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W TYM NUMERZE:POWIAT CZĘSTOCHOWSKI 
LIDEREM SPÓJNOŚCI

Często słyszę pytania, co udało nam 
się zrobić? W jakim miejscu jesteśmy? 
Czy się rozwijamy? Czy podejmujemy 
słuszne działania? Najlepszą odpowie-

dzią będzie przedstawienie niezależnych 
badań w tym zakresie.

Ogólnopolski Ranking Spójności

Ośrodek analityczny SpotData, wy-
dawca dziennika Puls Biznesu i  por-
talu bankier.pl opracował ogólnopol-
ski ranking spójności. Skąd taka nazwa? 
Jak twierdzą badacze, w przypadku Poli-
tyki Spójności UE należy wziąć pod uwa-
gę nie tylko wskaźnik średnich docho-
dów na jednego mieszkańca (PKB per 
capita), ale także wiele innych wskaź-
ników i  zjawisk, które obrazują postęp 
i  zmiany zachodzące w  poszczególnych 
regionach oraz mniejszych jednostkach 
terytorialnych. Celem rankingu jest 
pokazanie przełożenia i  oddziaływa-
nia unijnej Polityki Spójności na kon-
kretne obszary życia mieszkańców po-
szczególnych jednostek terytorialnych 
(314 powiatów i  66 miast na prawach 
powiatu). 

Wskaźniki

Za najważniejszy wskaźnik przyjęta zo-
stała zmiana średniego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto wyrażonego 
stosunkiem do średniego krajowego wy-
nagrodzenia brutto. Pod uwagę wzięte 
zostały również takie wskaźniki jak licz-
ba ludności, przyrost naturalny, stopa 
bezrobocia, liczba lekarzy przypadają-
cych na 10 tys. mieszkańców, miejsca 
w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do 
3 lat, liczba spółek handlowych, liczba 
organizacji i stowarzyszeń, udział kobiet 
w  organach stanowiących samorządu 
terytorialnego.
W  większości przypadków pod uwagę 
brana była procentowa zmiana wskaź-
ników w  ciągu ostatnich lat. W  ten spo-
sób mierzony był postęp, jaki zrobiły 

Koniec roku to czas podsumowań i planowania kolejnych działań.
 Jednostki samorządu terytorialnego zamykają budżet 2022
 i są w trakcie przyjmowania projektów uchwał budżetowych 

na kolejny rok.
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powiaty w  poszczególnych obszarach. 
Np. powiat, w  którym bezrobocie spa-
dło z  poziomu 20 do 8 proc., otrzymał 
znacznie więcej punktów niż powiat, 
w którym stopa bezrobocia utrzymywa-
ła się stale na bardzo niskim poziomie 5 
proc. Wyjątkiem są wskaźniki dotyczące 
przyrostu naturalnego oraz udziału ko-
biet w organach stanowiących samorzą-
du terytorialnego. W  obu przypadkach 
wzięto pod uwagę wartości odpowied-
nio za 2019 r. i 2020 r.

Liderzy

W  województwie śląskim liderem spój-
ności jest  powiat częstochowski. Jak 
zauważył Ignacy Morawski, szef ze-
społu SpotData -  wyższy wzrost wy-
nagrodzeń w  latach 2004-2020 zo-
stał zanotowany w  powiatach miasto 
Piekary Śląskie i  myszkowskim, jed-
nak powiat częstochowski zanotował 
znacznie wyższy wzrost liczby ludno-
ści oraz liczby organizacji pozarządo-
wych. Te czynniki zapewniły powiato-
wi częstochowskiemu przewagę nad 
pozostałymi powiatami.
Najmniej punktów otrzymaliśmy za 
niski przyrost naturalny w  2019 r., 
a także niewielką liczbę miejsc w żłob-
kach w  stosunku do liczby dzieci 

w wieku do lat 3.

Ranking Finansowy Samorządu Tery-
torialnego w Polsce

Ranking przygotowała Katedra Finan-
sów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, co daje gwarancję jego wy-
sokiego poziomu merytorycznego. Idea 
rankingu wyrasta z  dyskusji prowadzo-
nych od lat na Europejskim Kongresie 
Samorządów oraz na Forum Ekono-
micznym, którego częścią jest Forum 
Regionów w  całości poświęcone pro-
blematyce samorządowej i  skupiające 
zarówno praktyków władzy samorządo-
wej, jak i wybitnych naukowców.
Jak nasz powiat prezentował się na prze-
strzeni lat?
W  2018 r. Powiat Częstochowski zna-
lazł się na 67 miejscu, tracąc do lidera  

– Powiatu Poznańskiego -  33,4%. 
W  2019 r. nasz powiat awansował  
o 42 miejsca (na 25), tracąc 19% do zwy-
cięzcy, Powiatu Wrocławskiego. 
W  2021 r. awans na 20 pozycję. Strata 
do lidera wynosi 17%.
W  2022 r. zostaliśmy sklasyfikowani 
na 12 miejscu!

Wskaźniki 

Opracowanie oparte na zestawieniu 

parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu  
terytorialnego. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania pie-
niędzmi, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie sa-
morządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W1 - Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 - Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
W3 - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń
W5 - Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez porę-

czeń
W6 - Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
W7 - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach 

bieżących

Jak widać po wynikach, nasz powiat  prezentuje się bardzo dobrze 
i w kolejnych rankingach, biorących pod uwagę różne wskaźniki jest 
w czołówce nie tylko regionalnej, ale i ogólnopolskiej.
W  nowym roku, życzę naszym mieszkańcom dużo zdrowia, pogody 
ducha i realizacji wszystkich planów!

Krzysztof Smela
Starosta Częstochowski
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Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Ogólnopolski Ranking Spójności
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Edukacja najmłodszych w zakresie 
bezpiecznych zachowań na drodze 

przyświeca częstochowskiej Policji i wła-
dzom Powiatu Częstochowskiego.

26 października uczniowie klas 3 Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w  Mykanowie, 
wraz z  dyrektor szkoły Lidią Kiedrzynek, 
spotkali się ze Starostą Częstochowskim 
Krzysztofem Smelą i  Komendantem Miej-
skim Policji w  Częstochowie mł. insp. Da-
riuszem Kiedrzynem. Na skrzyżowaniu 
w  centrum Mykanowa, młodzi uczniowie 
mogli pod nadzorem policjantów z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego nabywać odpowiednie 
zachowania na drodze.

- Ilość wypadków na drodze jest zatrwa-
żająca. Cały czas staramy się uświadamiać 
nie tylko młodzież, ale także nauczycieli 
i  rodziców. Zwłaszcza w  okresie jesien-
no-zimowym. Akcja świetlisty powiat ma 
uświadomić dzieci, jak ważne jest używanie 
odblasków. Podpowiadamy jak je nosić, by 
być odpowiednio widocznym szczególnie 
na drogach wiejskich, gdzie często brakuje 
chodników – mówi komendant Dariusz Kie-
drzyn. - Ta kampania nie przypadkowo jest 
przeprowadzana w tym czasie. Szybko zapa-
dający zmrok jest dodatkowym czynnikiem 
stwarzającym niebezpieczeństwo na drodze 
– dodaje komendant.

W  akcję zaangażowane są również Wy-

dział Zarządzania Kryzysowego i  Wydział 
Edukacji Starostwa Powiatowego w  Czę-
stochowie, które przygotowały materiały 
edukacyjne dla najmłodszych.

- Skrzyżowanie w Mykanowie jest mocno 
uczęszczanie. Dzieci mają prawdziwą lekcję 
w praktyce. Najgorzej jest, gdy dzieci biegną 
razem z kolegami i często wpadają na jezd-
nię, patrząc na kolegów, a  nie na samocho-
dy. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa 
muszą nabyć rutynowych zachowań, któ-
re zwiększają bezpieczeństwo na drodze  
– wyjaśnia starosta Smela. – Dziękuje czę-
stochowskiej Policji i  Komendantowi, który 
osobiście włączył się w tę akcję – podsumo-
wuje starosta.

Szkołę w  Mykanowie oprócz starosty 

i komendanta odwiedzili również, Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Anetta 
Ujma, I  Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w  Częstochowie mł. insp. mgr Ma-
riusz Strzelecki oraz policjanci z  Wydziału 
Ruchu Drogowego i  Wydziału Prewencji 
KMP w Częstochowie. PJ

Świetlisty powiat

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia 
Niepodległości zainaugurowane zostały 6 
listopada powiatową mszą święta w inten-
cji Ojczyzny w kościele parafialnym w Ko-
nopiskach. W  kolejnych dniach przedsta-
wiciele Powiatu Częstochowskiego wzięli 
udział w  uroczystościach gminnych oraz 
miejskich. Główną myślą, która towarzy-
szyła nam przez ten okres, były słowa:

NIECH ŻYJE WOLNA I SUWERENNA 
POLSKA, SILNA JEDNOŚCIĄ SWOICH 

OBYWATELI!

- 104. rocznica odzyskania Niepodle-
głości, którą świętujemy stanowi bardzo 
ważny moment przypomnienia nam, Po-
lakom, że znacznie więcej nas łączy niż 
dzieli. Musimy o  tym pamiętać wbrew 
temu, jak będą nas polaryzować, bo łą-
czy nas krew i  jedna wspólna sprawa, 
lepsze jutro Polski, a  tym samym przy-
szłych pokoleń - mówił Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela.

Starosta Częstochowski wziął udział 
wraz z lokalną społecznością w koncercie 
patriotycznym „Droga ku wolności” zor-

ganizowanym przez Gminę Mykanów.
Wicestarosta Jan Miarzyński od-

dał hołd  wszystkim tym, którzy 
na przestrzeni ostatnich 104 

lat budowali naszą Ojczy-
znę w  trakcie obcho-

dów organizowa-
nych w  Gminie 

Kłomnice.

Członek Zarządu Adam Morzyk i Prze-
wodniczący Rady Powiatu Częstochow-
skiego Andrzej Kubat wspólnie niepod-
ległość świętowali w Kamienicy Polskiej, 
w  trakcie uroczystej akademii, którą 
przygotowała młodzież z   Liceum Ogól-
nokształcącego w Kamienicy Polskiej.

Członek Zarządu Gwidon Jelonek 104. 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości 
uczcił na sportowo w trakcie Koniecpol-
skiego Biegu o Niepodległość.

W  obchodach organizowanych przez 
miasto Częstochowa Powiat Częstochow-
ski reprezentowała delegacja w  osobach: 
Członka Zarządu Adama Morzyka oraz 
Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego Anetty Ujmy wraz z  pracownika-
mi.

Idąc za słowami wspaniałego patrioty 
Premiera Wincentego Witosa - Polska 
winna trwać wiecznie!

Niech żyje Polska!

Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
i organizatorom niepodległościo-

wych uroczystości.
MDz

104. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkańcy 
Łyśca mogą 

się już cieszyć 
nową drogą

Droga powiatowa 1054 S w miejsco-
wości Łysiec (gmina Starcza) ma 
1630 m, posiada także wygodny 
chodnik na całej długości!  Zakres 

prac obejmował, przebudowę jezdni, budo-
wę ciągu pieszo-rowerowego o  szerokości 
2,5 m, budowę systemu odwadniającego. 
Oficjalnego oddania drogi dokonał Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela wraz wi-
cestarostą Janem Miarzyńskim, członkiem 
zarządu Adamem Morzykiem oraz Przewod-
niczącym Rady Powiatu Częstochowskiego 
Andrzejem Kubatem wraz z  radnymi.  Jest 
to kolejna ważna inwestycja znacząco pod-
nosząca bezpieczeństwo na  terenie nasze-
go powiatu.  Koszt realizacji wyniósł 4 611 
318,14 zł brutto.

MDz

„GRA-EGIDA”
17 listopada w Starostwie Powiatowym w Częstocho-
wie przeprowadzona została gra decyzyjna  
pod kryptonimem „GRA-EGIDA”.

W wydarzeniu wzięli udział: Starosta Częstochowski Krzysz-
tof Smela, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w  Często-
chowie ppłk mgr inż. Mariusz Błaszczyk, Sekretarz Powiatu 
Henryk Sobel, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie oraz pracownicy urzędów miast i gmin z terenu  
powiatu częstochowskiego.

„GRA-EGIDA” to przedsięwzięcie przygotowujące ka-
drę kierowniczą Starostwa Powiatowego w  Częstochowie 
oraz przedstawicieli miast i  gmin powiatu  częstochowskie-
go do ćwiczenia doskonalącego w  roku 2023. Celem szkolenie 
było utrwalenie i  pogłębienie wiedzy w  zakresie współpracy  
i wykonywania zadań obronnych oraz doskonalenie procesu infor-
macyjno-decyzyjnego w  zakresie zgrywania elementów systemu 
obronnego państwa, które przeprowadziła Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatel-
skich Anetta Ujma wraz z  pracownikami: Anetą Huras-Skorupa, 
Edytą Waryś oraz Jackiem Zasępą.

PJ
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Wykluczenie komunikacyjne 
w  Polsce wciąż jest faktem 
stanowiącym codzienność 
wielu mieszkańców obszarów 

wiejskich. Nie każdy ma swój samochód, nie 
każdego stać też na jego codzienne użyt-
kowanie, co uwydatniają rekordowe ceny 
paliwa. Szczególnie narażeni na brak wła-
ściwej komunikacji są seniorzy i  młodzież. 
Sprawny transport to nie tylko dojazd do 
pracy czy szkoły, ale także do kina, teatru 
czy innych miejsc w  których mieszkanki 
i  mieszkańcy powiatu realizują swoje po-
trzeby społeczne. W Polsce są tysiące miej-
scowości, które w  godzinach wieczornych 
w  weekendy stają się miejscami odciętymi 
od świata. 

Podobny problem zdiagnozowaliśmy 
w  naszym powiecie. Dodatkowo spra-
wę pogarszała niejasna wtedy sytuacja 
częstochowskiego PKS-u  oraz pandemia 
COVID-19. Decyzja była oczywista, za 
priorytet postawiliśmy sobie zapewnienie 
mieszkańcom właściwej komunikacji. Uda-
ło się to realizować w  roku 2021 poprzez 
uruchomienie pierwszych 6 linii Powiato-
wej Komunikacji Autobusowej. Dziś już 
wiemy, że dzięki m.in. pozyskanym środkom 
z  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych  w  kwocie 9.287.354,00 złotych, 
w  2023 roku zapewnimy naszym miesz-
kankom i  mieszkańcom do dyspozycji 15 
linii autobusowych. Razem z  nami tylko 
w 2023 roku pasażerowie przejadą ponad 
3 miliony kilometrów. I  to nie jest nasze 
ostatnie słowo, ponieważ w  miarę możli-
wości i  potrzeb planujemy dalsze rozwija-
nie komunikacji. Bardzo ważne jest także 
to, że tworzone przez nas rozkłady jazdy 
układamy wsłuchując się w  głos pasaże-
rów. W końcu najważniejszą rzeczą jest ich 
zadowolenie i  bezpieczeństwo. Staramy 
się, aby naszą ofertę połączeń komunika-
cyjnych charakteryzowała nie tylko punk-
tualnością, ale również komfort i  jakość 
podróży z  jednoczesnym szacunkiem dla 

środowiska. Podróżujący razem z  nami 
mają do dyspozycji dedykowaną aplika-
cję pn. KiedyPrzyjedzie.pl. Zapewnia ona 
pełną informację o  przebiegu trasy dane-
go autobusu wraz z  rzeczywistym czasem 
jego przyjazdu. 

Na szczególną uwagę zasługuje także 
fakt aktywnego włączenia się w  proces 
tworzenia i rozwijania przewozów autobu-
sowych większości gmin z terenu powiatu 
częstochowskiego. To dzięki partnerstwu 
powiatu z  gminami możemy zaoferować 
lepszą komunikację.  

Patrząc z perspektywy minionego czasu 
jestem niezwykle szczęśliwy, Powiatowa 
Komunikacja Autobusowa od początku 
mojej pracy w  Radzie Powiatu, a  następ-
nie Zarządzie Powiatu była dla mnie jedną 
z  bardziej kluczowych spraw do załatwie-
nia. Dziś, kiedy mogę obserwować kursują-
ce autobusy z  logo naszego powiatu czuję 
satysfakcję. Oczywiście mam świadomość, 
że jeszcze wiele w tym zakresie jest do zro-
bienia, jednak wykonany już ogrom pracy 
pozwolił na zabezpieczenie komunikacji 
dla wszystkich potrzebujących tego miesz-
kańców, dając czas do dalszego rozwoju. 
Obowiązkiem każdego dobrego samo-
rządu jest odpowiadanie na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców i  my tą odpowiedź 
efektywnie udzieliliśmy. 

Chciałbym zachęcić wszystkie mieszkan-
ki i  mieszkańców do współtworzenia ra-
zem z nami Powiatowej Komunikacji Auto-
busowej, jesteśmy otwarci na Wasze uwagi  
i  propozycje zmian, które możecie ko-
munikować telefonicznie pod numerem  
786 866 737 lub mailowo na adres:
transportzbiorowy@czestochowa.powiat.pl. 

W  związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo 
radości, spełnienia marzeń oraz zawsze 
szerokiej i bezpiecznej drogi! Wszystkiego 
najlepszego!

Adam Morzyk
Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego

1. Zmiana numeracji linii na 3 cyfrowe: 111 
Nakło, 112 Złoty Potok, 115 Bolesławów, 
116 Dąbrowa Zielona, 117 Złoty Potok 
p.Srocko, 121 Garnek, 122 Zawada, 123 Lgo-
ta Mała, 126 Lipicze, 125 Łęg, 141 Koniecpol 
– Lelów, 142 Koniecpol – Dąbrowa Zielona, 
165 Osiny, 168 Starcza p.Kamienica Polska, 
169 Starcza pętla przez Starcza, Hutki.

2. Linie 115, 116, 117 będą odjeżdżać z cen-
trum przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego 
w Częstochowie.

3. Dotychczasowa linia do Stanisławowa 
zostaje przedłużona do Bolesławowa dodat-
kowo obsłuży miejscowości Wiercica i  Sy-
gontka.

4. Dotychczasowe linie do Przyrowa 
i  Dąbrowy Zielonej zostają połączone 
w  jedną linie z  zachowaniem wjazdu do 
Przyrowa oraz  częstotliwości 12 kursów 
w dni robocze. 

5. Zostaje uruchomiona nowa linia do Zło-
tego Potoku przez Srocko i Zagórze.

6. Dotychczasowa linia Dąbrowa Zielo-
na – Lelów zostaje podzielona na dwie linie 
Koniecpol – Lelów i  Koniecpol – Dąbrowa 
Zielona w celu zapewnienia lepszego dojaz-
du oraz godzin przyjazdu i odjazdu do szkoły 
w Koniecpolu.

7. Linia Koniecpol – Lelów zostanie w  go-
dzinach jej funkcjonowania skomunikowana 
z  liniami Częstochowa – Bolesławów i  Czę-
stochowa – Nakło tak aby np. uczniowie 
z  Przyrowa mogli dojechać do Koniecpola, 
a z Podlesia i Drochlina do Częstochowy.

8. Linie Borowno i  Kruszyna zostają 
połączone w  jedną i  przedłużone w  wy-
branych kursach do Łęgu – dodatkowo 
obsłuży przystanki w  Borownie na ulicy 
Lipowej i Długosza.

9. Dotychczasowa linia do Konar zostanie 
w wybranych kursach przedłużona do Garnka.

10. Na linii do Lgoty Małej zwiększy się czę-
stotliwość kursowania oraz więcej kursów 
będzie realizowanych na całej linii.

11. Na linii do Osin zostanie zwiększona czę-
stotliwość kursowania do 12 par kursów 
w  dni robocze oraz w  wybranych kursach 
będzie realizowany wjazd kieszeniowy do 
m. Zawisna.

12. Dotychczasowa linia do Kamienicy Pol-
skiej będzie przedłużona do Starczy przez 
Rudnik i  będzie stanowić uzupełnienie linii 
do Osin w  formie skomunikowanej prze-
siadki (w godzinach „szkolnych” kurs będzie 
realizowany bezpośrednio do Częstochowy 
w pozostałych w formie przesiadki).

13. Wprowadzona zostanie unifikacja ozna-
czeń autobusów, tabliczek kierunkowych 
oraz tabliczek przystankowych.

ZMIANY WZGLĘDEM  
ROKU 2022

3 x P 
Niesienie pomocy tym, którzy sami sobie nie radzą, budo-

wanie linii wsparcia dla osób w  skomplikowanych sytuacjach 
życiowych to trudne zadanie, którego realizacja spoczywa na 
Was, samorządowych pracownikach socjalnych. Wiem, że nie 
jest łatwo być pracownikiem socjalnym, że oczekiwania wobec 
Was przerastają często możliwości, walka z biedą i wyklucze-
niem to trudna, ale też i  szlachetna misja. To Wy stanowicie 
fundament poczucia bezpieczeństwa socjalnego Polaków. 
Dziękuję Wam za Waszą codzienną pracę i poświęcenie. Jeste-
ście cichymi bohaterami dnia codziennego. Życzę Wam satys-
fakcji z wykonywanej pracy, większego docenienia waszej roli 
w społeczeństwie oraz szczęścia każdego dnia w Waszym życiu 
zawodowym, jak i prywatnym! -  mówi Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela.

 
Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 
17 listopada w  Gminnej Hali Sportowej w  Poczesnej. Bardzo 
ciekawym i  niezwykle merytorycznym elementem tegorocz-
nej gali były wystąpienia tematyczne. Referat pt. „Pracownik 
socjalny w  procesie deinstytucjonalizacji” wygłosiła dr Ma-
riola Mirowska prof. UJD w  Częstochowie, Kierownik Kate-
dry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i  Turystyki. Ważnym 
głosem w  dyskusji była również prelekcja Grzegorza Raka, 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Rodziny pt. „Wsparcie dla osób 
z  niepełnosprawnościami w  ramach Funduszu Solidarnościo-
wego”. Jak podkreślali obecni na miejscu uczestnicy, w  ich 
odczuciu Dzień Pracownika Socjalnego to nie tylko święto 
i  czas podziękowań, ale przede wszystkim refleksji i  analizy 
prowadzonych działań, taka ewaluacja pozwala na wypraco-
wywanie skuteczniejszych metod pracy. Tegoroczne święto 
przybrało charakter panelu wymiany zdań i  dobrych praktyk. 
Jednak najważniejszym elementem wydarzenia były osobiste 
podziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych z  Dy-
rektor Katarzyną Buchajczuk na czele, które w imieniu Powiatu 
Częstochowskiego przekazał Starosta Częstochowski Krzysz-
tof Smela wraz z  wicestarostą Janem Miarzyńskim. Starosta 
Smela w swoim przemówieniu podkreślał skuteczność powia-
towych służb socjalnych, zwracając uwagę na wielozadanio-
wość pracowników. 

- Można śmiało powiedzieć, że nie ma w Polsce innych insty-
tucji ani zawodu, które potrafiłyby sobie poradzić z taką liczbą 
i różnorodnością powierzonych zadań – podkreślił starosta. 
Całość wydarzenia zwieńczona została wzruszającym wy-
stępem muzycznym przygotowanym przez uczennice lokal-
nej szkoły podstawowej. Kierujemy podziękowania za pomoc  
w organizacji i gościnę współorganizatorom spotkania: Wójto-
wi Gminy Poczesna Krzysztofowi Ujmie i Kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Poczesnej Elżbiecie Ró-
życkiej. Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy jeszcze 
raz wszystkiego najlepszego!

 
MDz

Dzień  
Pracownika 
Socjalnego
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Od 12 do 13 października 2022 r. 
odbył  się cykl konferencji  

w ramach „Kampanii edukacyjnej 
ukierunkowanej na poprawę  

bioróżnorodności”.

Tematyka dotyczyła starych odmian gru-
szy: wymogów uprawy poszczególnych ro-
ślin metodami ekologicznymi, znaczenia dla 
środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy 
pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożyt-
ków, późnych pożytków), znaczenia proz-
drowotnego roślin uprawianych metodami 
ekologicznymi w żywieniu rodzin w szczegól-
ności dla zdrowia dzieci, zagospodarowania 
zbiorów (wykorzystania) na świeżo i  prze-
twarzania owoców,  konserwacji, zakładania 
sadów tradycyjnych, szczepienia drzewek, 
zapobiegania i  ochronie przed chorobami 
i szkodnikami z zastosowaniem metod i środ-
ków ekologicznych. 

Każda z konferencji zakończyła się testem 
zdobytej wiedzy. Test wiedzy składał się z 30 
pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wy-

boru. Za każdą prawidłową odpowiedź przy-
znano 1 pkt. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
sadzonki drzewek gruszy. Przyznano 3 głów-
ne nagrody  dla laureatów, którzy wykazali 
się najlepszą wiedzą. Przyznano  I, II i III miej-
sce  o wartości 500, 300 i 200 zł.

I nagroda – Stanisław Nocuń  
  zam. Borowno Kolonia Gmina Mykanów,
II nagroda – Piotr Kosela 
  zam. Borowno Kolonia Gmina Mykanów,
III nagroda – Bożena Motłoch  
  zam. Ponik Gmina Janów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! 
Nagrody wręczyli Starosta Krzysztof Smela 
wraz z wicestarostą Janem Mairzyńskim. 

Jutro naszej planety, a co za tym idzie i nas 
samych zależne jest od przyjętych kierunków 
dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata. 

Kierunek ten wyznaczą nieglobalne w swojej 
skali działania, ale właśnie, lokalne inicjaty-
wy nakierowane na zrównoważony rozwój. 
Najważniejszym elementem jest znaczący 
udział kapitału społecznego pozwalający na 
szersze włączenie w poczucie odpowiedzial-
ności za środowisko wszystkich organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców, placówek 
oświatowych i  wszystkich tych, którzy chcą 
wspólnie wyznaczyć nowy zielony kurs na-
szego pięknego powiatu.

– W dobie nieodpowiedzialnej konsumpcji 
i  eksploatacji naszego środowiska koniecz-
ne jest podjęcie działań na rzecz ochrony 
ekosystemu - działań w takiej formule, która 
pozwoli na jak najszersze włączenie kapitału 
społecznego naszego powiatu. Tylko wspól-
nym poczuciem odpowiedzialności za tą 
najbliższą nam przyrodę otaczającą nas na 
co dzień możemy zmieniać na lepsze nasze 
otoczenie - podsumował Starosta Często-
chowski Krzysztof Smela.

MDz

Dbamy o bioróżnorodność
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W Sali Sesyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego odbyło się oficjalne wręczenie nagród 
laureatom tegorocznej edycji Konkursu Fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej”

pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

Laureaci konkursu:
Kategoria Krajobraz:
• I miejsce: Jacek Cisło za zestaw trzech zdjęć pt. „Impresja liniowa” wykona-

nych w gminie Olsztyn,
• II miejsce: Monika Jońska za zdjęcie pt. „Lipowa” wykonane w Borownie, 

gm. Mykanów,
• III miejsce: Joanna Kępa za zdjęcie pt. „Jesienny świt” wykonane w Lubojnie, 

gm. Mykanów,
• wyróżnienie: Stanisław Joński za zdjęcia pt. „Rosa” wyk. w Kocinie, gm. 

Mykanów i „Czas na śniadanie” wyk. w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, gm. Mykanów 
oraz Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „Na przekór szarej zimie”, gm. Olsztyn.

Kategoria Ludzie:
• I miejsce: Stanisław Joński za zdjęcie pt. „Uprawa” wyk. w Borownie, 

 gm. Mykanów

Kategoria Obiekty:
• wyróżnienie: Rafał Młyńczak za zdjęcie pt. „ Stodoły Mstowskie”,  

gm. Mstów.
MDz

POZNALIŚMY LAUREATÓW
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

MIKOŁAJ  
NA KRESACH

P odarunki dla dzieci zgromadzone zostały 
poprzez zbiórkę, w  którą aktywnie włączył 
się Powiat Częstochowski wraz z Zespołem 
Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Po-

toku, Liceum Ogólnokształcącym w  Kamienicy Pol-
skiej, Zespołem Szkół w Koniecpolu oraz Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy 
w  Bogumiłku. Przekazane zostały również paczki 
skompletowane dzięki ofiarności pracowników Sta-
rostwa Powiatowego w  Częstochowie. Dary w  imie-
niu powiatu przekazał Adam Morzyk, Członek Zarzą-
du Powiatu Częstochowskiego wraz z Anną Dziewior, 
Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego. 

– To    bardzo potrzebna inicjatywa, która nie tylko 
daje radość dzieciom dzięki otrzymanym prezentom, 
ale przede wszystkim pokazuje polskim rodzinom na 
kresach, że tu w  Polsce pamiętamy o  nich. Ważne jest 
także to, że angażując w tą akcję młodzież, już dziś bu-
dujemy w nich poczucie potrzeby pomagania i solidar-
ności z rodakami na kresach - komentuje Adam Morzyk.

MDz

Po raz kolejny Powiat Częstochowski  
włączył się w akcję organizowaną

 przez Stowarzyszenie Patriotyczne Kresy 
w Częstochowie, w ramach której 

przekazane zostaną  polskim dzieciom 
na kresach słodycze, maskotki 

i artykuły szkolne. 

PIĘKNO ZIEMI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ

T ym razem autorzy prac mogli zgłosić 
swoje fotografie w  następujących ka-
tegoriach: „Ludzie – Portrety starego 
pokolenia z  pejzażem w  tle”, „Ludzie – 

Portrety młodego pokolenia z  pejzażem w  tle”, 
„Obiekty – Dziedzictwo kulturowe jury. Zabytki 
i  budowle”, „Krajobraz – Impresje powiatu czę-
stochowskiego”.

Laureatom osobiście gratulacje przekazali: 
Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, wice-
starosta Janem Miarzyńskim i  członek zarządu 
Adam Morzyk.

- W  dobie dzisiejszego rozwoju techniki, 
fotografem w  każdej chwili może być każdy,  
ale fotografem artystą, może być tylko ten, któ-
ry posiadł szczególny rodzaj wrażliwości. Widać  
to w Państwa zdjęciach, obrazem malujecie opo-
wieść. Cieszy mnie ogromnie fakt, że swój talent 
wykorzystaliście do utrwalenia krajobrazów  
powiatu częstochowskiego – gratulował staro-
sta Smela.
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Radośnie 
W STAROSTWIE 

Do Starostwa Powiatowego w Częstochowie zawitało dużo radości,  
a to za sprawą naszych najmłodszych mieszkańców, którzy przybyli  

na podsumowanie kolejnej już edycji Konkursu Plastycznego  
Cztery Pory Roku Oczami Dziecka. Mali artyści uczęszczający  

do szkół zlokalizowanych na terenie powiatu częstochowskiego  
przysłali nam w tym roku 773 prace. 

K onkursy budują wyobraźnię, 
kształtują właściwe postawy, 
a  przede wszystkim dają radość, 
którą potwierdziły obecne w Sali 

Sesyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego 
uśmiechy. W  dzieciach znajdują się ogrom-
ne pokłady talentów i  możliwości, które 
trzeba tylko wyzwolić, tu właśnie jest rola 
instytucji, nauczycieli, wychowawców i  ro-
dziców. Idąc za słowami Janusza Korcza-
ka: „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał 
się tym, kim stać się może”.  Jak pokazały 
nadesłane prace, naszym dzieciom z powia-
tu częstochowskiego nie brakuje talentów 
plastycznych.

W regulaminie wyszczególniono 5 kate-
gorii: wiosna, lato, jesień, zima, 4 w 1. Za-
łożeniem konkursu, jak wskazuje sama na-

zwa, było przygotowanie pracy plastycznej 
prezentującej wybraną porę roku. Oprócz 
wspaniałych nagród najlepsze prace zo-
stały wykorzystane do stworzenia  nie-
powtarzalnego  kalendarza ściennego na 
2023 rok. Nagrody oraz gratulacje prze-
kazał Starosta Częstochowski Krzysz-
tof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu, Zdrowia i  Promocji Anna 
Dziewior oraz Dyrektor GCKiB w Przyro-
wie Dariusz Grabowski.

Przyznano następujące nagrody:

Kategoria wiosna

I MIEJSCE
 ɝ Natasza Cichoń, klasa III, SP w Starym 
Broniszewie

II MIEJSCE
 ɝ Bartosz Gruca, klasa II, SP nr 1  
w Blachowni

III MIEJSCE
 ɝ Lena Trzebska, klasa I, SP w Starym 
Broniszewie

Wyróżnienia:
 ɝ Klaudia Karlak, klasa II, ZSP nr 1 
w Rędzinach

 ɝ Filip Kitala, klasa III, SP w Lgoczance

 ɝ Zosia Kwiatkowska, klasa I, SP  
w Mstowie

 Kategoria jesień:

I MIEJSCE
 ɝ Zosia Wróbel, klasa II, GOK Dąbrowa 
Zielona

- Czuje się zaszczycony i jest mi niezmiernie 
miło, że władze Gminy Przyrów postanowiły 
wyróżnić moją pracę na rzecz lokalnego samo-
rządu. Oczywiście deklaruję swoją dalszą pracę 
i wsparcie dla mieszkańców wszystkich gmin 
naszego powiatu, bo powiat to przede wszyst-
kim ludzie i ich codzienne troski oraz oczekiwa-
nia, a naszym obowiązkiem jest podnoszenie 
ich jakości życia. Jeszcze raz dziękuje bardzo! 
-  mówi starosta.

Krzysztof Smela od zawsze jest blisko wszyst-
kich 16 gmin naszego powiatu, wspierając 
je w realizowaniu przyjmowanych założeń 

rozwojowych, a także obronie interesów i idei 
samorządności. 

PJ

Przyjaciel 
Gminy 

Przyrów
Za szczególne zasługi i osiągnięcia  
dla Gminy Przyrów w dziedzinie  
wspierania działalności samorządo-
wej oficjalny tytuł Przyjaciela  
Gminy Przyrów otrzymał Starosta  
Częstochowski Krzysztof Smela. 

II MIEJSCE
 ɝ Alicja Wosik, klasa II, GOK Dąbro-
wa Zielona

III MIEJSCE
 ɝ Zofia Kubik, klasa III, SP w Msto-
wie

Wyróżnienia:
 ɝ Marta Mandziuk, klasa II, ZSP nr 1 
w Rędzinach

 ɝ Ignacy Krawczyk, klasa I, SP w Nie-
radzie

 ɝ Mikołaj Najduch, klasa III, SP 
w Kłomnicach

Kategoria zima:
I MIEJSCE

 ɝ Oliwia Orzeł, klasa II, GOK Dąbro-
wa Zielona

II MIEJSCE
 ɝ Sandra Łuka, klasa II, ZSP nr 1 
w Rędzinach

III MIEJSCE
 ɝ Wiktoria Sztangierska, klasa II, 
ZSP nr 1 w Rędzinach

Wyróżnienia:
 ɝ Natalia Gołuchowska, klasa I, SP 
w Dąbrowie Zielonej

 ɝ Zuzanna Wasiak, klasa I, SP w Ra-
dostkowie

 ɝ Zuzanna Ziętal, klasa II, SP w Ko-
ninie

 ɝ Lena Choryłek, klasa III, SP 
w Mstowie

 ɝ Marika Karewicz, klasa II, ZSP 
w Wierzchowisku

 ɝ Bartosz Gruca, klasa II, SP nr 1 

w Blachowni

Kategoria Lato:

I MIEJSCE
 ɝ Kaja Kulawik, klasa II,  
SP w Radostkowie

II MIEJSCE
 ɝ Lena Kobyłkiewicz, klasa II,  
ZSP w Wierzchowisku

III MIEJSCE
 ɝ Mikołaj Najduch, klasa III,  
SP w Kłomnicach

Wyróżnienia:
 ɝ Lilianna Wawrzyńczak, klasa III,  
SP w Nieradzie

 ɝ Zuzanna Ziętal, klasa II, SP im. 
Konopnickiej w Koninie 

Kategoria 4w1:
I MIEJSCE

 ɝ Julia Kupisiewicz, klasa III, SP  
w Lusławicach

II MIEJSCE
 ɝ Filip Psiuk, klasa II, SP w Kruszynie

III MIEJSCE
 ɝ Amelka Nowak, klasa I,  
SP nr 1 w Koniecpolu

Wyróżnienia:
 ɝ Dominik Kaczyński, klasa II, Nie-
publiczna SP w Woli Mokrzeskiej

 ɝ Jan Plich, klasa 1,  
SP nr 1 w Koniecpolu

 ɝ Oliwia Płaneta, klasa II,  
SP w Starczy

 ɝ Lilianna Syryńska – Giro, klasa II, 
SP nr 1 w Koniecpolu

 ɝ Anna Mirowska, klasa III,  
SP w Zawadzie

 ɝ Filip Rok, klasa II, SP w Lgoczance

    MDz
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Aneta Blukacz i Beata Burda z PCPR  
w Częstochowie zostały wyróżnione 
podczas Finałowej Gali Konkursu 
„Śląski Prometeusz 2022”, która  
odbyła się 14 listopada w Planeta-
rium Śląskim w Chorzowie.

Ideą Konkursu jest promocja zawo-
dów pomocowych, podniesienie 
ich prestiżu i  wizerunku poprzez 
wyłonienie i  nagrodzenie wybit-

nych, wyróżniających się pracowników 
systemu pomocy społecznej, którzy 
swą postawą, zaangażowaniem oraz ak-
tywnością wyróżniają się wśród innych 
pracowników. Nagrody przyznawane 
są corocznie w 5 kategoriach: pracow-
nik socjalny, opiekun/pielęgniarka, te-
rapeuta/specjalista reintegracji, pra-
cownik obsługi oraz asystent rodziny.  
W  każdej kategorii przyznawane są 
także wyróżnienia. Wśród wyróżnio-
nych osób są pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Często-
chowie: Aneta Blukacz – starszy specja-
lista pracy socjalnej, wyróżniona w ka-
tegorii pracownik socjalny oraz Beata 
Burda – główny księgowy, wyróżniona 
w kategorii pracownik obsługi. Dodat-
kowo Beata Burda została odznaczona 
statuetką Prometeusza za długoletnią 
pracę w  strukturach pomocy społecz-
nej. Uroczystą Galę zwieńczył pokaz 
multimedialny.

Aneta Blukacz z  22-letniego sta-
żu zawodowego 19 lat przepracowała 
w  pomocy społecznej, od 1.04.2013 r. 

Wyróżnienia w Konkursie  
„Śląski Prometeusz 2022” 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w  Częstochowie. Aktualnie zatrud-
niona na stanowisku starszego specja-
listy pracy socjalnej, przeszła wszystkie 
szczeble awansu zawodowego, począw-
szy od pracownika socjalnego. 9 lat w Ze-
spole ds. Pieczy Zastępczej wykonywała 
różne obowiązki, w  tym administracyjne 
dot. rozpatrywania spraw o  świadczenia  
w  zakresie rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz odpłatności rodziców biologicznych. 
Od 6 lat pracuje bezpośrednio z rodzina-
mi zastępczymi i pełnoletnimi wychowan-
kami pieczy zastępczej.

Beata Burda w  pomocy społecz-
nej pracuje od 32 lat, absolwentka eko-
nomii o  specjalności rachunkowość 
i  podatki, ukończyła studia podyplo-
mowe na Uniwersytecie Krakowskim  
w  zakresie rachunkowości i  finansów, 
członek Częstochowskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce, 
zaangażowana społecznie w  działal-
ność Stowarzyszenia Przyjaciół Powiatu 
Bodeńskiego przy Starostwie Powiato-
wym w Częstochowie, gdzie pełni funkcję 
skarbnika.

Konkurs organizowany jest od 2019 r. 
pod honorowym patronatem Izabeli Do-
magały – Członka Zarządu Województwa 
Śląskiego. Organizatorem Konkursu „Ślą-
ski Prometeusz” jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Województwa Ślą-
skiego w Katowicach.

KK

P rzegląd już na stałe wpisał się w  ka-
lendarz imprez organizowanych przez 
Powiat Częstochowski. Jak podkreślał 
starosta Krzysztof Smela, wydarzenie 

to tworzy wyjątkową przestrzeń debaty o  przy-
szłości Zespołów Folklorystycznych, które są 
niezwykle potrzebne naszej kulturze.

Sztuka jest pojęciem niewymiernym i  wyjąt-
kowym, a działalność prowadzona przez zespoły 
folklorystyczne bez cienia wątpliwości sztuką 
jest. Jak można było zobaczyć na przeglądzie, 
zespoły w  powiecie częstochowskim mają się 
bardzo dobrze, a ich działalność nie ogranicza się 
tylko do śpiewu.  Panie i Panowie, na co dzień są 
ważnymi animatorami życia lokalnych wspólnot. 
Podejmują się ważnych zadań, nie tylko skupio-
nych na dbałości o naszą tradycję, ale też dobro-
czynnych i  społecznych. Folklor stanowi ważny 
element naszej tożsamości kulturowej,  w swoim 
przejawie bywa radosny i lekki, kiedy indziej od-
daje obraz życia człowieka wraz z  jego trudami. 
Bez względu na sposób wyrazu, z pewnością jest 
on najczystszą formą naturalnej i najmniej zmie-
nionej twórczości człowieka.

Moc kolorów, wspaniała muzyka, a przede wszystkim radość ze wspólnej obecności  

- tak można podsumować  III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych,  

który w tym roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Powiatowy Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych

Udział w tegorocznej edycji wzię-
ło 14 Zespołów spośród 16 gmin 
 naszego powiatu:

 ● Zespół „Blachowianki” wraz z Kape-
lą „Blachowianie” z Blachowni

 ● Zespół Śpiewaczy KGW „Dąbro-
wianki” z Dąbrowy Zielonej

 ● Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko” z Kłomnic

 ● Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska
 ● Zespół „ALE!BABKI!” z Kruszyny                                                           
 ● Koło Gospodyń Wiejskich  
„Jarzębinki” z Nakła, gm. Lelów                           

 ● Zespół KGW „Grabowianki”  
z Grabowej, gm. Mykanów                 

 ● Zespół Ludowy „Skrajniczanki”  
ze Skrajnicy, gm. Olsztyn               

 ● Koło Gospodyń Wiejskich  
„Pocześnianki” z Poczesnej                   

 ● Zespół Ludowy „Zalesianki”  
w Zalesicach, gm. Przyrów                  

 ● Zespół KGW „Starczanki”  
ze Starczy 

 ● Zespół Folklorystyczny  
„Kamienica” z Kamienicy Polskiej                            

 ● Zespół Śpiewaczy  
„Mstowianki” z Mstowa

 ● Koło Gospodyń Wiejskich  
„Czerwone Szpileczki” z Lgoczanki, 
gm. Janów                                                         

Doceniając wkład, zaangażowanie 
i  codzienną pracę w  swoich środo-
wiskach prowadzoną przez zespo-
ły w  podziękowaniu za wspaniałe 
występy Starosta Częstochowski 
Krzysztof Smela oraz  wicestarosta 
Jan Miarzyński wręczyli jednakowe 
wyróżnienia dla wszystkich uczestni-
ków przeglądu. Każdy zespół otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz nagro-
dę finansową w wysokości 1000 zł.

Dziękujemy wszystkim artystom 
za cudowną ucztę dla duszy, Gmi-
nie Kłomnice za współorganizację,  
Wydziałowi Edukacji, Kultury, Spor-
tu i  Promocji Starostwa Powiatowe-
go w  Częstochowie z  naczelnikiem 
Leonardem Smolarskim, zastępcą 
Anną Dziewior oraz głównym specja-
listą Renatą Terlicką za merytorycz-
ną opiekę nad wydarzeniem. 
Do zobaczenia za rok! 

MDz
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Stulatka z Konina
Cudowni uczniowie, wspaniała 
kadra nauczycielska, a przede 
wszystkim dyrektor Adam Jaruga, 
który jak można było zaobserwo-
wać podczas obchodów 100-lecia 
Szkoły Podstawowej w Koninie 
swoją charyzmą i zaangażowaniem 
spaja całe, szkolne środowisko.

W  Koninie leżącym na terenie gminy 
Rędziny swoje 100-lecie świętowała Szko-
ła Podstawowa im. Marii Konopnickiej. 
Uczestnicy wydarzenia podziwiali wyjąt-
kowe przedstawienie, przygotowane przez 
uczniów pod przewodnictwem Alicji Piwo-
warczyk. Głównym motywem spektaklu 
była historia szkoły oraz oddanie hołdu 
wszystkim tym, którzy tworzyli ją na prze-
strzeni całego wieku. Szkoła przygotowała 
również okolicznościową ulotkę.

Czego życzy sobie szanowna stulatka 
wraz ze swoim dyrektorem Jarugą, uczniami 
i  nauczycielami? Otóż prawdziwej sali gim-
nastycznej, na ten moment uczniowie ćwi-
czą w  zaadaptowanej klasie, a  jeśli pozwa-
lają na to warunki pogodowe na szkolnym 
boisku.    Pomimo tak bogatej historii szkoła 
nadal nie posiada właściwych warunków do 
prowadzenia zajęć wychowania fizyczne-
go, brak też przestrzeni do organizowania 
większych wydarzeń. Z  tego też powodu 
uroczystości 100-lecia odbyły się w  siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. 
Taki stan rzeczy powoduje dysproporcje 
względem szkół posiadających stosowne 
obiekty. Sala gimnastyczna z  prawdziwego 
zdarzenia byłaby odpowiedzią nie tylko na 
potrzeby szkolnej społeczności, ale wszyst-
kich mieszkańców wsi Konin.

W  imieniu Powiatu Częstochowskiego 
gratulacje oraz podziękowania za wkład 
w  oświatę osobiście przekazał Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela wraz z  wi-
cestarostą Janem Miarzyńskim, Radę Po-
wiatu Częstochowskiego reprezentowała 
wiceprzewodnicząca Urszula Całusińska, 
natomiast starostwo z  ramienia wydziału 
odpowiedzialnego za edukację Zastępca Na-

czelnika Wydziału Edukacji Anna Dziewior. 
Swoją obecnością społeczność konińskiej 
podstawówki zaszczycili również: Poseł na 
Sejm RP Lidia Burzyńska, Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
Stanisław Gmitruk, Honorowy Obywatel 
Gminy Rędziny ks. Stanisław Rospondek, 
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej Michał Dzwonnik, 
Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski wraz 

z  radnymi i  sołtysami. Okolicznościowe  
listy przysłali Poseł na Sejm RP Władysław 
Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP Dariusz 
Klimczak oraz Senator RP Ryszard Majer.

Całej społeczności Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w  Koninie życzymy 
kolejnych wspaniałych jubileuszy i rychłego 
spełnienia marzenia o  własnej Sali gimna-
stycznej, wszystkiego najlepszego!
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Zespół Kościelanki ma już 40 lat
Kościelanki nie tylko kultywują tra-

dycję, ale przede wszystkim są bardzo 
ważnymi animatorami życia lokalnej 
wspólnoty, integrują, uczą i pomagają. 
Gmina Rędziny bez Zespołu Śpiewaczego 
Kościelanki nie byłaby taka sama, Panie 
swoją pracą i oddaniem małej ojczyź-
nie już na stałe wpisały się w historię 

Gminy Rędziny. Warto podkreślić, że na 
swoim koncie Kościelanki mają 38 nagród 
za zajęcie pierwszego miejsca w różne-
go rodzaju konkursach tematycznych. 

Udział w jubileuszu z ramienia Po-
wiatu Częstochowskiego wzięli Adam 
Jaruga, Radny Powiatu Częstochowskie-
go oraz Michał Dzwonnik ze Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie. Prze-
kazali Paniom życzenia kolejnych dzie-
sięcioleci wspaniałej działalności i po-
dziękowali za dotychczasowy wkład 
w kulturę. Również przyłączamy się do 
życzeń, wszystkiego najlepszego! 

MDz

Sukces projektu „Spotkajmy się i uczmy się razem” 
 – uczniowie z Czarnego Lasu w Sewilli

W grudniu zakończył się projekt 
„Spotkajmy się i uczmy się razem”, 
realizowany przez Szkołę Podsta-
wową im. Jana Kochanowskiego 
w Czarnym Lesie w ramach pro-
jektu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój finanso-
wanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Jego 
koordynatorem była nauczycielka 
wychowania fizycznego Awieta 
Szpręgiel.

Głównym celem przedsięwzięcia był roz-
wój kompetencji kluczowych w  zakresie 
wielojęzyczności, kompetencji osobistych, 
społecznych i  w  zakresie uczenia się oraz 
kompetencji w  zakresie świadomości i  eks-
presji kulturalnej. Wzięło w  nim udział 30 
uczniów z  klas VI, VII i  VIII. Był to kolejny 
projekt realizowany w  Szkole Podstawowej 
w  Czarnym Lesie z  zakresu rozwoju kompe-
tencji kluczowych, tym razem skierowany nie 
do kadry pedagogicznej, lecz do uczniów.

Projekt składał się z  kilku działań, pośród 
których kluczowymi elementami były in-
tensywne kursy języka angielskiego, przy-
gotowanie kulturowe i  pedagogiczne oraz 
mobilność uczniów w  Hiszpanii. Punktem 
kulminacyjnym projektu były mobilności 
dwóch 15-osobowych grup uczniów wraz 
z  opiekunami w  Sewilli, które miały miejsce 

w listopadzie. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Awieta 
Szpręgiel, Marzanna Kudrzyn-Kowalska, Aleksandra Bawor, 
Aneta Budzikur oraz Beata Sikorska. Podczas pobytu uczniowie 
odwiedzili hiszpańską szkołę, brali udział w licznych zajęciach, 
w  tym sportowych, informatycznych, warsztatach gotowania 
oraz tanecznych. Opierając się na zdobytej wiedzy i umiejętno-
ściach, wypracowali w  grupach polsko-hiszpańskich autorskie 
infografiki oraz przygotowali prezentację na temat zalet nauki 
języków obcych, które można zobaczyć na stronie szkoły.
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Medycyna nie zawsze zajmuje 
się spektakularnymi przypad-
kami, częściej to po prostu 
proza życia lub zwyczajny 

pech. Są sytuacje, które zwiększają ryzy-
ko pewnych zdarzeń, jeśli ktoś pracuje na 
wysokości, jest dużo bardziej narażony na 
urazy w  wyniku upadku niż osoba wyko-
nująca pracę biurową. Przed nami Boże 
Narodzenie, ryby będą królować na na-
szych stołach. W  tym okresie zauważalnie 
wzrasta ilość zdarzeń laryngologicznych. 
Jeśli jedząc rybę, połkniemy ość, która 
utknie nam w  gardle, odczuwać będziemy 
ból nasilający się przy przełykaniu, istnieje 
również możliwość pojawienia się ślinotoku. 
Zapewniam Państwa, że ość, która utknie 
nam w gardle, musi zostać wyciągnięta, nie 
rozpuści się przez noc, ani nie wyparuje 
w żaden magiczny sposób. Przeważnie ości 
mające potencjał do wbijania, lokalizują się 
w nasadzie języka, migdałkach czy dołkach 
nagłośnieniowych, zdarza się również wbi-
cie w  policzek. Są pewne pozytywy takich 
lokalizacji, gdyby niebezpieczna ość nie 
zatrzymała się w  gardle bądź jamie ustnej, 
mogłaby przedostać się do przełyku, po 
pierwsze komplikując sposób usunięcia, jak 
i zwiększając ryzyko poważniejszych szkód. 
Przyjmijmy, że doszło już do omawiane-
go zdarzenia, połknęliśmy ość, co robić? 
Wiadomo, do ryby musi być chleb, a  więc 
z  pewnością jedną z  pierwszych prób po-
radzenia sobie będzie jedzenie chleba. 
Stanowczo odradzam zagryzanie ości 
chlebem! Połykając, zaciskamy mięśnie 
gardła, co może spowodować jeszcze głęb-
sze wbicie ości. Proszę również urucho-

I GALA MINI ŻUŻLA „TWARDZIELE 2022”

To ogromny sukces będący zasługą cięż-
kiej pracy Panów, którzy swoją działalnością 
w  czarnym sporcie promują nasz powiat 
zarówno na arenie krajowej, jak i  między-
narodowej. Gratulacje w  imieniu władz Po-
wiatu Częstochowskiego przekazali radny 
powiatu Adam Norbert Jaruga oraz Michał 
Dzwonnik.

Sławomir Misiewicz z Klubu UKS Speedway Rędziny otrzymał tytuł Dzia-
łacz Roku. Maksym Zientara otrzymał tytuł najpopularniejszego zawodnika 
2022 roku. Statuetkę przyjaciela toru zdobył Oskar Kręglicki pochodzący z 

Lublina, a reprezentujący UKS Speedway Rędziny. 

Po pandemicznej przerwie do powiatu częstochowskiego powró-
ciła impreza uwielbiana przez miłośników scenicznego humoru. 
Mowa oczywiście o Festiwalu Kabaretowym Kaba-Rado. Tradycyjnie 
festiwal zorganizowany został w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dostkowie. Do konkursu zakwalifikowano trzy zespoły kabaretowe, 
dwie grupy z gminy Kłomnice - Kumosie ze Skrzydlowa oraz Pani He-
lena Skibińska, natomiast z Lublina Kabaret PKS.

Nagrodę publiczności, a także nagrodę Jury zdobył Kabaret PKS. 
Na koniec festiwalu wystąpiła gwiazda wieczoru Grupa Tumult. 

Wejściówki na Kaba-Rado są oczywiście bezpłatne, a  obecni na 
miejscu widzowie podkreślali wysoki poziom zarówno samych wy-
stępów, jak i organizacyjny. Tego dnia w Radostkowie i okolicy wszę-
dzie było słychać radosnych śmiech. Jeśli żałujecie, że nie wzięliście 
udziału w Kaba-Rado 2022, nie martwcie się. Konrad Flis ze stowa-
rzyszenia Alterno zapewnił naszą redakcję, że już myślą o  kolejnej 
edycji.  Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Alterno, które 
od 2016 roku działa na terenie gminy Mykanów, aktywizując i inte-
grując lokalną społeczność. Powiat Częstochowski od samego po-
czątku wspiera wydarzenie. Gratulujemy i do zobaczenia za rok! 

MDz

Jeśli chcesz się pośmiać, jedź do Radostkowa!

W trakcie uroczystości otwarcia hali sportowej obecny 
był Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński,   który 
pogratulował przedstawicielom lokalnego samorządu 
i  wyraził wdzięczność w  imieniu Powiatu Częstochow-
skiego za rozwijanie tak ważnej sfery, jaką jest tworzenie 
warunków do kształcenia młodzieży i  uprawiania spor-
tów przez mieszkańców. Hala z  pewnością zaspakaja do 

tej pory istniejący deficyt w  zakresie prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, które od teraz będą mogły odby-
wać się bez żadnych przeszkód technicznych, w niezwykle 
komfortowych warunkach. Na oficjalne oddanie hali spor-
towej w  Widzowie przybył również Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w  Częstochowie  Mariusz 
Dobrakowski, od wielu lat zaangażowany w  życie Gminy 
Kruszyna, pełniący funkcję Radnego Gminy. Jak podkre-
ślał, ogromnie cieszy go doprowadzenia do końca, tak waż-
nej i bliskiej jego sercu inwestycji, która odpowiedziała na 
oczekiwania mieszkańców Widzowa. My również dołącza-
my się do gratulacji i życzymy kolejnych wspaniałych inwe-
stycji na terenie Gminy Kruszyna. 
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Nowa hala w Widzowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Widzowie mogą 
oficjalnie korzystać z nowej hali sportowej wraz  
z pełnym zapleczem sanitarno-technicznym, jak i za-
gospodarowanej przestrzeni wokół obiektu. mić wyobraźnię i  zastanowić się, w  jaki 

sposób chleb miałby usunąć ość. Takie 
działanie może tylko pogorszyć sytuację. 
W  pierwszej kolejności zalecam Państwu 
przede wszystkim zachowanie spokoju, 
nerwowość ogranicza tylko możliwość wła-
ściwej oceny sytuacji i  utrudnia prawidło-
we działanie, jest to moja rada dotycząca 
wszelkiego rodzaju zdarzeń-zachowanie 
spokoju! Spróbujmy sami lub z pomocą dru-
giej osoby ustalić lokalizację ości, konieczne 
będzie światło, a  następnie wyciągnąć ją 
przy pomocy długiej pęsety, w trakcie może 
pojawić się odruch wymiotny. Łatwo zloka-
lizowane ości  jesteśmy wstanie wyciągnąć 
sami,  lub z czyjąś pomocą. Jednak, jeśli nie 
podołamy lub uznamy, że przerasta to na-
sze możliwości, koniecznie skorzystajmy 
z  pomocy lekarza. Laryngolog dysponuje 
przede wszystkim doświadczeniem i narzę-
dziami. Z pewnością nam pomoże. Ość musi 
zostać usunięta, jej pozostawanie w naszym 
gardle może wywołać stany zapalne, któ-
rym towarzyszyć będzie wydzielina ropna, 

bóle i  gorączka. Taka lokalizacja stanu za-
palnego sprzyja szybszemu rozprzestrze-
nianiu się, istnieje również ryzyko sepsy. 
Najważniejsze jest jednak zapobiegać, dla-
tego jedzmy ostrożnie przy dobrym oświe-
tleniu, zwróćmy szczególną uwagę na dzie-
ci i seniorów wymagających wsparcia. Nie 
rozmawiajmy zbyt dużo przy spożywaniu 
ryby, wkładajmy do ust małe porcje, jeśli 
stwierdzimy, że w  ustach jest duża  ość, 
nie próbujmy jej pogryźć czy przełknąć 
z  chlebem, odejdźmy od stołu dyskretnie 
i  wyplujmy. Przede wszystkim delektu-
jąc się rybą dokładnie przed połknięciem, 
analizujmy fakturę zawartości naszych ust. 
Wiem jednak, że wszystkim czytelnikom 
Częstochowskich Wieści Powiatowych 
Święta Bożego Narodzenia miną bezpiecz-
nie i  szczęśliwie. Z  okazji świąt Bożego 
Narodzenia życzę Państwu codziennych 
uśmiechów, spełnienia marzeń i głowy wol-
nej od trosk. Nie chorujcie, bądźcie zdrowi 
i szczęśliwi!

OŚĆ W GARDLE
Andrzej Kubat - Lekarz Medycyny, Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego
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Boże Narodzenie to szczególny 
czas dla nas wszystkich. Czas 
pełen ciepła i  radości, kiedy 
gasną wszelkie spory, zapomi-

nane są urazy, a miłość i wsparcie ze stro-
ny bliskich są rozwiązaniem wszystkich 
problemów. To również czas przemyśleń, 
wspomnień oraz spotkań z  bliskimi i  ro-
dziną. Tak właśnie określa się wyjątko-
wy czas-czas  świąt Bożego Narodzenia. 
Boże Narodzenie to także piękne zwy-
czaje, które opisywałam w ubiegłym roku. 
Polskie zwyczaje Bożonarodzeniowe są 
naprawdę wyjątkowe, pokazujące naszą 
tradycję i  przywiązanie do chrześcijań-
stwa, ale nie tylko Polacy mają piękne 
świąteczne tradycje. Dzisiaj o  zwycza-
jach związanych z  Bożym Narodzeniem 
w  Niemczech i  Ukrainie, czyli w  krajach 
naszych partnerów samorządowych (Po-
wiat Bodeński oraz Rejon Kołomyjski). 

Święta Bożego Narodzenia w  Niem-
czech, podobnie jak w  Polsce, są kolo-
rowe i  bardzo rodzinne. Również sym-
bole Bożego Narodzenia nie różnią się 
zbytnio od tych, jakie znamy w  kraju. 
Przygotowania do świąt w  niemieckich do-
mach rozpoczynają się z  pierwszym dniem 
adwentu. To wówczas gospodynie zaczynają 
myśleć o  tym, jak należy wyszykować dom, 
jakie potrawy pojawią się na stole, a  także 
kto weźmie w nich udział. Pierwsza adwen-
towa niedziela jest świętem samym w sobie. 
Rodzina spotyka się, by wspólnie przygo-
tować bożonarodzeniowe ozdoby, wręczyć 
sobie adwentowe kalendarze, które od tej 
chwili odliczać będą dni, jakie pozostały 
do wigilii. Uważa się, że niemiecka Nadre-
nia jest miejscem narodzin zwyczaju przy-
strajania bożonarodzeniowego drzewka. 
Pierwsze wzmianki o  tym wydarzeniu, po-
jawiają się w  starych zapiskach z  XV wie-
ku w  jednym z  tamtejszych klasztorów. 
Podobnie jak choinka, tak i  świąteczne jar-

KOCHAŁ PAŁAC
W październiku tego roku w wieku 67 lat zmarł 
Andrzej Gałązka - wieloletni opiekun Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku. 

Był on człowiekiem niezwykle serdecznym, całym swoim ser-
cem oddanym pracy, którą niewątpliwie traktował, jako służ-
bę. Od 2010 roku na zlecenie Powiatu Częstochowskiego reali-
zował zadania powierzone naszemu samorządowi przez Skarb 
Państwa. Dziękując za lata pracy, hołd pamięci Andrzeja Ga-
łązki oraz szczere kondolencje rodzinie i bliskim przekazują 
pogrążeni w smutku Starosta Częstochowski wraz ze współ-
pracownikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościa-
mi Skarbu Państwa. Nie umiera ten, o kim pamięć trwa!

Zespół Pałacowo Parkowy w Złotym Potoku w gospodaro-
waniu  Starosty Częstochowskiego znajduje się od 2008 roku. 
W momencie przejęcia stan techniczny obiektu pozostawiał 
wiele do życzenia. Przez lata  prowadzone  były systematycz-
nie działania o charakterze zabezpieczającym, uniemożliwia-
jące dalsze niszczenie i degradację obiektu. Wewnątrz  Pałacu  
zimą utrzymywana jest stała temperatura zapewniająca odpo-
wiednią wilgotność i termikę murów dających gwarancję ich 
trwałości. Stale prowadzona jest kontrola techniczna obiek-
tu. Troską również został otoczony park. Niestety wykona-
nie głębszych prac remontowych i odrestaurowywanie Pała-
cu na dziś jest niemożliwe ze względu na toczące się od 1996 
r. postępowanie dotyczące roszczeń spadkobierców byłych 
właścicieli. Sprawę rozpatrywał Wojewoda Częstochowski, 
Wojewoda Śląski, Minister Rolnictwa i Sądy Administracyjne, 
na dziś postępowanie nadal jest w toku. Jesteśmy jednak prze-
konani, że przyjdzie dzień, w którym ustaną wszelkie przeciw-
ności i Pałac odzyska swoją dawną świetność.

MDz

marki, które dziś pojawiają się już w  całej 
Europie, swoje początki mają w Niemczech. 
Na świątecznych jarmarkach można kupić 
wszystko to, co związane jest ze Świętami. 
Na straganach znajdziecie zatem świątecz-
ne ozdoby, prezenty, słodycze czy tradycyj-
ne wypieki. Popołudniami grzeje się tam 
także tradycyjny grzaniec zwany  Glühwein. 
Można tam także spróbować słynnych pier-
niczków –  Pfefferkuchen. Największy kier-
masz w  Niemczech rozstawiany jest w  Ber-
linie na placu przed kościołem św. Panienki. 

Wigilia jednak dość znacznie różni się od 
naszej polskiej, nie jest specjalnie celebro-
wana i  nie jest postna. Nie ma zwyczaju ła-
mania się opłatkiem. Kolację wigilijną zaczy-
na się od lampki wina lub szampana. 

Na niemieckich wigilijnych stołach kró-
lują sałatki ziemniaczane, kiełbasa, da-
nia rybne i trochę ciasta. Stare tradycje mówią  
o  9 potrawach, ale najczęściej jest ich za-
ledwie kilka i  są to ulubione przysma-
ki domowników. Często kończy się na sałat-
ce ziemniaczanej i kiełbasie albo parówkach. 
W  pierwszy dzień Bożego Narodze-
nia Niemcy podobnie jak Polacy lubią 
dobrze zjeść. Świąteczny obiad jest bar-
dzo obfity. Nikogo nie dziwi fakt, że w świę-
ta podaje się ich ulubioną kiełbasę i  piwo. 
W  drugi dzień Świąt, gdy w  Polsce królują 
sałatki i bigos, Niemcy jedzą gęsi, kaczki i in-
dyki podawane z  ziemniakami. Szczególnie 
lubiana jest gęsina. W niemal, w co drugim 
niemieckim domu podaję się na świąteczny 
obiad gęś. Gęsi i  inne mięsa podawane są 
z  ziemniakami i  gęstym sosem. Ptaki czę-
sto są faszerowane kasztanami, owocami czy 
innym mięsem. Na świąteczny stół trafiają 
również tradycyjne niemieckie ciasta i  wy-
pieki. Gospodynie prześcigają się w  przygo-
towaniu pierniczków  lebkuchen  o  różnych 
kształtach, którymi następnie wymieniają się 
dzieciaki z sąsiednich domów. Podczas Świąt 
Bożego Narodzenia niemieckie domy odwie-
dza Święty Mikołaj. Co ważne, robi to dwu-
krotnie, podobnie jak u  nas. Na pierwszą 
wizytę Mikołaja dzieci czekają 6 grudnia. 
Wydarzenie to nazywane jest  Nikolaustag. 
Mikołaj zakrada się nocą do domów grzecz-

nych dzieci i  wypycha ich buty słodyczami. 
Do niegrzecznych wysyła swojego czeladni-
ka o  imieniu Knecht Ruprecht, który zosta-
wia w  butach rózgi. Zwyczaj ten opiera się 
na legendzie o świętym Mikołaju (Sankt Ni-
kolaus), który żył w czwartym wieku w Tur-
cji. Był człowiekiem bardzo majętnym 
i  szczodrym. Z  czasem wszystko, co posia-
dał, rozdał dzieciom i biednym. Kolejna wi-
zyta Mikołaja przypada na Wigilijny wieczór 
lub w pierwszy dzień świąt, w zależności od 
landu. By było ciekawiej, w  niektórych czę-
ściach Niemiec 25 grudnia prezenty przyno-
si dzieciątko Jezus, podobnie jak na Śląsku. 
 
Boże Narodzenie na Ukrainie to moment 
wspólnego świętowania z  bliskimi. Pa-
miętajmy, że prawosławne Boże Narodze-
nie (prawosławie jest na Ukrainie religią 
dominującą) świętowane jest trzynaście 
dni później niż w  rodzinach katolickich. 
Tradycyjny ukraiński cykl bożonarodze-
niowy obejmuje okres od 6 stycznia (Wigi-
lia, ukr.  Swiatyj  weczir,  Swiatweczir) do 19 
stycznia (święto Chrztu Pańskiego, ukr. Wo-
dochreszcze,  Wodochreszcza). Związane 
z  tym cyklem charakterystyczne obrzędy 
i zwyczaje ukształtowały się jako wynik dłu-
gotrwałego wzajemnego oddziaływania kul-
tury chrześcijańskiej oraz pierwotnych wie-
rzeń i obrzędów dawnych Słowian. 

Wigilia na Ukrainie jest podobna do tej 
polskiej. Jej początek zwiastuje pojawienie 
się pierwszej gwiazdy, na stołach można do-
patrywać się dwunastu lub dziewięciu po-
traw w  zależności od regionu Ukrainy. Jed-
nakże jej termin jest zależny od tego, z jakim 
obrządkiem mamy do czynienia. U  kato-
lików, którzy zamieszkują zwykle zachod-
nią części Ukrainy, Wigilia przypada 24 
grudnia. Natomiast w  przypadku prawo-
sławnych ten dzień to 6 stycznia. Skąd 
ta rozbieżność? Otóż prawosławni uznają 
kalendarz juliański, natomiast katolicy ka-
lendarz gregoriański. Od 2022 roku jednak 
Kościół Prawosławny na Ukrainie zezwolił 
swoim wyznawcom na obchodzenie Bo-
żego Narodzenia w  dniach 25-26 grud-
nia tak, jak katolicy. Wybór daty Świąt Bo-
żego Narodzenia pozostawiono parafiom. 

Wigilia na Ukrainie. 
Ukraińcy nie dzielą się opłatkiem, a pros-

forą, czyli chlebkiem z  mąki pszennej 
na zakwasie. W  przeciwieństwie do katoli-
ków prawosławni Ukraińcy nie wystawia-
ją szopek, lecz ikony. Po kolacji wigilijnej 
udają się do cerkwi na liturgię. Najważ-
niejszym dniem jest oczywiście Boże Na-
rodzenie. Ukraina jest znana z  tego, że 
wówczas jej obywatele udają się na poran-
ne i  wieczorne nabożeństwa. W  podobny 
sposób wyglądają liturgie w  drugi dzień 
świąt. Zgodnie z  tradycją na Ukrainie ko-
lędy śpiewają dzieci, które odwiedzają 
swoich krewnych i  sąsiadów, chodząc od 
domu do domu. W  ukraińskich domach 
również pojawia się choinka. Prezenty 
są jednak dopiero rozdawane z  31 grud-
nia na 1 stycznia i przynosi je Dziadek Mróz. 
W  dzień Wigilii zarówno w  Polsce, jak 
i na Ukrainie obowiązuje post. Podczas wie-
czerzy wigilijnej Ukraińcy zjadają barszcz, 
grzyby, pierogi z kapustą albo fasolą, duszo-
ne ziemniaki oraz kutię. Na wigilijnym stole 
znajdą się również: pampuszki, śledź ma-
rynowany, placki ziemniaczane, groch z  fa-
solą, zupa grzybowa. Tradycyjnie podawa-
ny jest także kompot z  suszonych owoców. 
Na Ukrainie okres świąt Bożego Narodze-
nia trwa 12 dni i kończy się 18 grudnia Głod-
ną Kutią. Wówczas przypada Druga Wigilia, 
inaczej Wigilia Chrztu Pańskiego, kiedy 
to po raz kolejny odbywa się uroczysta wie-
czerza. W  trakcie obchodów Bożego Na-
rodzenia Ukraińcy zajadają się smacznym 
mięsem czy takimi potrawami jak gołąb-
ki ukraińskie. Składają sobie także życzenia. 
No i  najważniejsze – prezenty 
na Ukrainie przynosi Dziadek Mróz ze swo-
ją wnuczką Śnieżynką i robi to 31 grudnia. 
W  imieniu całego zespołu pracowni-
ków wydziału  EZK  życzę Państwu do-
brych, spokojnych, radosnych, obfitujących 
w  zdrowie i  rodzinne spotkania Świąt  
Bożego Narodzenia.

Krótka rzecz 
o Bożym Narodzeniu 
u naszych sąsiadów

Anna Dziewior
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu
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Wychodząc ze szpita-
la poczułam chłodny 
powiew wiatru i po-
woli nabrałam, zimne-

go powietrza do płuc. Patrząc 
na piękną scenerię jaką stworzył 
śnieg, przez te kilkanaście godzin 
które tu spędziłam, nie potra-
fiłam nawet wykrzesać uśmie-
chu na twarzy. Cały czas widziałam 
oczy tego samotnego chłopaka, któ-
ry dzisiaj trafił do nas na oddział, ze 
złamaną nogą i potarganą duszą. 
Zostałam z nim po dyżurze, bo już 
dawno nie widziałam tak odosobnio-
nego i pokaleczonego psychicznie 
człowieka. Człowieka, który pomi-
mo upadku na samo dno, nie tracił 
nadziei na wybaczenie ze strony naj-
bliższych. Muszę przyznać, że okazał 
skruchę i świadomie podjął się kary, 
żeby odkupić swoje przewinienia. 
Pomyślałam, że gdyby moi synowie 
byli w takiej sytuacji, to pękło by 
mi serce. Lubię swoją pracę, ale czę-
sto problemy innych zabieram ze 
sobą do domu, bo tak bardzo chciała-
bym im pomóc, że aż boli. A w okresie 
świątecznym boli jeszcze bardziej.

Wsiadając do auta zdałam sobie 
sprawę, że jest już Wigilia, bo pół-
noc już dawno minęła. Zawsze wra-
całam przez Mirów, ale poczułam 
wielką potrzebę żeby pobyć dłu-
żej sama. Jadąc wolno skręciłam 
w ulicę Faradaya a potem w Legio-
nów, prosto do mojego ulubione-
go lasu w Srocku. Lasu który kryje 
w sobie nie tylko piękno natury, ale 
również liczne pomniki przyrody 
takie jak jaskinia Walpurgi. Już z da-
leka zobaczyłam że drzewa wyglą-
dają bajecznie, miałam ochotę aby 
na chwilę się zatrzymać, ale środek 
nocy nie sprzyjał mojej odwadze. 
Słuchając kolęd i patrząc na spada-
jące płatki śniegu, czułam się jakbym 
była w innym wymiarze, tak jak kil-
kanaście lat temu, będąc dzieckiem.

Nagle na środku drogi pojawi-
ło się jakieś zwierzę wyglądające 
jak duży pies. Zatrzymałam się tuż 
przed jego sylwetką, a on nawet 

nie drgnął, tylko wpatrywał się we 
mnie. Usiadł przed maską i ani my-
ślał schodzić mi z drogi, a nawet po-
wiedziałabym że mi ją specjalnie 
zagrodził. Po chwili zobaczyłam 
drugą postać, bardzo podobną do tej 
siedzącej, tylko ta była bardziej nie-
spokojna. Wyjęłam telefon i zrobi-
łam im zdjęcie, po czym włączyłam 
aplikacje wyszukiwania obrazem. 
To co pokazał mi telefon sprawiło, że 
zrobiło mi się bardzo gorąco. Oka-
zało się że to para wilków. Mogłam 
się wycofać, ale kiedy spojrzałam 
w te błyszczące oczy wpatrzone 
w moje, poczułam że czegoś ode 
mnie chcą. Wiedziałam że wil-
ki nie atakują ludzi, więc zebrałam 
się w sobie, włączyłam światła awa-
ryjne i powoli otworzyłam drzwi. 
Wilk nadal siedział i patrzył na mnie, 
ale jego towarzysz pobiegł do rowu, 
który oddzielał las od jezdni. Wysia-
dałam powoli żeby nie robić gwał-
townych ruchów i zobaczyłam ze 
wilk też wstał i zaczął kierować się 
w to samo miejsce co jego kolega. 

Teraz już by-
łam przekona-
na, że chcą mi coś 
pokazać. Śnieg padał 
intensywniej niż wcześniej, 
a droga wyglądała jakby dawno nikt 
nią nie jechał. Zaczęłam powoli iść 
za wilkiem, który przystanął na po-
boczu i czekał żeby upewnić się, czy 
idę za nim . Stanęłam bez ruchu a on 
ruszył do przodu, dając mi znak że-
bym kierowała się jego śladami. 
Przystanęłam na poboczu i zobaczy-
łam, że w tym głębokim rowie ktoś 
leży, a obok dostrzegłam tego wil-
ka, który wcześniej tam zszedł. Za-
częłam szybko schodzić na dół, 
a wilki ruszyły w stronę drzew. Po-
patrzyłam za nimi i wtedy jeden się 
odwrócił, spojrzał mi głęboko w oczy 
swoimi mądrymi ślepiami, po czym 
pobiegł w głąb lasu.

Włączyłam latarkę w telefonie, 
żeby lepiej widzieć i uklękłam 

obok kobiety, która leżała w pozy-
cji embrionalnej. Zaczęłam potrzą-
sać ją za ramię i mówić do niej, ale 
nie reagowała na żadne bodź-
ce. Przystawiłam policzek do jej 
nosa i chwyciłam za rękę. Oddycha-
ła ale bardzo płytko, jej skóra była lo-
dowata a tętno prawie niewyczuwal-
ne. Wyglądało to na trzeci stopień 
hipotermii, dlatego musiałam jak naj-
szybciej zabezpieczyć jej ciało przed 
dalszą utratą ciepła. Wiedziałam 
że nie mogę jej ruszać, bo mo-
gła mieć jakieś obrażenia wewnętrz-
ne, poza tym gwałtowne poruszenie 
ciała w tej fazie hipotermii grozi-
ło zatrzymaniem akcji serca. Biegnąc 
do samochodu zadzwoniłam pod 
112, powiedziałam że jestem pielę-
gniarką i przekazałam wszystkie nie-
zbędne informacje. Z auta wzięłam 
mój polar, czapkę, koc i folię NRC, 
którymi szczelnie okryłam ciało ko-
biety, przy czym cały czas kontrolo-
wałam jej oddech. Po kilku minutach 
usłyszałam dźwięk syreny, i posta-
nowiłam wyjść z rowu, żeby pokazać 
że to właśnie ja potrzebuje pomocy. 
Po kilku sekundach kobieta, była już 
pod opieką ratowników medycznych, 
a ja byłam pod opieką policji, której 
powiedziałam że całkiem przypad-
kowo zatrzymałam się na pobo-
czu, bo źle się poczułam i wyszłam 
zaczerpnąć świeżego powietrza. 
Przecież nie mogłam im powie-
dzieć o wilkach, bo nigdy by w to nie 
uwierzyli. Po wszystkich biurokra-
tycznych czynnościach, wsiadłam 
do swojego samochodu i wróciłam 
do domu.

Kiedy otworzyłam drzwi poczułam 
cudowny zapach choinki i pierni-
ka, była piąta nad ranem, a ja od 24 
godzin byłam na nogach i wcale nie 
chciało mi się spać. Dom był jeszcze 

pogrążony we śnie, włączyłam 
lampki na choince i postano-

wiłam zaczekać na męża, któ-
ry za godzinę kończył nocną 
zmianę. Mimo zmęczenia czu-
łam się wyjątkowo dobrze, 
usiadłam na kanapie i poczu-
łam że nadszedł czas, aby te 
święta były inne, bo zawsze 
kojarzyły mi się tylko z ogro-

mem pracy, przygotowań i stre-

sem żeby wyrobić się ze wszystkim 
na czas. Gdzieś w natłoku obowiąz-
ków uciekał mi ten Świąteczny Duch. 
I nagle dziś zrozumiałam, że ten 
Duch musi wyjść ze mnie, że znaj-
dę go, jeśli dobrze go poszukam. 
Postanowiłam go odnaleźć. Szyb-
ko poszłam na strych i wyjęłam 
wszystkie lampki jakie tam zna-
lazłam, po czym porozwieszałam 
je w całym domu, no i oczywiście 
włączyłam kolędy. Powoli zaczęłam 
przygotowywać wigilijne potrawy, 
ale nie sama jak co roku, tym razem 
towarzyszył mi mąż i moje dzieci. 
Chłopcy chociaż byli już prawie do-
rośli, byli mile zaskoczeni, że popro-
siłam ich o pomoc. W międzyczasie 
zadzwoniłam do szpitala i dowie-
działam się, że kobieta którą zna-
lazłam leży na intensywnej tera-
pii w stanie ciężkim, ale stabilnym. 
Nie miała wewnętrznych obrażeń, 
ale dopiero nadchodzące dni mia-
ły zdecydować o tym, czy jej mózg 
doznał uszczerbku. Postanowiłam 
też za zgodą mojej rodziny, poprosić 

o przepustkę na Wigilię dla Sebastia-
na, tego chłopaka z ostatniego dyżu-
ru. Chłopak był oszołomiony moim 
zaproszeniem, ale zgodził się ze łza-
mi w oczach, co świadczyło o tym że 
jest szczerze wdzięczny. Po tym jak 
zjawili się jeszcze moi i męża rodzice, 
zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej.

Dzięki atmosferze w tą Wigilię i zda-
rzeń które ją poprzedziły odkryłam, 
że dobro tkwi w każdej żywej istocie, 
i chociaż nie zawsze umiemy je do-
strzec, to każdemu należy dać szan-
sę. Patrząc na uśmiechnięte twarze 
przy stole, zdałam sobie sprawę, że 
radość i sens życia można odnaleźć 
tylko w miłości i szacunku bliskich, 
w rodzinie która nas wspiera i doda-
je sił. Czułam w sobie wielką radość, 
bo byłam otoczona ludźmi pełny-
mi ciepła i beztroski. Cieszyłam się 
każdą chwilą, bo wiedziałam że kie-
dyś pozostaną mi po nich tylko wspo-
mnienia. Zrozumiałam też, że sens 
wolego miejsca przy stole wyraża się 
najpełniej dopiero wtedy, gdy jest 
ono zapełnione. I wiem, że pomoc 
jednej osobie nie zmieni świata, ale 
może dodać wiary i siły właśnie 
tej osobie. Bo w każdym z nas kry-
je się Duch Świąt, który czeka aż 
go odnajdziemy.

Dorota Dudek

Opowieści wigilijne 
autorstwa czytelników 

Częstochowskich Wieści 
Powiatowych
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Piernik ekspresowo
Nie zawsze chce nam się czekać, aż piernik ‘dojrzeje’ do kon-
sumpcji. Ten przepis jest łatwy do wykonania, a piernik można 
spożywać od razy po wystygnięciu. A  co najważniejsze robi 
się go szybko i z naturalnych produktów!

Składniki:

 0 3 i ½ szklanki przesianej mąki
 0 ¼ łyżeczki soli
 0 1 i ½ łyżeczki proszku do pieczenia
 0 1 łyżeczka sody oczyszczonej
 0 ½ łyżeczki cynamonu
 0 ¼ łyżeczki gałki muszkatołowej
 0 ¼ łyżeczki zmielonych goździków
 0 4 jaja
 0 ¾ szklanki cukru
 0 4 łyżki oleju
 0 2 szklanki płynnego miodu gryczanego
 0 ½ szklanki mocnej, świeżo parzonej kawy
 0 1 i ½ szklanki posiekanych orzechów

Sposób 
przygotowania:

Mąkę przesiewamy z  solą, 
proszkiem do pieczenia, sodą 
i  korzeniami.  Jaja ubijamy 
na gęstą pianę, stopniowo 
dodając cukier. Do piany do-
lewamy olej, miód oraz kawę 
ciągle ubijając, aż składniki się 
połączą. Do masy miodowej 
dosypujemy mąkę w  trzech 
porcjach nie przestając mieszać. 
Do jednolitego ciasta dodajemy 
orzechy.
Powstałą masę wylewamy do dużej 
tortownicy lub dwóch keksówek. Można 
je wysmarować masłem i obsypać bułką tartą,  
chociaż ja wolę wysmarować blachę olejem i  wyłożyć  
pergaminem.
Wstawić do nagrzanego do 170 stopni piekarni-
ka. Ciasto w  tortownicy piec godzinę z  kwadransem,  
w  keksówkach – 50 minut. Na koniec posypać cukrem pu-
drem, polać lukrem lub polewą czekoladową, co kto lubi.

Kulki rybne po zydowsku 
Gefilte Fisch

Święta są doskonałym czasem na popisy kulinarne i testowanie 
przepisów naszych babć. A  Boże Narodzenie kojarzy nam się 
z karpiem, dlatego przygotowałam stary przepis żydowskich mi-
strzów sztuki kulinarnej na kulki rybne z  trzech gatunków ryb 
w galarecie.

Składniki (porcja dla 12 osób):

Sposób przygotowania:

Ryby wypatroszyć, odfiletować. Oczyszczone głowy, skórę 
i grzbiety włożyć do dużego garnka, dodać 4 cebule pokrojone 
w plasterki, 2 łyżeczki soli, ¾ łyżeczki pieprzu i zalać to wszystko 
dwoma litrami wody. Gotować na średnim ogniu.
W tym czasie przygotowujemy mięso rybne. Filety i pozostałą 
cebulę zmielić przez maszynkę i  przełożyć do miski. Wbić jaja, 
wlać szklankę lodowatej wody, dodać cukier, tartą bułkę, pozo-
stałą sól i pieprz. Wszystko mieszać przez 2-3 minuty na jednoli-
tą, puszystą masę. Powstałą masę formować w kulki.
Do gorącego wywaru ostrożnie wkładać kulki rybne, dodać 
marchewkę, przykryć częściowo garnek i zmniejszyć ogień. Go-
tować na małym ogniu do półtorej godziny (po godzinie ściągnąć 
przykrywkę). 
Kulki rybne należy przestudzić, wyłożyć do salaterek i  zalać 
schłodzonym przecedzonym wywarem z żelatyną. Opcjonalnie 
można wykorzystać krążki marchewki. Wstawić do lodówki. Po-
dawać z utartym chrzanem.

 0 1 kg dorsza
 0 1 kg szczupaka
 0 1 kg karpia
 0 5 dużych cebul
 0 2 litry wody
 0 4 łyżeczki soli
 0 1 i ½ łyżeczki pieprzu
 0 ½ łyżeczki cukru
 0 3 jaja
 0 ¾ szklanki lodowatej wody  
(najlepiej z zamrażalnika)

 0 3 łyżki bułki tartej
 0 3 marchewki pokrojone  
w plasterki

grudzień 2022/13526

Magdalena Ballas-Ewicz  - KGW „Poniczanki” z Ponika




