczelnik Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego Anetta Ujma wraz 
z pracownikami wydziału. 
Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się 
o  godz. 16.30 w  alei Sienkiewicza, gdzie 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz 
pod pomnikiem księdza Jerzego Popie-
łuszki złożono kwiaty. Potem uczestnicy 
przeszli na plac Biegańskiego, gdzie m.in. 
odczytano Apel Pamięci, złożono kwiaty 
przed pomnikiem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego i  przyjęto przysięgę klas mun-
durowych z  częstochowskich placówek 
oświatowych.

PJ

26 października 2021 r., tuż przed Świętem Zmarłych, przed-
stawiciele władz wojewódzkich i lokalnych oraz służb mundu-
rowych złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku ofiar II woj-
ny światowej na Miejscu Straceń w Olsztynie. 
Hołd poległym oddali: Sekretarz Powiatu Częstochowskiego 
Henryk Sobel, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiato-
wym w Częstochowie Anetta Ujma, Wicewojewoda Śląski Ro-
bert Magdziarz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Beata Kocik, Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kuchar-
ski, ppłk Mariusz Błaszczyk, mł. bryg. Tomasz Bąk, Zastępca 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w  Czę-
stochowie oraz bryg. mgr Piotr Placek, Komendant Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 
Cmentarz znajdujący się w Olsztynie przy ul. Mstowskiej jest 
świadectwem tragicznych lat II wojny światowej. To miejsce 
masowych mordów dokonanych na ludności polskiej przez hi-
tlerowskich okupantów. W 18 zbiorowych mogiłach spoczywa 
tu 1968 ofiar. 
Cmentarz powstał w  latach 1963-1965. Płaskorzeźby przed-
stawiające scenę pożegnania ludzi idących na śmierć autorstwa 
Władysława Łydżby, ustawiono w latach 80.
W  ubiegłym roku renowacji poddane zostały płaskorzeźby 
i nagrobki, a w tym roku 8-metrowy obelisk z tablicą „Naród ni-
gdy o nich nie zapomni”. Prace kosztowały łącznie ponad 200 
tys. zł. W  większości środki te zostały pozyskane z  Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MDz

W 126 numerze Częstochowskich Wieści 
Powiatowych zgodnie z zapowiedzią poznają 
Państwo sylwetkę Starosty Częstochowskiego 
Ireneusza Skubisa. Zapraszamy do lektury.

I reneusz Skubis urodził się 7 czerwca 1946 roku w  Wi-
teradowie. Jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego 
Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicz-
no-Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w  Warszawie. Pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych, a  także doradca metodyczny. W  1984 roku objął funkcję 
dyrektora ówczesnego Zespołu Szkół Rolniczych w  Złotym Po-
toku, którą pełnił do  1988 r. Czas zarządzania szkołą w Złotym 
Potoku przez Ireneusza Skubisa był bardzo owocny dla placówki. 
Talenty Ireneusza Skubisa nie mogły nie zostać wykorzystane 
w  pracy na rzecz większych zbiorowości niż szkoła. Ireneusz 
Skubis był między innymi zastępcą Przewodniczącego Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w  Częstochowie. W  1989 roku ob-
jął mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej X kadencji,  
w  1993 roku ponownie uzyskał reelekcję zdobywając mandat 
Posła w  częstochowskim okręgu wyborczym z  listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Pracował w  następujących Komisjach 
Sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i  Postępu Technicznego, 
Komisji Integracji Europejskiej, Komisji Regulaminowej i Spraw 
Poselskich, a także w podkomisji nadzwyczajnej ds. rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Po reformie administracyjnej wystartował w  wyborach samo-
rządowych zdobywając mandat Radnego I  kadencji Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 
Ireneusz Skubis jest także zaangażowany w działalność Ochot-
niczych Straży Pożarnych, przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa 
powiatowych struktur OSP, zasiadał także w  Zarządzie Głów-
nym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Ireneusz Skubis urząd Starosty Częstochowskiego objął w 2002 
roku i sprawował go do 2004 roku. Od 2015 roku pełni funkcję 
przewodniczącego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Ruchu 
Ludowego. Odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi , Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej.
W  kolejnym 127 numerze zaprezentujemy Państwu sylwetkę 
Starosty Częstochowskiego Mieczysława Chudzika.

MDz

MIEJSCA PAMIĘCI

Starostowie
Częstochowscy
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Patryk Jeziak: Kto zarządza obecnie szpitalem 
w Blachowni?

Dr n.med. Krzysztof Bury: Szpital im. Ru-
dolfa Weigla w Blachowni wchodzi w skład 
Grupy SCANMED S.A od 2016 roku. Gru-
pa Scanmed świadczy kompleksowe usłu-
gi medyczne na terenie całego kraju: od 
leczenia w  ramach POZ i  ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej po specjalistyczne 
leczenie szpitalne. W  skład Grupy wcho-
dzą 2 pełnoprofilowe szpitale – Szpital  
św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Ru-
dolfa Weigla w  Blachowni – należące do 
Systemu Podstawowego Zabezpieczenia 
Świadczeń Szpitalnych, 3 szpitale monopro-
filowe, 12 oddziałów kardiologii interwen-
cyjnej oraz liczne poradnie ambulatoryjne. 
Funkcja dyrektora szpitala została mi po-
wierzona w kwietniu 2021 roku. W Scanme-
dzie pełnię funkcję Dyrektora Medycznego 
Grupy oraz jestem Członkiem Zarządu.  
Z  wykształcenia jestem lekarzem, specja-
listą chorób wewnętrznych i  kardiologii. 
W  2021 roku uzyskałem stopień dokto-
ra   w  dziedzinie nauk medycznych i  nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
Dyrektorem Medycznym szpitala jest dr Ka-
tarzyna Miszczuk, specjalista anestezjologii  
i  intensywnej terapii, zastępca ordynatora 
Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Te-
rapii. Pani Dyrektor posiada ogromne do-
świadczenie zawodowe, które realizowała 
m.in. jako zastępca ordynatora Oddziału 
Anestezjologii i  Intensywnej Terapii w  Se-
esen (Niemcy). Funkcję pielęgniarki naczel-
nej szpitala pełni mgr Ilona Sitarz – pielę-
gniarka z  bardzo dużym doświadczeniem 
zarówno w  pracy z  pacjentami, jak i  w  roli 

pielęgniarki zarządzającej. Jej zadaniem 
jest nadzorowanie pracy wszystkich pielę-
gniarek i położnych. 

PJ: Jak wygląda organizacja szpitala w dobie 
pandemii koronawirusa?

KB: Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 
jest bardzo mocno zaangażowany w  walkę  
z  pandemią SARS-CoV-2. W  ciągu ostat-
niego roku, kolejnymi decyzjami Mini-
stra Zdrowia, w  zależności od nasile-
nia fal pandemii, szpital przekształcał 
swoje oddziały w  oddziały covidowe. 
Od listopada 2020 do czerwca 2021 
szpital posiadał 90 łóżek dla chorych  
z zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 10 łóżek 
intensywnej terapii. W  tym czasie jedynie 
dwa oddziały tzn. Oddział Ginekologii i Po-
łożnictwa oraz Neonatologii przyjmowały 
chorych bez infekcji Covid-19. Obecnie 
szpital dysponuje 63 łóżkami dla chorych 

z  zakażeniem koronawirusem (w  tym 3 in-
tensywnej terapii) i  przygotowuje się do 
zwiększenia bazy łóżkowej do 90 łóżek od 
grudnia 2021. Warto podkreślić, że szpital 
nadal będzie przyjmował chorych bez zaka-
żenia koronawirusem do wszystkich funk-
cjonujących obecnie oddziałów, choć do 
niektórych z  nich w  ograniczonym wymia-
rze. Działalność szpitala w trybie „hybrydo-
wym” jest dla nas bardzo ważna, ponieważ 
wielu chorych z naszego regionu bez infekcji 
Covid-19 oczekuje na diagnostykę i leczenie 
- chcemy im to umożliwić w naszym szpitalu. 
Zorganizowanie pracy w  taki sposób, aby 
połączyć te dwa aspekty jest ogromnym 
wyzwaniem dla nas i  naszego personelu. 
Jesteśmy w  stanie bezpiecznie realizować 
świadczenia dla chorych z  zakażeniem 
SARS-CoV-2 oraz bez infekcji Covid-19 
przyjmowanych w  trybie planowym oraz 
ostrodyżurowym w  dotychczas posiada-

nych oddziałach (ze zmniejszoną liczbą łó-
żek). Jest to możliwe dzięki przeprowadzo-
nym przez nas wielu pracom remontowym, 
w tym budowie instalacji tlenowej, profesjo-
nalnych śluz, zakupowi sprzętu oraz stwo-
rzeniu tzw. strefy czystej dla personelu 
medycznego w  obrębie remontowanego 
Oddziału Pediatrii. Ta sytuacja, a  szczegól-
nie fakt dynamicznych zmian w  zakresie 
liczby łóżek dostępnych dla poszczególnych 
grup pacjentów, wymaga za każdym razem 
zmian funkcjonowania poszczególnych od-
działów, ścieżek poruszania się po szpitalu, 
transportu chorych itd. To wszystko nie by-
łoby możliwe bez zaangażowania personelu 
szpitala. To dzięki ich pracy i  poświęceniu 
szpital może realizować świadczenia me-
dyczne dla mieszkańców regionu. 
Do tej pory przyjęliśmy już ponad 1300 
chorych z  zakażeniem SARS-CoV-2 (stan 
na 26.11.2021 r.)

PJ: Jak zmienił się szpital w ciągu kilku ostat-
nich lat? 

KB: Grupa Scanmed od samego początku 
inwestuje w  poprawę infrastruktury po-
mieszczeń szpitala, dostosowując je do obo-
wiązujących przepisów oraz poprawiając 
warunki dla naszych pacjentów i  komfort 
pracy personelu. W  2016  roku w   szpitalu 
oddano do użytku nowy Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, w 2018 roku blok 
operacyjny, a  w  2019 roku nowy Oddział 
Ginekologii i  Położnictwa z  salą porodową 
i  salą cięć cesarskich oraz Oddział Neona-
tologii. W  szpitalu przeprowadziliśmy mnó-
stwo kosztochłonnych prac remontowych 
dostosowujących budynek do aktualnych 
wymogów przeciw pożarowych (między in-
nymi poprzez budowę nowych wyjść ewaku-
acyjnych, modernizację klatek schodowych, 
podziału obiektu na strefy pożarowe, dopro-
wadzenie drogi przeciwpożarowej do budyn-
ków, modernizację hydrantów wewnętrz-
nych itd.). W większości oddziałów powstała 
też instalacja tlenowa, a na zewnątrz budyn-
ku zamontowaliśmy zbiornik tlenu. W 2021 
roku postawiliśmy ogrodzenie szpitala, wy-
remontowaliśmy pomieszczenie dla apteki 
szpitalnej, korytarze, dyżurki dla personelu 
oraz 6 sal izolacyjnych z węzłami sanitarnymi 

w obrębie Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Chirurgii Ogólnej, kaplicę, sklep zaopatrze-
nia w  sprzęt ortopedyczny i  sklep spożyw-
czy. Obecnie trwają prace remontowe nad 
odtworzeniem wejścia głównego od zachod-
niej strony z budową pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych, w tym wykonania nowych 
murów  oporowych szpitala, pomieszczeń 
dla personelu w obrębie Oddziału Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej oraz rezerwowe-
go zbiornika wody użytkowej oraz zbiornika 
p.poż. W  2020 roku rozpoczęliśmy remont 
Oddziału Pediatrii zgodnie z  decyzją Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej, który byliśmy zmuszeni przerwać 
z  powodu konieczności przekształcenia 
większości oddziałów w  oddziały covido-
we i  wykonania w  tym miejscu tymczaso-
wej „strefy czystej” dla personelu z  od-
działów covidowych. Przed nami kolejne 
prace remontowo-budowlane m.in. po-
radni przyszpitalnej, kolejnych oddziałów 
czy pomieszczeń piwnic szpitala. Niemniej 
jednak prace te będą uzależnione od sy-
tuacji związanej z  pandemią SARS-CoV-2  
i  konieczności utrzymywania naszych od-
działów dla chorych z Covid-19. 
Oprócz poprawy infrastruktury budowla-
nej Grupa Scanmed zainwestowała w licz-
ny nowoczesny sprzęt dla poszczególnych 
oddziałów szpitalnych m.in. aparaty USG, 
RTG, wieże endoskopowe, respiratory, 
łóżka szpitalne itd. W listopadzie tego roku 
zakupiliśmy nowoczesny aparat USG do 
Oddziału Neonatologii, dzięki któremu 
każde dziecko urodzone w naszym szpitalu 
będzie miało wykonane przesiewowe ba-
danie USG jamy brzusznej, serca i mózgu. 
Dodatkowo wprowadziliśmy dokumen-
tację medyczną w  postaci elektronicznej 
i  wdrażamy tzw. e-obchód lekarski, czyli 
aplikację z  szpitalnym systemem medycz-
nym na tabletach, dzięki którym lekarze 
będą mieli dostęp do danych medycznych 
przy łóżku pacjenta. 

PJ: Sercem szpitala jest personel. Na kogo mo-
żemy liczyć w Blachowni? 

KB: Niewątpliwie bez profesjonalnego i za-
angażowanego personelu medycznego na-
wet najlepiej wyposażony szpital nie może 

dobrze działać. Jestem tego świadomy, 
stąd tak wiele uwagi poświęcam na zbudo-
wanie naszego zespołu, a pandemia SARS-
-CoV-2 pokazała nam, jak bardzo możemy 
liczyć na naszych pracowników. O  jakości 
udzielanych usług świadczą nasi wybitni 
ordynatorzy z wieloletnim doświadczeniem 
jak dr Jolanta Pendrasik, dr Marek Sawicki,  
dr Tomasz Kuźma, dr Jolanta Zybura,  
dr Mariusz Dudek, dr Marek Jaszczak,  
dr Paweł Gruszecki, Dyrektor Medyczna  
dr Katarzyna Miszczuk oraz lekarze spe-
cjaliści. Szpital nie istniałby bez pań pielę-
gniarek i  położnych, których pracę bezpo-
średnio nadzorują panie oddziałowe oraz  
mgr Ilona Sitarz - Pielęgniarka Naczelna. 
Oprócz nich w pracę szpitala zaangażowa-
ni są farmaceuci, pielęgniarka epidemiolo-
giczna, ratownicy, opiekunowie medyczni, 
pełnomocnik ds. jakości, rehabilitanci, dia-
gności laboratoryjni, sekretarki medyczne, 
statystycy medyczni, pracownicy pionu 
technicznego, pracownicy firmy cateringo-
wej, sprzątającej, ochroniarskiej. To praca 
tych wszystkich osób, choć często niewi-
doczna dla naszych pacjentów, składa się na 
funkcjonowanie szpitala i udzielanie świad-
czeń na najwyższym poziomie. 

PJ: Jakie ma Pan wizje rozwoju szpitala?

KB: Rozwój szpitala jest uzależniony od dal-
szej sytuacji związanej z  pandemią SARS- 
CoV-2 i  możliwości działania poszczegól-
nych oddziałów w ich pełnym zakresie. 
To przede wszystkim dalszy rozwój dotych-
czasowych oddziałów szpitalnych z  wpro-
wadzeniem nowych procedur diagnostycz-
no-leczniczych do każdego z  nich, w  tym 
szczególnie w  Oddziałach Chirurgii Ogól-
nej i  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. 
Chcielibyśmy rozwinąć ambulatoryjną dia-
gnostykę endoskopową przewodu pokar-
mowego (kolonoskopia, gastroskopia) oraz 
znacznie poszerzyć działalność przychodni 
przyszpitalnej. Niemniej jednak oprócz roz-
woju nowych oraz dotychczasowych usług, 
stawiam przede wszystkim na wysoką ja-
kość udzielanych świadczeń medycznych. 

PJ: Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia  
w realizacji planów i dużo zdrowia!

Stawiam 
na wysoką jakość 

udzielanych świadczeń 
medycznych

Na terenie powiatu częstochowskiego funkcjonuje jeden szpital, którego pomysł 
budowy zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych minionego wieku. Twórcą Placówki 

było Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. W zamyśle miał być to 
szpital górniczy, zapewniający opiekę zdrowotną górnikom i członkom ich rodzin, 

gdyż początkowo subwencjonowano go w całości z funduszy centralnego budżetu 
Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Uroczyste otwarcie Szpitala nastąpiło w 1963 r.

Jak obecnie funkcjonuje szpital? Kto nim zarządza? Na jakich specjalistów możemy 
liczyć w Blachowni? Zapraszamy na rozmowę z p.o. dyrektora Szpitala im. R.Weigla 

w Blachowni dr n. med. Krzysztofem Burym.
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życiu na lepsze i radzą sobie z własnymi 
problemami. 

KK: W  dniu 21 listopada obchodzimy 
w  Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. 
Proszę powiedzieć, czego życzyłaby Pani 
sobie oraz innym pracownikom pomocy 
społecznej?

ID: Myślę, że najważniejsze to czego ży-
czyłabym  sobie i  innym pracownikom 
socjalnym, szczególnie teraz w pandemii 
COVID-19 to zdrowie. Ponadto życzę 
cierpliwości, wytrwałości i poczucia sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy. Abyśmy 
zawsze pamiętali, że to co robimy ma 
sens i służy drugiemu człowiekowi. 

Katarzyna Kuter: Proszę powiedzieć, czym 
się Pani zajmuje, jakie są Pani codzienne 
obowiązki.

Agnieszka Kowalska: Głównym celem 
mojej pracy jest podejmowanie działań 
na rzecz powrotu dziecka do rodziny, 
w tym pomoc rodzicom w sporządzaniu 
wniosków, podań, załatwianiu spraw, 
wzmacnianiu i  odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie. Moja 
praca to także rozmowy z  dziećmi nt. 
umieszczenia w  rodzinnym środowisku 
zastępczym lub w  rodzinie adopcyjnej, 
sporządzanie diagnoz sytuacji rodzinnej, 
usamodzielnianie wychowanków, skła-
danie wniosków mieszkaniowych i doku-
mentacji do usamodzielnienia. Ponadto 
współuczestniczę w opracowywaniu In-
dywidualnych Programów Usamodziel-
nienia i Planów Pomocy Dziecku, prowa-
dzę dokumentację teczek osobowych 
Wychowanków, pomagam dzieciom 
w  rozwiązywaniu codziennych proble-
mów, piszę wnioski i  pisma do instytu-
cji współpracujących, współpracuję ze 
szkołami i  instytucjami wspierającymi 
rodzinę, uczestniczę w  zespołach do 

P racownicy socjalni są zatrud-
niani m.in. w ośrodkach pomo-
cy społecznej, w powiatowych 
centrach pomocy rodzinie, 

organizacjach pozarządowych, centrach 
i  klubach integracji społecznej, ośrod-
kach interwencji kryzysowej czy też 
domach pomocy społecznej. W  swojej 
codziennej pracy realizują szereg zadań 
mających na celu umożliwienie osobom 
znajdującym się w  trudnej sytuacji ży-
ciowej jej przezwyciężenie, wspiera-
jąc osoby niesamodzielne  społecznie, 
ekonomicznie, zdrowotnie, wykluczone 
z  życia społecznego z  różnych powo-
dów. Pomagają ofiarom przemocy fi-
zycznej i  psychicznej, uzależnionym np. 
od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzi-
nom, wykorzystywanym, borykającym 
się z trudną sytuacją rodzinną.
O to, z  jakimi trudnościami borykają się 
w swojej codziennej pracy oraz co stano-
wi dla nich motywację, zapytaliśmy osób 
zatrudnionych w  jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej powiatu 
częstochowskiego. 

Katarzyna Kuter: Proszę powiedzieć, czym 
się Pani zajmuje, jakie są Pani codzienne 
obowiązki.

Halina Bugaj: W  Domu Pomocy Spo-
łecznej w Turowie pracuję od 32 lat, czyli 
połowę mojego życia pracuję z osobami 

Szlachetna służba

Halina Bugaj
Specjalista pracy socjalnej
DPS Turów

Agnieszka Kowalska
Starszy specjalista pracy socjalnej
w Centrum Administracyjnym 
Obsługi Placówek  Opiekuńczo 
- Wychowawczych w Blachowni

Izabela Dudin
Starszy specjalista pracy socjalnej
PCPR w Częstochowie

21 listopada obchodzimy w Polsce  święto wszystkich pracowników służb społecznych, 
czyli Dzień Pracownika Socjalnego. 

potrzebującymi pomocy i wsparcia w ich  
trudnym, codziennym życiu. Moja co-
dzienna praca polega na pomocy w roz-
wiązywaniu problemów mieszkańców, 
niejednokrotnie są to sprawy  wykracza-
jące poza sprawy związane z  pobytem 
w  DPS, wsparcie psychiczne i  emocjo-
nalne naszych podopiecznych, pomoc 
w  rozwiązywaniu zaistniałych konflik-
tów wśród mieszkańców, stały i  syste-
matyczny kontakt z  rodzinami naszych 
podopiecznych.

KK: Jakie trudności napotyka Pani w swo-
jej codziennej pracy?

HB: Praca z  osobami starszymi jest 
trudna i wymaga dużej empatii oraz od-
porności psychicznej,  ponieważ niejed-
nokrotnie problemów, z  którymi trzeba 
się zmierzyć, nie da się tak po prostu za-
mknąć i zapomnieć.

KK: Proszę powiedzieć, jakie umiejętności 
są według Pani  niezbędne w  pracy pra-
cownika socjalnego?

HB: Pracownik socjalny, oprócz wiedzy 
i  umiejętności zawodowych winien ce-
chować się dużą empatią, życzliwością,  
cierpliwością, a  wzajemne zrozumienie 
i  zaufanie (pracownik – mieszkaniec) są 
podstawą całego procesu pomagania.

KK: Co Panią motywuje do pracy?

HB: Moją motywacją do pracy jest każ-
dy, pozytywnie rozwiązany problem 
podopiecznego, jego życzliwy uśmiech 
i proste „dziękuję”.

KK: W  dniu 21 listopada obchodzimy 
w  Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. 
Proszę powiedzieć, czego życzyłaby Pani 
sobie oraz innym pracownikom pomocy 
społecznej?

HB: Uważam, że pracownicy socjalni 
są nadmiernie obciążeni wypełnianiem 
różnych druków i  formularzy, nadmier-
ną sprawozdawczością itp. W  dniu na-
szego święta, życzyłabym  koleżankom, 
kolegom i  sobie,  aby każdy z  nas był 
usatysfakcjonowany swoimi zarobkami, 
aby nasza praca w społeczeństwie była 
zauważona i doceniona.

Katarzyna Kuter: Proszę powiedzieć, czym 
się Pani zajmuje, jakie są Pani codzienne 
obowiązki.

Izabela Dudin: Pracuję w Sekcji Pomocy 
Instytucjonalnej PCPR w  Częstocho-
wie. W  swojej pracy przede wszyst-
kim świadczę bezpośrednią pomoc 
rodzicom biologicznym w  wypełnianiu 
i  gromadzeniu dokumentacji w  postę-
powaniach związanych z  ustalaniem 
odpłatności za  pobyt ich dzieci umiesz-
czonych w  pieczy zastępczej. W  trak-
cie spotkań przeprowadzam rozmowy 
wspierające i pomagam im w rozwiązy-
waniu problemów, poprzez przygoto-
wywanie pism i wniosków o przyznanie 
różnorodnych form pomocy, ustalanie 
kontaktów z dziećmi, ustalanie form te-
rapii, leczenie uzależnień itp. Poza tym 
zajmuję się przyznawaniem dodatku 
w  wysokości świadczenia wychowaw-
czego (500 plus) dla dzieci umiesz-
czonych w  instytucjonalnej pieczy za-
stępczej i  przygotowaniem wniosków 
o udzielenie dotacji celowej na wypłatę 
świadczeń pieniężnych dla posiadaczy 
Karty Polaka. Pełnię także funkcję inter-
wenta kryzysowego udzielając wsparcia 
ofiarom wypadków i  katastrof bezpo-
średnio na miejscu zdarzenia. Aktualnie 
w związku z długotrwałymi nieobecno-
ściami pracowników pełnię zastępstwo 
realizując dodatkowe zadania z zakresu 
ustalenia odpłatności rodzicom biolo-
gicznym za pobyt ich dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz wykonuję zada-
nia z  zakresu realizacji ustawy o  zamó-
wieniach publicznych. 

KK: Jakie trudności napotyka Pani w swo-
jej codziennej pracy?

ID: Borykamy się na co dzień z  wielo-
ma trudnościami. Działania zawodowe 
pracownika socjalnego to duża odpo-
wiedzialność, wymagająca wielu kom-
petencji interpersonalnych, wiedzy, do-
świadczenia – umiejętności z  różnych 
dziedzin. Pracownik socjalny wykonuje 
bardzo trudną pracę. Pracę, która czę-
sto nie przynosi oczekiwanej satysfakcji 
i doprowadza do licznych frustracji. I to 
chyba jest dla mnie największa trudność. 
Gdy osoba potrzebująca, która wyda-
wałoby się jest już tak blisko osiągnięcia 
celu, poddaje się i  cała dotychczasowa 
praca nie przynosi pożądanych efektów. 

KK: Proszę powiedzieć, jakie umiejętności 
są według Pani  niezbędne w  pracy pra-
cownika socjalnego?

ID: Według mnie pracownik socjalny 
to osoba, na której spoczywa wiele od-
powiedzialnych zadań.  Praca na tym 
stanowisku wymaga wiedzy z  zakre-
su z  wielu dziedzin,   a  także znajomo-
ści przepisów prawa oraz współpracy 
z  wieloma instytucjami. Świadczenie 
pracy socjalnej, udzielanie porad i wska-
zówek w  zakresie rozwiazywania trud-
nych  spraw, osobom potrzebującym to 
najważniejsze umiejętności, jakimi pra-
cownik socjalny powinien się posługi-
wać. Pracownik socjalny to osoba, która 
powinna być wrażliwa na potrzeby ludzi 
wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, szanować drugie-
go człowieka i   stosować zasady etyki 
zawodowej. Pracownik socjalny to za-
wód zaufania publicznego wymagający  
pełnienia wielu ról zawodowych. Dzia-
łania zawodowe pracownika socjalnego 
to duża odpowiedzialność, wymagająca 
wielu kompetencji interpersonalnych, 
wiedzy i doświadczenia.

KK: Co Panią motywuje do pracy?

ID: Praca pracownika socjalnego nie 
jest łatwa, nasi klienci mają różne ocze-
kiwania i  potrzeby, które czasami są 
niemożliwe do zaspokojenia. Czasami 
zdarzają się osoby agresywne i roszcze-
niowe. Nie zawsze jest przyjemnie. Jed-
nak moja praca daje mi wiele satysfakcji 
i radości. W Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Częstochowie pracuję 
od 2009 roku, więc to już 12 lat, nawet 
nie wiem, kiedy to minęło. Wiele się 
tutaj nauczyłam. Myślę, że najbardziej 
motywuje mnie, gdy osoby, którym po-
magam, korzystają z  moich rad, gdy im 
się po prostu udaje zmienić coś w swoim 

spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 
zgłaszam dzieci do Ośrodka Adopcyjne-
go, w  ramach przydzielonych obowiąz-
ków prowadzę zajęcia wychowawcze, 
prowadzę Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i  Młodzieży Częściowo Po-
zbawionym Opieki Rodzicielskiej „SER-
CE DZIECKA” w  Blachowni oraz piszę 
programy i  projekty celem pozyskania 
dodatkowych środków finansowych 
przede wszystkim na organizację czasu 
wolnego Wychowanków.

KK: Jakie trudności napotyka Pani w swo-
jej codziennej pracy?

AK: Brak zaangażowania i chęci, ze stro-
ny niektórych naszych Wychowanków 
czy rodziców, do zmiany swojej sytuacji 
życiowej na lepsze, czasami roszczenio-
wość, pretensjonalność i  na co dzień 
nadmiar biurokracji.

KK: Proszę powiedzieć, jakie umiejętności 
są według Pani  niezbędne w  pracy pra-
cownika socjalnego?

AK: Myślę, że jest to przede wszystkim 
poszanowanie godności drugiego czło-
wieka, empatia i  zdolność do samokon-
troli własnych emocji, zwłaszcza w trud-
nych sytuacjach. Ważne umiejętności to 
komunikatywność, wyrozumiałość, takt 
i  kultura osobista. Pracownik socjalny 
powinien się również cechować bezin-
teresownością, uczciwością i  wytrwa-
łością. Bardzo ważna jest chęć niesienia 
pomocy oraz posiadanie interdyscypli-
narnej wiedzy. 

KK: Co Panią motywuje do pracy?

AK: Motywacją dla mnie do dalszej pra-
cy są sukcesy dzieci i rodzin, pokonanie 
przez Nich trudności, powrót dziecka do 
domu rodzinnego, pozyskanie rodziny 
zastępczej czy adopcyjnej, osiągnięcia 
naszych Wychowanków: ukończenie 
szkoły, pozyskanie pracy, założenie 
rodziny, prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku i nie pozostanie kolejnym 
klientem pomocy społecznej.

KK: W  dniu 21 listopada obchodzimy 
w  Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. 
Proszę powiedzieć, czego życzyłaby Pani 
sobie oraz innym pracownikom pomocy 
społecznej?

AK: Przede wszystkim, zdrowia, szczę-
ścia, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, 
uśmiechu na twarzy, satysfakcji z  nie-
sienia pomocy oraz sukcesów w  życiu 
zawodowym i prywatnym. 

Dziękujemy za rozmowę i  życzymy wy-
trwałości i  entuzjazmu w  podejmowaniu 
nowych wyzwań!

KK
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Krótka rzecz o codzienności
czyli... tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe Szanowni Państwo, w poprzednim numerze zachęcaliśmy Was do wzięcia udziału w konkursie na Opowieść Wigilijną, 

w którym główną wygraną oprócz nagród rzeczowych stanowiła publikacja najlepszej pracy w 126 numerze 
Częstochowskich Wieści Powiatowych. Tym samym niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, że Komisja 

Konkursowa w składzie: Anna Dziewior, Michał Dzwonnik i Magdalena Ballas-Ewicz, jako najlepszą opowieść 
wyłoniła pracę pt.: Opowieść Wigilijna Stasia nadesłaną przez Panią Katarzynę Jermacz .

Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy Państwa do lektury.

G rudzień żegnał rok 1945 solid-
ną porcją śniegu i  siarczystym 
mrozem. Jakby chciał zamrozić 
wszystkie łzy i  strach, który to-

warzyszył ludziom od sześciu lat. Dla 
gospodarstw, które nie zdążyły się odpo-
wiednio przygotować, zapowiadała się 
ciężka zima. Staś kończył oporządzać jed-
ną z dwóch krów w oborze. Mieli szczęście, 
że obie przetrwały wojnę, sprytnie scho-
wane za sekretną ścianą w  dobudówce. 
Nie zabrali ich ani Niemcy, ani partyzanci. 
Gadzina jakby wiedziała, że tylko cisza 
może uratować je oraz rodzinę Górów. 
- Synku. – Zza węgła wyszła Marianna. 
Wyciągnęła spracowaną dłoń w  stronę 
wiadra z  mlekiem, które właśnie prze-
cedzał przez tetrową pieluszkę dwuna-
stolatek. – Jutro Wigilia. Pójdź, proszę 
do Gródka, do ciotki Wandzi i  poproś 
ją o  mąkę. Napieczemy chleba na świę-
ta. Naszej już praktycznie nie ma… 
Chłopiec poklepał Krasą w  kościsty 
zad. Faktycznie, kiedy ostatnio wi-
dział worek, był on praktycznie pusty. 
- Musisz wyjść od razu, żebyś w  ciem-
nościach nie wracał. – Ciągnęła da-
lej, idąc za Stasiem do sieni, gdzie 
zaczął owijać stopy dodatkowymi onu-
cami, na które wsunął liche trzewiki. 
Spojrzał na nie i  cicho westchnął. Może 
któryś z kuzynów da mu jakieś solidniejsze 
buty? Byle nie żołnierskie oficerki… Przez 
takie zabrali ojca do obozu pracy, skąd 
wciąż nie wrócił. Nie było litości, mimo że 

zostawiał ciężarną żonę i dwójkę małych 
dzieci. Na nic zdały się tłumaczenia, że 

ich nie ukradł, tylko wymienił, bo sta-
re buty całkiem się rozlazły. Od tam-

tej pory zostali w  trójkę, a  wkrótce 
dołączyła do nich maleńka sio-

strzyczka. Szybko otarł łzę, spły-
wającą po policzku i  narzucił 
na ramiona dodatkową kufajkę.  

  Śnieg kładł się po polach wysoki-
mi zaspami, skutecznie utrudnia-

jąc marsz. W  lesie było go mniej, 
ale tam także trzeba było się 

przedzierać przez zaśnieżo-
ne ścieżki. W  końcu chło-

pak stanął przed domem 
siostry matki. W  środku 

skromnej chatki robota 
trwała w  najlepsze.  

Kuzynka Basia zamiatała izbę, młodsza 
Anielka łuskała w  kącie groch, a  ciot-
ka Wandzia zagniatała właśnie ciasto 
na chleb. Staś zagapił się na dłonie ko-
biety rytmicznie pracującej nad droż-
dżową masą, poddającą się jej palcom. 
- Czegoś chciał Stachu? Przyszedłeś po coś, 
czy tylko chciałeś zapaskudzić nam chału-
pę? – Rzuciła Baśka gniewnie patrząc na 
szybko powiększającą się kałużę wokół do-
szczętnie przemoczonych stóp chłopaka.
- Przepraszam, straszne zaspy po polach, 
a ja nie mam porządnych „gumowcy”.
- Chyba za długo siedzę nad tym grochem, 
albo to ty ten smród przyniosłeś! – Za-
śmiała się z  kąta pyskata Anielka. Zawsze 
miała dla niego jakąś soczystą zaczepkę. 
Nie spodobało mu się to, w  jaki sposób 
przywitały go kuzynki. Obśmiały go, zru-
gały na wstępie, a teraz jeszcze musi prosić 
o przysługę.
- Cicho gęsi! – fuknęła Wanda w stronę có-
rek – Co chciałeś dziecko? Tylko mów szyb-
ko, bo wuj Janek ze Zbyszkiem zaraz wrócą 
z lasu, a my jeszcze robót nie pokończyły? 
Można było wyczuć, że pojawienie się sio-
strzeńca w tym momencie było i jej nie na 
rękę. Chłopiec przełknął gorzką gulę, któ-
ra stanęła mu w gardle.
- Nic nie chciałem. – Naciągnął uszankę 
głębiej na kędzierzawe, rudawe włosy i ob-
rócił się na pięcie w stronę wyjścia. Nie po-
zwoli się obrażać.
- Stachu, nie wygłupiaj się! – krzyknęła za 
nim kobieta, ale ten był już za drzwiami 
i biegł w stronę furtki.
W  lesie emocje trochę z  niego opadły. Łzy 
z twarzy wycierał rękawem połatanej kurt-
ki, przedzierając się przez śnieg. Szybko za-
częło się ściemniać, w  dodatku zerwał się 
zimny wiatr, niosąc ze sobą zadymkę. Kiedy 
wyszedł na otwarte pole, szybko przemókł 
do ostatniej nitki. Powłóczył zrezygnowany 
noga za nogą. Mama nie będzie zadowolona. 
Gdyby tata tu był… Gdyby w końcu wrócił… 
Byłoby na pewno inaczej. Razem zaoraliby 
pole, może udałoby się mu przyprowadzić 
jakiegoś konia? Potknął się na granicy. Ko-
lana zanurzyły się w  mokrym śniegu. Po-
stanowił chwilę odpocząć, wyciągnął się 
w wysokiej zaspie. Śnieg był taki przyjemny 
dla rozgrzanej, spoconej buzi.
- Staś! Staś, otwórz oczy… Jesteś 
już blisko. - Chłopiec usłyszał głos,  

cicho rozchodzący się w  jego głowie. 
- Tata? Wróciłeś?
- Nie, już nie wrócę synku. Teraz ty musisz 
się zaopiekować mamą, Anią…
- I Zosią. Mama dała jej na imię Zosia.
- …i Zosią. Musisz być silny. Teraz ty jesteś 
mężczyzną w  naszym domu. Pamiętaj 
dziecko, teraz ty musisz się nimi zająć.
- Tato? – Staś otworzył oczy. Był sam na 
środku pola, przykryty cienką śnieżną 
kołderką. W  oddali majaczyły pierwsze 
domu Białej Wielkiej. Wstał na sztyw-
nych nogach i  powoli poszedł do domu. 
Kiedy stanął w  drzwiach, mama siedziała 
przy piecu, czekając na syna. Północ minę-
ła, zaczynała się Wigilia.
- Mamo! Zjemy, co zrobisz. Nie będzie 
chleba. – Wypiął pierś, starając się samą 
postawą przekonać rodzicielkę. Usta jed-
nak same wykrzywiły się w podkówkę, nie 
zbaczając na wysiłki mięśni twarzy.
- Dziecko. – Wyszeptała, ciągnąc pier-
worodnego za rękę i  po chwili już przy-
tulała go do piersi. Czuła, że coś się wy-
darzyło, a  Staszek nie chce o  tym mówić. 
– Ważne, że mamy siebie, że jesteśmy razem 
i  jesteśmy zdrowi. Reszta sama się ułoży. 
Łzy zaczęły bezgłośnie spływać im po po-
liczkach. Wiedzieli, że ma rację.
- I  to się wydarzyło naprawdę, mamo?  
– Spytał blondynek leżący na chodnicz-
ku, pod choinką. Głowę oparł na rączkach 
i wpatrywał się w kobietę, nie chcąc uronić, 
ani jednego słowa padającego z jej ust.
- Tak. – Uśmiechnęła się, poprawiając czer-
woną sukienkę na kolanach. – Staś został 
później moim dziadkiem, a twoim pradziad-
kiem. Historię tę opowiadał nam – swoim 
dzieciom i wnukom, abyśmy zawsze pamię-
tali, że nie dobra w życiu są ważne, a rodzi-
na. Bycie razem, wspieranie i wybaczanie. 
Teraz ja przekazuję ją tobie. To jest nasza, 
rodzinna opowieść wigilijna…

POSŁOWIE
Ta historia jest prawdziwa. Naprawdę był 
dumny Staś i słowa prababci. Sen powstał 
w mojej głowie, ale pradziadek naprawdę 
nie wrócił z obozu i naprawdę mały chło-
piec musiał stać się głową domu i  opar-
ciem dla matki i małych sióstr. To był mój 
dziadek. Zawsze serdeczny, zawsze hono-
rowy. Zawsze mój.

Katarzyna Jermacz

Boże Narodzenie to święta wyjątko-
we. Obchodzone są przez chrze-
ścijan i  nie tylko na całym świecie. 
Z  pewnością wszystkim nam koja-

rzą się one z  niezwykle ciepłą, rodzinną at-
mosferą, prezentami pod choinką, kolędami 
i  dobrym jedzeniem. Rzadko jednak zasta-
nawiamy się, skąd się wzięły i  co oznaczają 
znane nam wszystkim zwyczaje bożonaro-
dzeniowe. W  większości polskich domów 
łamiemy się przecież opłatkiem, zostawiamy 
jedno puste miejsce, czy też wkładamy sian-
ko pod obrus… 

Choinka i dekoracje bożonarodzeniowe
Choinka  to dla wielu z  nas najważniejszy 
element świąt Bożego Narodzenia. To bo-
żonarodzeniowe drzewko – świerk, sosna 
lub jodła – przywędrowało na tereny Polski 
na przełomie XIX i  XX wieku. Początkowo 
choinki zdobiły domy magnackie, szlachec-
kie i mieszczańskie, a z czasem trafiły także 
na wieś. W  chrześcijaństwie choinka stała 
się symbolem i  nadzieją życia wiecznego. 
Choinki przyozdabiano łańcuchami z  bibu-
ły i  słomy, jabłkami, orzechami i  ciastkami. 
Wszystkie ozdoby świąteczne miały symbo-
liczne znaczenia. Jabłka i orzechy oznaczały 
zdrowie i  siły witalne oraz pomoc w  magii 
miłości, były też w czasach pogańskich uwa-
żane za pokarm zmarłych. Ozdoby ze słomy 
znamionowały obfitość i  płodność, a  łań-
cuchy nieustanne powodzenie. Gwiazda 
na czubku choinki to odpowiednik gwiazdy 
betlejemskiej, a świeczki stały się symbolem 
narodzonego Jezusa.
Zanim pojawiła się choinka, świąteczną de-
koracją był podłaźnik (podłaźniczka) i pająk, 
które wieszano pod sufitem. Zielone drzew-
ka jeszcze w kulturze przedchrześcijańskiej 
były uważane za symbol życia i  płodności. 
Podłaźnik to wierzchołek lub gałąź drzewka 
iglastego zawieszany w  izbie bezpośrednio 
nad stołem wigilijnym lub w  świętym ką-
ciePająki przygotowywane były przez go-
spodynie oraz dziewczęta i wisiały w domu 
przez cały rok, aż do ich zniszczenia. Robio-
no je ze słomy i kolorowej bibuły lub papieru.

Wigilia
24 grudnia, wigilia to dzień wyjątkowy. Nasze 
kuchnie pachną wspaniałymi wigilijnymi po-
trawami. Oczywiście są to potrawy bezmię-
sne, jak nakazuje tradycja. W Polsce potrawy 
wigilijne są często dość zróżnicowanie, ale 

z pewnością na każdym stole znaleźć można 
pierogi, barszczyk z uszkami, zupę grzybową, 
karpia czy  kapustę z grochem lub grzybami. 
W  żaden inny dzień potrawy te nie smakują 
tak jak w wigilię. Najważniejszym momentem 
wigilii jest uroczysta wieczerza, przy której 
zbiera się cała rodzina. To niezwykle piękny                                
i  wzruszający moment. Wigilia stanowi nie 
tylko przygotowanie do świąt Bożego Naro-
dzenia, ale już zaczyna czas świąteczny i de-
cyduje w głównej mierze o niepowtarzalnym 
charakterze świętowania. Z dniem wigilijnym 
związane są liczne przesądy i  wierzenia, 
o  których dziś zapominamy. Wigilia i  Boże 
Narodzenie przypadają na zimowe przesile-
nie słońca. Zaczyna się wtedy astronomicz-
na zima, jednocześnie noc staje się krótsza 
a  dni dłuższe. Od najdawniejszych czasów 
Wigilia otwierała rok słoneczny, wegetacyjny 
i  tradycyjny rok obrzędowy. Zachowały się 
więc w jej obchodach (zwłaszcza w ludowych 
zwyczajach i obrzędach) ślady dawnych rytu-
ałów agrarnych, zadusznych i noworocznych. 
Ponoć kto w wigilię wstanie bardzo wcześnie 
rano, zapewni krzepę  do pracy na cały rok. 
Ponoć w  wigilię przemawiają także do nas 
ludzkim głosem zwierzęta…

Opłatek
Każdemu Polakowi z  pewnością trudno so-
bie wyobrazić Boże Narodzenie bez opłatka.  
Polska to jedyny kraj, gdzie rozpowszech-
niony jest zwyczaj  łamania się opłatkiem 
przy wieczerzy wigilijnej. Słowo „opłatek” 
wywodzi się z  języka łacińskiego  oblatum   
– dar ofiarny. Opłatek to rodzaj  ciasta z mąki 
pszennej i wody, pieczony w bardzo cienkich 
arkuszach.  Według tradycji kolacja wigilijna 
rozpoczyna się od dzielenia się opłatkiem 
i składania sobie życzeń. Po modlitwie i czy-
taniu Pisma Świętego następuje łamanie się 
opłatkiem, który jest symbolem Eucharystii. 

Sianko pod obrusem
Kolejną tradycją jest kładzenie siana pod wi-
gilijny obrus. W zamierzchłych czasach siano 
było rozścielane niemal wszędzie, by zapew-
nić duchom przybyłym na ziemię wygodne 
dojście do stołu, a  ludziom dostatek. W  cza-
sach chrześcijańskich zaczęto traktować sian-
ko jako pamiątkę narodzin Jezusa w stajence. 
Stało się symbolem ubóstwa, w jakim na świat 
przyszedł Zbawiciel. Według tradycji sianko 
ma sprowadzić dobrobyt na domostwo. 

Puste miejsce przy stole
Bardzo ciekawym również zwyczajem jest 
pozostawiania pustego miejsca przy stole. 
Ma on  rodowód przedchrześcijański. We-
dług  wierzeń naszych przodków, dodatkowe 
nakrycie przypominało o  duszach zmarłych 
krewnych, którzy w  tym czasie przesilenia 
zimowego przychodzili na ziemię. Później 
dodatkowe nakrycie było przeznaczone dla 
„strudzonego wędrowca”, którego zima za-

skoczyła w podróży, a którego  należało przy-
jąć i ugościć. Zwyczaj ten miał także wymowę 
patriotyczną – dodatkowe nakrycie symbolicz-
nie zarezerwowane było dla członka rodziny 
represjonowanego przez zaborców, przeby-
wającego na zesłańczej tułaczce na Syberii, czy 
internowanego przez władze komunistyczne. 
Puste miejsce pozostawiane dla niespodziewa-
nego gościa, niesie jednak przesłanie, że nikt 
w tym dniu nie powinien być sam, ale też wiąże 
się z polską gościnnością i chęcią niesienia po-
mocy innym. W czasach pandemii Covid-19 to 
puste nakrycie przy wigilijnym stole może być 
symbolicznym połączeniem z  nieobecnymi, 
przeżywającymi te święta indywidualnie ze 
względu na szerzącą się nadal epidemię.

Kolędowanie
Chodzenie „po kolędzie”, czyli świątecznej 
kweście, zaczynano w  Boże Narodzenie 
wieczorem lub w Św. Szczepana, a kończono 
przed Matką Boską Gromniczną. Po wsiach 
wędrowali przebierańcy, niosąc ze sobą tu-
ronia, konia, żurawia, bociana itp. Wchodząc 
do domów, pozdrawiali gospodarzy, śpiewali, 
wygłaszali życzenia zdrowia i urodzaju, a tak-
że odgrywali różne scenki. Na koniec prosili 
o  kolędę – datek. Kolędą było najczęściej 
świąteczne jedzenie lub drobne pieniądze. 
Kolędnicy śpiewali też złośliwe piosenki, gdy 
gospodarz nie chciał ich wpuścić do izby lub 
nie był hojny.
Kolędnicze życzenia miały zapewnić dobro-
byt w  następnym roku, obfite plony i  płod-
ność zwierząt. Mieszkańcy wsi niecierpliwie 
oczekiwali przybycia kolędników, ponieważ 
ich przyjście zapowiadało urodzaj i powodze-
nie. Warto także wspomnieć, że w  zasadzie 
każdy region naszego kraju ma swoje własne 
tradycje i  zwyczaje związane ze Świętami  
Bożego Narodzenia. Dotyczą one także po-
traw wigilijnych.
Szanowni czytelnicy nadszedł grudzień. Czas 
świąteczny, rodzinny, czas podsumowań i re-
fleksji. Dziękując, że możemy razem spotkać 
się na łamach naszego miesięcznika w imieniu 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu 
i Promocji Powiatu pragnę złożyć wszystkim 
mieszkańcom powiatu częstochowskiego 
oraz czytelnikom Częstochowskich Wieści 
Powiatowych serdeczne życzenia cytując 
jakże trafne dziś słowa poety …
„Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością 

i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem” 
- K.I. Gałczyński

Niech ta mała, Nowonarodzona Dziecina, któ-
ra przynosi pokój całemu światu, sprawi, że 
w Waszych domach i sercu zagości prawdziwa 
radość i nadzieja nie tylko w te piękne Święta 
Bożego Narodzenia, ale również każdego dnia 
nadchodzącego Nowego 2022 Roku.

W artykule wykorzystano materiały  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Poznaliśmy najlepszą Opowieść Wigilijną

OPOWIESC   WIGILIJNA   STASIA
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11  listopada 2021 r. odbył się 
pierwszy turniej z XII Cyklu Ogól-
nopolskich Turniejów Piłki Nożnej 
Halowej ,,Blachownia Cup 2021”.

W turnieju wystąpiło sześć zespołów  
z rocznika 2012  i młodsi, Orlik Bla-
chownia, Skra Częstochowa, Victoria 
Częstochowa, Sportowa Częstochowa, 
Herkules Kochanowice oraz UKS Ra-
ków Częstochowa. Pierwsze miejsce w 
turnieju zajęła drużyna Orlika Blachownia, 
drugie miejsce Skra Częstochowa, a trze-
cie Victoria Częstochowa. 
 
Skład Orlika:
Jachimczak Filip, Stobrawa Aleksander, 
Bednarek Bartosz, Skorupski Mateusz, 
Wójcik Alan, Toll Kamil, Gajzner Antoni, 
Jeziorowski Kacper
Trener: Szczypiór Przemysław
                                       
Tabela końcowa:
1.Orlik Blachownia - 13 - 20:2 
2.Skra Częstochowa - 12 - 26:6
3.Victoria Częstochowa - 10 - 17:6
4.Sportowa Częstochowa - 6 - 13:9
5.Herkules Kochanowice - 3 - 5:28
6.UKS Raków Częstochowa - 0 - 2:32

14 listopada 2021 roku odbył się drugi 
turniej z XII Cyklu Ogólnopolskich Tur-
niejów Piłki Nożnej Halowej ,,Blachownia 
Cup 2021”. W turnieju zagrali zawodnicy 
z rocznika 2015 i młodsi. W sumie oglą-
daliśmy występ 63 zawodników, a wystą-
piło osiem zespołów: Orlik Blachownia, 
Lot Konopiska, RAP Radomsko, Sparta 
Lubliniec, Ajaks Częstochowa, Skra 
Częstochowa I i II oraz Stradom Czę-
stochowa. W rywalizacji tej grupie wie-
kowej nie była prowadzona klasyfikacja 
końcowa. Wszyscy uczestnicy dostali 
pamiątkowe medale i słodki upominek. 
Najważniejsza była dobra zabawa i gra 
oraz radość dzieci ze zdobywanych bra-
mek. Rywalizacji najmłodszych adep-
tów piłki nożnej przyglądała się licznie 
zgromadzona na hali publiczność.
- Zarząd Klubu serdecznie dziękuje Staro-
stwu Powiatowemu w Częstochowie - fun-
datorowi nagród, rodzicom naszego klubu 
za pyszne ciasta do kawiarenki klubowej, 
firmom: ,,ToTuTaj” i Restauracja Kmicic – 
przygotowanie i ufundowanie posiłków, 
Restauracja ,,Bajka”oraz OSiR Blachownia, 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do organizacji tego turnieju. Dziękujemy!!! 
– mówi Piotr Lankamer, Prezes Orlika Bla-
chownia.

PJ

11 listopada w Częstochowie odbył się 
Ogólnopolski Integracyjny Turniej  

Szachowy. 

Klasyfikację końcową wyłoniono po roze-
graniu IX rund w systemie szwajcarskim.  
W kategorii open zwyciężył Mateusz Kowalczyk,  
Starzenice - 7,5 pkt. 
Kolejne miejsca zajęli:

2. Kacper Polak,  Racibórz,   7,5 pkt
3. Kamil  Kaliszuk, Hetman  Częstochowa, 7,0 pkt 
4. Szymon Malek, Hetman Częstochowa, 7,0 pkt
5. Kamil  Mosny, Tarnowskie Góry,  7,0  pkt

Organizatorem turnieju był LKS GOL START  
w Częstochowie,  Starostwo Powiatowe w Czę-
stochowie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich w Częstochowie. PJ

W  Starostwie Powiatowym 
w  Częstochowie oraz Po-
wiatowym Zarządzie Dróg 
w  Częstochowie zrealizowa-

no projekt „Ergonomiczny urząd – wydajni 
pracownicy”. Projekt był skierowany do 
urzędniczek i urzędników, którzy większość 
swojego czasu pracy spędzają przy biurku 
i  przed komputerem. Praca wykonywana 
przez dłuższy czas w  pozycji siedzącej po-
woduje dolegliwości bólowe i  zmiany zwy-
rodnieniowe w  narządzie ruchu, głównie 
w  kręgosłupie, a  praca przed monitorem 
jest źródłem kłopotów ze wzrokiem, które 
prowadzą często do zaburzeń ostrości wi-
dzenia i  konieczności noszenia okularów. 
Dlatego też został złożony wniosek o dofi-
nansowanie zadania, który został pozytyw-
nie zweryfikowany i Powiat otrzymał środki 
z EFS w wysokości 356.620,68 zł i z Budże-
tu Państwa w wysokości 12.586,62 zł, przy 
własnym udziale w kwocie 50.346,45 zł.
Dzięki temu zakupiono nowoczesne wypo-
sażenie, posiadające wiele funkcji popra-
wiających ergonomię pracy – 105 foteli 
biurowych i  podnóżków zapewniających 
odpowiednie podparcie dla kręgosłu-
pa i  nóg, 102 monitory z  pełną regulacją 
i  47 ergonomicznych pionowych myszek 
i  podkładek zapewniających podparcie dla 
nadgarstków. Drugim niezwykle ważnym 
modułem projektu były szkolenia dla pra-
cowników. Zrealizowano cztery moduły 
szkoleniowe, w  których uczestniczyło 169 
osób. Dotyczyły one: ergonomii pracy, 

Powiat zainwestował 
w zdrowie swoich pracowników

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie i jego jednostkach w 2021 r. zostały zrealizowane dwa projekty,  
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem była poprawa jakości i ergonomii pracy urzędników  
i pracowników pomocy społecznej.

,,Blachownia Cup 2021"

SZACHIŚCI UCZCILI 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

profilaktyki zdrowia i  wzroku w  pracy ad-
ministracyjno-biurowej oraz z  profilaktyki 
zdrowotnej w zakresie wypalenia zawodo-
wego, oraz technik radzenia sobie ze stre-
sem w  miejscu pracy. Szkolenia prowadzili 
specjaliści z  wieloletnim doświadczeniem: 
psycholog – psychoterapeuta oraz fizjote-
rapeuta – rehabilitant.
Szkolenie z  psychologiem uzmysłowiło, 
jak ważne jest niebagatelizowanie nara-
stających w  człowieku emocji i  pokaza-
ło jak w  praktyczny sposób eliminować 
stres w  życiu codziennym. Pokazało, że 
wypalenie zawodowe nie dotyczy jedy-
nie osób z  wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym, ale może spotkać każdego, 
a  jego wczesne rozpoznanie i podjęcie od-
powiednich działań pomoże na nowo od-
naleźć sens wykonywanej pracy. Szkolenia 
z  fizjoterapeutą pomogły zrozumieć co 
dzieje się z  ciałem człowieka zmuszonym 
do przyjmowania niekomfortowej, siedzą-
cej postawy. Pokazały, jak duże obciąże-
nia działają na poszczególne odcinki ciała, 
a także wskazały pozytywne aspekty wyni-
kające ze zdrowego stylu życia. Pracownice 
i  pracownicy biorący udział w  szkoleniach 
aktywnie uczestniczyli w  formie warszta-
towej, gdzie mogli poznać praktyczne ćwi-
czenia pozwalające zredukować najczęściej 
występujące dolegliwości, jak choćby bóle 
kręgosłupa czy też drętwienie kończyn 
górnych. Ponadto przedstawione metody 
relaksacji oraz ćwiczenia wspomagające 
pracę oka uświadomiły uczestnikom, jak 
małym nakładem pracy można zwiększyć 
komfort codziennej pracy.
Drugi projekt pn. „Efektywny pracownik 
pomocy społecznej” skierowany był do 
jednostek organizacyjnych Powiatu Czę-
stochowskiego, w  tym do pracownic i  pra-
cowników Domów Pomocy Społecznej 
w  Blachowni, Lelowie i  w  Turowie oraz do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Częstochowie. Powiat na realizację za-
dania otrzymał środki z  EFS w  wysokości 
346.946,62 zł i  z  Budżetu Państwa w  wy-
sokości 12.245,18 zł, przy własnym udziale 
w  kwocie 48.980,70 zł. Każda z  jednostek 
zakupiła wyposażenie dla swoich pracow-
ników – Domy Pomocy Społecznej dla 

osób wykonujących ciężką fizyczną pracę 
podczas opieki nad pensjonariuszami, przy 
sprzątaniu obiektów, w  kuchni lub w  oto-
czeniu obiektów, a  w  PCPR – dla pracow-
ników biurowych. Do DPS-ów trafiły łóżka 
rehabilitacyjno-pielęgnacyjne, podnośniki 
kąpielowo – transportowe, podnośniki 
wannowe, wózki toaletowo-prysznicowe, 
balkoniki, łóżko transportowo-kąpielowe, 
wózek do transportu zwłok, schodołaz, 
traktorek - kosiarka, odśnieżarka – zamia-
tarka spalinowa, akumulatorowe maszy-
ny do mycia podłóg, odkurzacz piorący 
do wykładzin, wózki sprzątające, wózek 
do przewożenia artykułów spożywczych 
i  30-litrowy kocioł warzelny. Dla PCPR 
zakupiono 23 zestawy foteli biurowych, 
podnóżków, monitorów, ergonomicznych 
myszek i podkładek pod mysz.
W  projekcie tym również realizowany 
był cykl szkoleń dla 122 pracowników 
jednostek pomocy społecznej. Szkolenia 
obejmowały zagadnienia związane z zapo-
bieganiem negatywnym skutkom stresu 
i  wypalenia zawodowego. Pracownicy po-
mocy społecznej są szczególnie narażeni 
na kontakt z  trudnymi, stresującymi sy-
tuacjami w  pracy, dlatego też duży nacisk 
położono na uzmysłowienie, jak ważne jest 
rozgraniczenie życia zawodowego od pry-
watnego i  jak istotną rolę odgrywa odpo-
czynek. Również szkolenia z fizjoterapeutą 
były cennym doświadczeniem dla pracow-
ników - nakreśliły obraz dysfunkcji, jakie 
mogą powstać w  wyniku codziennej pracy 
z  pensjonariuszami bez wspomagania się 
technikami zwiększającymi ergonomię pra-
cy, a także pokazały jak zapobiegać przecią-
żeniom układu mięśniowo-szkieletowego 
w  pracy opiekunów i  pracowników gospo-
darczych z  Domów Pomocy Społecznej. 
Również w PCPR przeprowadzono szkole-
nia poprawiające jakość pracy przy biurku 
i przed monitorem.
Oba projekty stanowiły cenny wkład w po-
prawę jakości i  komfortu pracy pracowni-
ków Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu Częstochowskiego.

Patrycja Witkowska
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji, 

Rozwoju i Gospodarki Mieniem
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III miejsce Blanka Kędzior, kl.4, Żuraw

wyróżnienie: Jakub Sowa, kl. V, Sp w Starczy
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wyróżnienie: Kornelia Skrobek, kl. II, Rędziny
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III miejsce Filip Falasa, kl. II a, Dąbek
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