
Kierowcy mogą już korzystać z nowego, 20-kilometrowego, odcinka autostrady 
A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Pozwoli on 
na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Oficjalnego otwarcia dokonał 
premier Mateusz Morawiecki. Prace nie zostały jeszcze jednak zakończone - węzły 
Częstochowa Blachownia i Częstochowa Jasna Góra udostępnione zostaną więc w 
późniejszym terminie. Do zakończenia wszystkich robót na nowym odcinku będzie 
obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h.

 Ciąg dalszy na str. 8

Idzie nowe 

Co czeka nas w 2020 roku?
Nowy rok zawsze przynosi 

zmiany w przepisach, które 
wpływają na różne sfery na-
szego życia. W zbliżającym się 
2020 roku najwięcej z nich do-
tyczyć będzie między innymi 
przedsiębiorców i pracow-
ników. Jednak wiele obejmie 
nas wszystkich – osoby młode, 
ludzi w średnim wieku i se-
niorów. Sprawdźcie, czego 
musimy się spodziewać.

Więcej za śmieci i prąd
W 2020 r. zdrożeje przede 

wszystkim prąd. W przypadku Tau-
ronu ceny dla klientów indywidu-
alnych mogą wzrosnąć o około 9 
zł miesięcznie -  tak przynajmniej 
wynika z informacji przekazanych 
przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Pozostałe spółki - Enea, Energa i 
PGE - zaproponowały zbyt wysokie 
podwyżki. W efekcie urząd odmówił 
zatwierdzenia tych taryf. Jeśli nie 
wprowadzą korekty to będą mu-
siały stosować dotychczasowe, za-
mrożone taryfy z 2018 r.

W górę pójdą również opłaty 
za wywóz śmieci - większość sa-
morządów zapowiada podwyżki 
rzędu 100, a nawet 400 procent! Co 
istotne, zgodnie z nowymi przepi-
sami mieszkańcy nie będą już mogli 

zadeklarować, że nie segregują 
odpadów. Będzie to bowiem obo-
wiązek każdego z nas. Od nowego 
roku mamy je dzielić na 5 frakcji. 
Musimy więc mieć osobne pojem-
niki na metale i tworzywa sztuczne, 
papier, szkło, bioodpady i odpady 

zmieszane.  Każdemu rodzajowi od-
padów został przypisany określony 
kolor pojemnika lub worka, tzn.: nie-
bieski na papier, żółty na  plastik i 
metale, zielony na szkło, brązowy na 
bioodpady  oraz  czarny na odpady 
zmieszane  pozostałe po segregacji. 

Jeśli się nie będziemy przestrzegać 
nowych zasad, zastosowane zostaną 
tzw. opłaty sankcyjne.

Trzynasta emerytura
Rząd zapowiedział, że wypłata 

trzynastej emerytury będzie za-

gwarantowana ustawowo. Jak za-
powiada Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, pie-
niądze będą wypłacane z urzędu 
w takiej formie, w jakiej pobie-
rana jest obecnie emerytura, a z 
kwoty świadczenia nie będą też 
dokonywane potrącenia i egze-
kucje, nie będzie też ona wliczana 
do dochodu. - Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne w 2020 r. 
zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 
mln osób, w tym 285 tys. rencistów 
socjalnych i ok. 19 tys. osób pobie-
rających rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające. W 2020 r. będzie to 
kosztowało ok. 11,75 mld zł – po-
informowało ministerstwo w ko-
munikacie. Trzynasta emerytura od 
2020 roku była jedną z zapowiedzi 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego w jego exposé. W grudniu 
projekt ustawy trafił do konsultacji 
społecznych. – To niezwykle ważne 
i oczekiwane rozwiązanie, osoby 
starsze są grupą najbardziej zagro-
żoną ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Musimy pomagać 
tym, którzy najbardziej potrzebują 
wsparcia – powiedziała przy tej 
okazji minister Marlena Maląg. 
Wysokość trzynastej emerytury ma 
wynieść 1200 złotych brutto. 

n Czytaj dalej na stronie 3
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Już po raz siedemnasty Zbisław Janikowski pojawia się przed częstochowianami 
ze swoją szopką noworoczną. Tradycyjnie nasi wierni czytelnicy – jako pierwsi – 
mają okazję zapoznać się z jej treścią. Satyryczny tekst znajduje się na stronach 2 
oraz 7-10. Jak to w szopce, znajdziemy aktualne wydarzenia i ważne postaci z życia 
miasta. Będzie więc i o polityce, i o kulturze, ale przede wszystkim o naszym życiu 
powszednim i odświętnym. Wszystko zaserwowane w lekki sposób, z przymruże-
niem oka...

 Ciąg dalszy na str. 2

Koniec roku to czas refleksji i oczywiście... podsumowań. Mijający rok obfitował 
w wiele różnych wydarzeń. Przypomnijmy sobie zatem, czym żyliśmy w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy. Nasze subiektywne kalendarium najważniejszych 
wydarzeń z roku 2019 znajdziecie na stronach 7-10. Z kolei na stronie 15 przypo-
minamy istotne momenty z życia sportowego.

 Ciąg dalszy od str. 7

Na Jasnej Górze trwa głosowanie na najpiękniejsze bożonarodze-
niowe drzewko. Choinki można oglądać w Wieczerniku. W tym roku 
ozdoby wykonane własnoręcznie przez dzieci nawiązują do niezwykle 
ważnych jubileuszy - 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 
na Jasną Górę oraz stulecia urodzin Ojca św. w nadchodzącym 2020r.

 Ciąg dalszy na str. 4

Jasna Góra

Która choinka jest 
najpiękniejsza?

Szopka Noworoczna

O Częstochowie i mieszkańcach  
z przymrużeniem oka

W ciągu dwunastu miesięcy 

Co wydarzyło się  
w naszym regionie? 

Autostrada A1

Obwodnica już przejezdna
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 - Sylwestrowy wieczór, kolejne 
coroczne spotkanie przyjaciół w 
jednej z częstochowskich kawiarni w 
Alejach, tuż obok placu Biegańskiego, 
na którym odbędzie się tradycyjne 
miejskie powitanie Nowego Roku. 
Spotykają się: 
Kobieta I (K1), 
Kobieta II (K2), 
Mężczyzna I (M1), 
Mężczyzna II (M2) 
i oczywiście sam Mistrz (X), 
spotkaniu mogą towarzyszyć zja-
wiska paranormalne - D (D - duch)…

M1 – Całuję rączki, witam uniżenie,  
czekam, aż zaczniemy nasze 
przedstawienie.

K1 – Czekaj tatka latka, godzina 
jest młoda, mnie martwi co 
innego, czy czasem pogoda

    szyków nie pokrzyżuje…                                                                                                                   
M2 – Już tak kiedyś było
   i mimo kłopotów dobrze się 

skończyło.                                                                   
K2 – A Mistrz, jak zareagował?
M1 – Zaręczam, że głowy w piasek 

nie chował.
K1 – Pewnie –  on jest odporny, w 

bojach zaprawiony, 
    czy będzie mróz czy upał, ode-

tnie kupony… 
K2 – Ale też sprawiedliwie podzieli  

się sławą.
M2 – Czyli sukces będzie?
K2 – Pewnie, i za Mistrza sprawą.
K1 – A jak ten sukces przyjmą tam, 

w miejskim urzędzie?
M1 – Na pewno dobrze, wiadomo, 

na sukcesy łasi.                                                                                                                               
M2 – Przecież to nasz sukces.
M1 – Powiem ci kolego,
    że każdy sukces ma wielu ojców,
    a klęska jednego!
K1 – Chwilkę poczekajmy, pozo-

stańmy w cieniu,
   premiery jeszcze  nie było, więc 

czy sukces będzie…
M1 – To się okaże…
    Jedno jest pewne, ci z miasta 

kasy nam nie dają, 
   bo sami zmiłowania niebios 

wyglądają. 
 K1 – A miał być dobrobyt.
M1 – Ale od pierwszego.                                           
K1 – Którego roku?
D   – Łubu dubu, ciemno wszędzie,
         źle już było, dobrze będzie!
K2 – Właśnie na to liczę, to ma-

rzenie moje.
M1 – Najlepsze marzenia snuje się 

we dwoje!
K2 – To jakaś propozycja czy mole-

stowanie?
M2 – Kobiecy umysł mało kto jest 

w stanie
    ogarnąć. 
M1 – Dawniej tak nie było, 
  pary na randki chadzały...
K1 – Bez świadków
   w wieczornym mroku, w tajem-

nicy
   przed ludźmi się chowały.
K2 – I co? Ciekawość mnie zżera!
M1 – I nie wnikając w szczegóły, 
   wzajemnie się – molestowały.
K2 – I nikt na skargę nie chodził?
        Nigdzie nie donosił?
M1 – Problemu nie było, póki 

Wicek Zosi…
    czegoś nie zmajstrował.
K2 – Już wiem, oni nieświadomi byli. 
M2 – Bo wtedy o żadnym Gender 

w szkołach nie uczyli…

Szopka noworoczna 2019/2020
M1 – Dewizą edukacji była 
taka gadka,

  że „nie da ci ojciec ani nawet 
matka,  tego co dać ci może 
najbliższa sąsiadka”. 

M2 – Skończcie to gadanie, czy 
każdy zna rolę?

K2 – Ponoć Mistrz nadchodzi...
M2 – Spóźnił się...
K2 – Popatrz, ledwo chodzi…
K1 – Co się z Mistrzem dzieje, 
    przecież  na co dzień bywał 

uśmiechnięty,  wesoły...
K2 – Teraz w kabłąk zgięty
         i zbolała mina...
M2 – Dawniej mu oko lśniło, gdy 

się pojawiła
    urocza dziewczyna,
    teraz go nie skusi nawet lampka 

wina.
M1 – Ożywi się, gdy w szklance 

ujrzy whisky złotą...
M2 – Więcej, tę  whisky wypije z 

ochotą.
K2 – Wstrętni plotkarze, 
    jak wam nie wstyd tak Mistrza  

szkalować!
    Teraz do roboty,                                                                                                   

czas odpokutować te wszystkie 
głupoty,

    któreście pod  adresem Mistrza 
tutaj wygłosili.

K1 – Ale nie skarż na nas, już bę-
dziemy grzeczni i do tego mili. 

Mistrz zasiada na podsuniętym mu 
usłużnie zydelku



X  – No to zaczynamy. 
K1 – Mistrzu, jeszcze chwilę,
       goście już się schodzą.
K2 – Tłumnie się zjawili...
M2 – A co miało ich nie być.
K1 – Bywało, że nie przychodzili.
M2 – Bo ci z „Co gdzie, kiedy” daty 

pomylili.
K2 – Jak mogli, wszak płacą im za to.
M1 – Ano mogli, bałagan zrobili, 
        złe terminy podali i nie prze-

prosili.
K1 – A dziś?
M2 – Przecież o sylwestrze prawie 

każdy wie...
K1 – Czy wie, czy nie –  to się 

okaże!

Tymczasem na placu gromadzi się 
coraz więcej mieszkańców Czę-
stochowy, coraz częściej słychać 
wystrzały mające powitać nowy rok 
2020.



X  –  Koniec zabawy, teraz zaczy-
namy!

M1 – Od czego?
X  –  Wiadomo, najpierw o wybo-

rach sobie pogadamy.
M2 – Bo te nowego paliwa nam 

dały.
K1 –  Kilku ucieszyły, innych 

zdołowały.
M2 – O których wyborach? 
   Tych, co były czy o tych, które są 

przed nami?
K1 – W tych majowych my zdecy-

dujemy sami…
K2 – Przypomnij, jak w tych, co były, 

wszystko się skończyło.
M2 – Ja wiem...  
   w samorządowych nic się nie 

zmieniło,
   a Ten, co był, znów wybranym 

został.

K1 – Dla Niego to chyba była 
sprawa prosta.

M1 – On tylko kandydował,
         ludzie go wybrali.

K1 – Widać Prezydenta Krzysia 
bardzo pokochali.

K2 – A inni?
    Mówili, że wielu się zgłosiło,
    a wygrał?
M1 – Już mówiłem.
K2 – No tak, zapomniałam,
  chociaż jak wygrał, ze szczęścia 

płakałam 
M2 – W zasadzie bez zmian się 

obyło…
K2 – Czyli sielsko-anielsko 

wszystko się skończyło?
M1 – No nie, w tej bezkrwawej 

wojnie 
  poległ  wojowniczy były poseł 

nasz…
M2 – Wielu dobrze pamięta tę 

szlachetną twarz...
K1 – Już wiem
  – zapamiętała go cała Częstochowa…
M1 – Bo wszystkim dał się poznać, 
   gdy z tablicami pamięci sku-

tecznie wojował!
K1 – Już widział się nowym prezy-

dentem miasta…
M2 – Wyborcy krzyżyka nie postawili…
M1 – I kropka, i basta…
K2 – A tak pięknie mówił, do walki 

zagrzewał…
M2 – Czy może bojowe pieśni 

także śpiewał?
X – Powagę zachowajcie, o wybo-

rach mowa.
K2 – Tak, tak, proszę Mistrza, ja 

jestem gotowa.

D – Ha, ha, łubu dubu, do czego – 
powiedz nam łaskawie.

X – Wyłącz się maro przebrzydła i 
będzie po sprawie.

K2 – Zatem  mów, kto wygrał.
M1 – No myśmy wygrali,
         my częstochowianie! 
K2 – Ja nic nie wygrałam                                                     
        i nie jestem w stanie pojąć, o 

co chodzi.
K1 – Wszak to proste – wygrali na

si,                                                                                                    
         ci,  na których głosyśmy 

oddali.
K2 – I tych wygranych  z mia-

staśmy wygnali?
M1 – Tak. I nasi są teraz wszędzie, 

nawet w Europie.
D – Taką fuchę pewnie chciałbyś 

dostać chłopie. Łu...
K1 – No, ta fucha i u nas konse-

kwencje miała, 
       bo niektórym skrzydeł do lotu 

dodała. 
K2 –  I co?
K1 – W kolejnych wyborach oni 

startowali i…
M1 – I wygrali…
M2 – I oni na ten boski Olimp się 

dostali.
K1 – Wszak Olimp to Grecja…
K2 – Nic nie rozumiem, Grecja, 

Europa, wszystko w naszym 
mieście?

M2 – Przecież już mamy Bałtyk i 
Adriatyk

K1 – I Pacyfik wreszcie…                                            
M2 – Ad vocem, czy Grecja leży w 

Europie?
X – Już nerwy tracę, przestań pie-

przyć chłopie!

K1 – Spokojnie Mistrzu, ja mu 
wytłumaczę

      – ten Olimp to przenośnia,
      taka słowna gra.
M2 – Pytam prosto – gdzie ta 

Grecja leży?
K1 – Durniu, w Europie! Jemu 

edukacja dobra się należy...                                    
X – Weźcie na wstrzymanie, 
    już  żaden z widzów pewnie nie 

jest w stanie 
    pojąć, o czym mowa…
K1 – Bo to w naszym wydaniu 

duchowa odnowa, 
    chcemy się bawić,                                                          
    zwraca się do widzów
    czy wy razem z nami?
K2 – A ja mam pytanie:
         a co z wyborami?
K1 – Nie wiesz, jak to było?                                                                                             
K2 – Znowu zapomniałam.
MJ1 – Był przewodniczącym...
K2 – Już wiem Zdzisia dobrze znałam.                                                                                                                                       
M1 – On teraz w Sejmie.
M2 – Ho, ho – co tam robi?
M1 – Wiecznie obraduje
        – na sesji lub w komisji
        i dokumentuje, 
        z kim się na misia ściska,
        a z kim poklepuje…
M2 – a takie uściski – to nie jest 

inna orientacja?
K1 – Skądże, to sejmowa wielka 

demokracja.
M1 – Z sejmowej mównicy swoje 

prawdy głosi...
    a w kuluarach uczestniczy w 

nieformalnej grupie,
    w której w  koleżeńskim gronie 

mówią też o zupie,
    którą wczoraj jedli w  stołówce 

sejmowej ... 
K1 – Oczywiście w stołówce bezal-

koholowej.
    To jeszcze nie wszystko,
    też widziałam 
    –  w dobrym towarzystwie 

siedział na kanapie
    i znaczek partyjny lśnił się w 

jego klapie
    i rozprawiali o  diecie...
M2 – Czyli znów o żarciu...
K1 – Tym razem o diecie, którą 

pobierają
    i o tym, co oni za służbę dla 

Ojczyzny 
    co miesiąc dostają. 
K2 – A ja to widowisko po prostu 

przespałem.
M2 – A na Facebooku możesz 

śledzić każdy jego krok
    i tak pewnie będzie przez calutki 

rok.
M1 – Więcej, bo przez 4 lata...
K1 – O kurde!  Przez 4 lata grać 

będzie taką wielką rolę.
M2 – A jak się sprawdzi, to ka-

dencja druga…
M1 –  A nawet trzecia, a może i 

czwarta…
K2 – Ho, ho… Do diabła…
D – Lepszy rym – „do czarta”.
M1 – A jeszcze jeden z naszych jest 

w tym sejmie nowym…
K1 – Czy to ten, który się wsławił 

swym życiem sportowym?
K2 – Czy jemu tam dobrze? Zdjęć 

nie pokazuje. 
M2 – Dziwnie o nim cicho…
K1 – Bo może on w ciszy spokojnie 

trenuje…
D – Powiedz prawdę – myślisz, że 

on terminuje.

M1 – Jest jeszcze jeden z 
naszych 

    – ten w szeregi senatorów trafił. 
K1 – I dzięki niemu opozycja prze-

wagę zyskała.
M2 – To on jak opoka albo inna 

skała...
D – Nie myl – łubu dubu – senatu z 

jakąś skamieliną,
    odnowiony senat porównaj 

raczej z powabną dziewczyną.
K1 – Co nam tu z zaświatów jakieś 

medium gada – 
wtrąca się, podsłuchuje, czy to 
tak wypada?                                         

M2 – Nie wiem, myślę, że to inwigi-
lacja,  patrzą nam na ręce 

    – a miała być pełna demokracja.
X –  Skończcie te  gadania, 
    widzowie czekają i północ za 

pasem.
K1 – Czy jeszcze jakieś atrakcje 

nam zafundowano?…
K2 – Jakie?
M2 – Czyli o wyborach już nie 

pogadamy.
X  – Nie, bo w programie inne 

sprawy mamy.
M2 – Ad vocem – to w końcu kto 

wygrał wybory? 
K1 – Ja przegrałam, czuję do tej 

pory niesmak.
M1 – A niby dlaczego? 
K1 – Bo nie ci wygrali, którzy 

wygrać mieli...
M1 – Czyli co?
K1 – Samowolnie ludzie ich 

wycięli
    i nie słuchali, co mądrzy im 

podpowiadają.
X  – Bo ludzie, zamiast słuchać, bez 

przerwy gadają.
M1 – A może podpowiadaczy 

niechętnie słuchają.
D – Północ się zbliża – łubu dubu – 

a na placu już tłumy... 
X  – Wielką atrakcją będzie nowo-

roczna mowa prezydenta. 
K1 – A czy zeszłoroczną ktoś 

jeszcze pamięta?
M1 – Może lepiej, że wiele zapo-

mniano, 
    bo znowu by się  szczegółów 

czepiano
M2 – Albo szczególików,  
   bo są w mieście tacy,
   którzy chcieli, by każdy drobiazg  

w szczegółach podano na tacy.
X  – To przemówienie jest jeszcze 

przed nami 
   – a tymczasem o kondycji miasta 

sobie pogadamy.
K2 – Chętnie, ja pierwsza.
X  –  No to zaczynamy...
K2 – Mam problem śmieciowy.
K1 – My śmieci zbieramy oraz 

sortujemy, 
pojemniki teraz stoją w całym 
domu 
i każdy sortuje – chociaż po 
kryjomu 
dziadek do plastiku wciąż 
ogryzki wkłada.

M1 – Powiedz dziadkowi, że to nie 
wypada.

K1 – Kiedy on nie słyszy.
M1 – To na kartce napisz.
K1 – Ty w każdej trudnej sprawie 

poradzić potrafisz.
    Jest jeszcze jeden problem, 

śmierdzi
    i po pokojach robaki się snują.
M1 – Przyjdą takie służby, co zde-

zynfekują.
c.d. str. 7
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Idzie nowe 

Co czeka nas  
w 2020 roku?

n  Dokończenie ze str.  1

Obowiązkowe E-recepty 
To już pewne - od ósmego stycznia 

elektronicznie recepty będą wysta-
wiane w każdym gabinecie lekar-
skim. To rozwiązanie, które ma być 
ułatwieniem nie tylko dla lekarzy, 
ale również dla pacjentów. W kam-
paniach społecznych, podkreślano 
walory nowej zasady. Mówiono m.in. 
o tym, że tak wystawionych recept 
pacjenci nie zgubią lub przypadkowo 
nie zniszczą, nie będzie już też pro-
blemów z nieczytelnie wypisanymi 
receptami lub brakiem podpisu, pie-
czątki lekarza. Nie będzie już pro-
blemu w sytuacji, kiedy pacjent nie 
będzie mógł kupić któregoś z przepi-
sanych leków w jednej aptece – bę-
dzie mógł bez problemu wykupić go 
w innej, a sporządzanie odpisu przez 
farmaceutę nie będzie już koniecznie. 
E-recepty w pewnością zaoszczędzą 
chorym, cyklicznego zgłaszania się do 
lekarzy z prośbą o wypisanie kolejnej 
recepty w przypadku przyjmowania 
stałych leków. 

Pensja minimalna w górę
Od 1 stycznia 2020 roku ma wzro-

snąć kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. Na podwyżki mogą 
liczyć pracownicy, którzy zatrudnieni 
są zarówno w oparciu o umowę o 
pracę, jak również na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Minimalna 

pensja w 2020 roku wyniesie 2600 
złotych brutto, czyli o 350 złotych 
więcej niż w 2019 roku. Z kolei mini-
malna stawka godzinowa wzrośnie 
do 17 złotych. Zmieni się ponadto 
sposób obliczania wynagrodzenia, 
który wpłynie na jego podwyższenie, 
bowiem dodatek za staż pracy nie 
będzie miał już wpływu na wysokość 
minimalnego wynagrodzenia. 

Mały ZUS Plus
Do 8 stycznia 2020 roku należy 

zgłosić chęć korzystania z Małego 
ZUS-u w dotychczasowej formule, a 
od 1 lutego będzie można opłacać 
składki w ramach Małego ZUS-u 
Plus, który wraz z tym dniem wej-
dzie w życie. Ministerstwo Rozwoju 
szacuje, że skorzysta z niego około 
320 tysięcy najmniejszych przed-
siębiorców. Składki będą liczone 
proporcjonalnie do dochodu i niższe 
o kilkaset złotych miesięcznie. Aby 
najmniejsze firmy mogły skorzystać 
z tego rozwiązania, ich przychód w 
2019 roku powinien się zamknąć 
w kwocie 120 tys. zł. W kieszeniach 
przedsiębiorców pozostanie od 1,3 
do 1,5 mld złotych w kolejnych la-
tach. Czas na zgłoszenie chęci ko-
rzystania z tego rozwiązania należy 
zgłosić do końca lutego.

Dodatkowe wsparcie dla 
niepełnosprawnych

W 2020 roku zajdą również 

zmiany dla osób, które sprawują 
opiekę nad osobami niepełno-
sprawnymi. Wraz ze wzrostem mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, 
wzrośnie również świadczenie pielę-
gnacyjne. Będzie ono wynosiło 1830 
złotych netto – w 2019 roku było to 
jedynie 1583 złote. Wsparcie finan-
sowe będzie przysługiwało zgodnie 
z ustawą osobom, które nie mogą 
podjąć lub zrezygnowały z zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej ze 
względu na opiekę nad osobą, która 
ma orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub o koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. 

Mniejsze ceny gazu dla 
gospodarstw domowych

Od 1 stycznia 2020 roku ponad 
6,5 miliona gospodarstw domowych, 
kupujących gaz od PGNiG zapłaci 
o 2,9% mniej za paliwo gazowe. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził już nowe, nieco niższe 
taryfy dla obrotu detalicznego – w 
tym gospodarstw domowych. Będą 
one obowiązywać do 30 czerwca 
2020 roku. 

Paula Nogaj

28. finał WOŚP

Wiatr w żagle!
12 stycznia całą Polskę po raz 28. zaleje fala czerwonych 

serduszek. Tym razem zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup urządzeń diagnostycznych i leczniczych, które 
będą wykorzystane w dziecięcej medycynie zabiegowej. W 
częstochowskim sztabie WOŚP trwają ostatnie przygotowania 
do zbliżającego się finału. Gwiazdą wieczoru ma być – grający 
muzykę reggae – zespół Tabu.

Podczas 28. finału WOŚP zbierać będziemy środki na zakup najno-
wocześniejszych   urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci po-
trzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja ma zamiar skupić 
się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak 
chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia sal opera-
cyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów 
diagnostyki obrazowej takich jak lampy operacyjne, stoły operacyjne, 
diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia te-
letransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem Ci zestawy endoskopowe.  Cel 
finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej te-
rapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, 
monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objęto-
ściowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów poope-
racyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów.

W sztabach WOŚP w całej Polsce – w tym oczywiście częstochow-
skim - trwają ostatnie przygotowania do zbliżającego się finału. 12 
stycznia tradycyjnie skoro świt setki wolontariuszy wyruszy by z pusz-
kami odwiedzić wszystkie dzielnice naszego miasta. Samo serce or-
kiestry w zabije oczywiście na placu Biegańskiego. Na naszej scenie 
zagrają: Rastafajrant, Pasi Brzuchy, Pogoria i Zouzy. Gwiazdą wieczoru 
ma być – grający muzykę reggae – zespół Tabu.

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Częstochowie 
ma być wydarzeniem pełnym pozytywnych niespodzianek, zabawy 
i wszechobecnego ciepła oraz uśmiechu - tak potrzebnego nie tylko 
zimą, ale przez cały rok. Zachęcamy więc wszystkich do wspólnego 
spędzenia tej wyjątkowej niedzieli. W kolejnych wydaniach będziemy 
informować o poszczególnych punktach programu częstochowskiego 
finału WOŚP. Tymczasem więcej informacji znajdziemy na stronie  
www.wosp.czest.pl.

Katarzyna Gwara 



Miejscy radni uchwalili bu-
dżet na rok 2020. Oczywiście 
koncepcja przedstawiona 
przez prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyk nie wszystkim 
przypadła do gustu. Mimo to 
ogromnej  burzy nie było i 
ostatecznie została przyjęta. 
Warto pamiętać, że na kształt 
budżetu naszego miasta 
wpływ mają coraz wyższe 
wydatki oraz niższe dochody, 
będące skutkiem decyzji po-
dejmowanych przez Rząd i 
Parlament. - Priorytetem in-
westycyjnym jest 
zapewnienie wkładu wła-
snego do dużych zadań z 
dofinansowaniem unijnym 
oraz sfinalizowanie rozpo-
czętych miejskich inwestycji 
– podkreśla Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy ma-
gistratu.

Sesje, podczas których radni 
pochylają się nad budżetem za-
wsze wywołują wiele emocji. 
Miejscy radni do projektu złożyli 
71 wniosków, z tego: 3 - przez 
Klub Radnych  Prawo i Sprawie-

dliwość, 4 wnioski przez komisje 
merytoryczne Rady Miasta oraz 
64 wnioski przez poszczególne 
radne i radnych. - Każdy z wnio-
sków został przeanalizowany 
pod kątem spełniania warunków 
formalnych oraz możliwości 
przyjęcia go do realizacji z 
uwzględnieniem stopnia przy-
gotowania zadania, okresu wy-
konania, szacunkowego kosztu 
oraz wnioskowanych źródeł 
pokrycia. Władze miasta gene-
ralnie pozytywnie oceniły za-
sadność złożonych wniosków, 
ale - z uwagi na ograniczone 
możliwości strony dochodowej 
- na obecnym etapie   prac bu-
dżetowych nie zdecydowały o 
wyasygnowaniu środków na ich 
ujęcie w budżecie – tłumaczy 
Włodzimierz Tutaj. - Decyzja taka 
została podjęta po analizie oto-
czenia makroekonomicznego i 
jego wpływu na przyszłoroczny 
budżet naszego miasta. Zdaniem 
służb finansowych miasta uwa-
runkowania zarówno makro- jak i 
mikroekonomiczne nie poprawiły 
się, a zapowiedzi wskaźników 
gospodarczo-ekonomicznych nie 

są – na obecna chwilę – optymi-
styczne, z perspektywy finansów 
miasta – podkreśla.

Prezydent zdecydował więc 
o niewprowadzaniu zmian do 
przedłożonego projektu budżetu, 
nie licząc technicznych korekt.

Mimo to efekt głosowania 
nie był jednak trudny do przewi-
dzenia - propozycje prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyk krytyko-
wali członkowie PiS. Ostatecznie 
jednak 18 radnych głosowało 
za budżetem, a 10 przeciw. Taki 
rozwój sytuacji pozwolił na 
uchwalenie budżetu na rok 2020. 
- Biorąc pod uwagę aktualne 
możliwości finansowe miasta ko-
misje merytoryczne Rady Miasta 
zaopiniowały dokument pozy-
tywnie. Pozytywną opinię wydała 
również Komisja Skarbu, która 
odniosła się także do uwarun-
kowań zewnętrznych dotyczą-
cych planowanych dochodów, 
wydatków oraz wysokości defi-
cytu, a także kwoty planowanego 
do zaciągnięcia kredytu. Projekt 
budżetu w tej formie uzyskał 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Taka opinia 
dotyczy również możliwości sfi-
nansowania deficytu przyjętego 
w projekcie uchwały budżetowej 
na 2020 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej – podsu-
mowuje Włodzimierz Tutaj.
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W centrum miasta

Wspólnie przywitamy Nowy Rok!

Częstochowa

Przewozili nielegalne wyroby 
tytoniowe

Tradycyjnie jak co roku częstochowianie będą 
mogli wspólnie przywitać Nowy Rok. W ostatnią 
– najgorętszą – noc tego roku na placu Biegań-
skiego zagra zespół Czarno-Czarni. Dżentelmeni 
są znani też z grup Big Cyc i Bielizna. Czeka nas 
więc zabawa przy stylizowanym na lata 60., dow-
cipnym i pogodnym rock’n’rollu.

Grupę Czarno-Czarni tworzą muzycy od lat występu-
jący w zespołach Big Cyc i Bielizna. Nazwa nawiązuje 
do kolorowych zespołów, królujących na polskich sce-
nach w latach 60. tych xx wieku.

Również muzyka jest wypadkową prostych brzmień i 
bezpretensjonalnych melodii.

Zespół działa składzie: Jarosław “Doktor”Janiszewski-
-wokal, Jacek “Dżej Dżej” Jędrzejak-bas, Roman “Piękny 
Roman” Lechowicz-gitara, Jarosław “Dżery” Lis-perkusja, 
Piotr”Gadak” Sztajdel-klawisze. Jest on niezmienny od 
1997 roku. Pierwsza płyta ukazała się w roku 1998. 
Jej wyjątkowość polegała na tym ,że nagrano ją przy 
użyciu starych bułgarskich wzmacniaczy, gitarach z 

Niemiec Wschodnich i organach z byłego ZSRR. Ich re-
cepta na ,,retro rock’n’rolla” z miejsca zyskała sympatię 
publiczności – już pierwsza płyta okryła się złotem, po-
dobnie jak kolejna.

Zespół regularnie koncertuje i bierze udział w naj-
ważniejszych muzycznych imprezach w kraju i za gra-
nicą. Na swoim koncie mają współpracę z m.in. Anią 
Rusowicz, Urszulą czy pochodzącą z Nashville woka-
listką   Holly Shepherd. Ich piosenka ,,Nie choruj” jest 
motywem przewodnim serialu ,,Daleko od noszy”. Ze-
spół wydał dotychczas osiem płyt długogrających – 
ostatnia, „Francuska miłość”, ukazała się w 2017 roku.

Częstochowscy policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy przewozili nielegalny towar. W 
ich samochodzie stróże prawa znaleźli ponad 
300 tys. papierosów oraz kilogram tytoniu. 
Gdyby towar został sprzedany, straty Skarbu 
Państwa z tytułu należnych podatków wynio-
słyby ponad 360 tys. zł. Zatrzymanym grożą 
dotkliwe kary finansowe.

Policjanci zatrzymali kierującego volkswagenem. - W 
czasie kontroli okazało się, że 31-letni obywatela Ar-
menii przewoził w samochodzie ponad 230 tys. sztuk 
papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy 
– mówi asp. szt. Marta Kaczyńska z częstochowskiej 
policji.

W tym samym czasie stróże prawa zatrzymali rów-
nież 31-letniego kierowcę citroena. - W bagażniku poli-
cjanci znaleźli 130 tys. sztuk nielegalnych papierosów 
oraz kilogram tytoniu. Mężczyźni usłyszeli zarzut prze-
wożenia wyrobów akcyzowych bez polskich znaków 

akcyzy – dodaje asp. szt. Marta Kaczyńska. Na poczet 
przyszłych kar policjanci zabezpieczyli należące do za-
trzymanych mienie, warte 15 tys. złotych. Mężczyznom 
grożą surowe kary finansowe.

Jasna Góra

Która choinka jest 
najpiękniejsza?

Decyzja rady

Uchwalili budżet

n  Dokończenie ze str.  1
Konkurs na wieczer-

nikową choinkę został 
zorganizowany już po raz 
12. - Od początku  jego 
głównym celem jest pie-
lęgnowanie polskich 
tradycji obchodów Bo-
żego Narodzenia, przy-
pomnienie o znaczeniu i 
symbolice choinkowych 
ozdób oraz inspiracja do 
wykonywania świątecz-
nych ozdób własnoręcznie 
– przypomniał   o. Sebastian Ma-
tecki, rzecznik prasowy Jasnej Góry.. 
Zadaniem uczestników konkursu 
jest bowiem przygotowanie wła-
snoręcznie choinkowych ozdób, 
przyniesienie ich na Jasną Górę 
i przystrojenie ustawionego w 
Wieczerniku drzewka. Wszystkie 
świerki – w sumie jest ich 40 - zo-
stały podarowane przez Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Katowicach, 
a dostarczyły je cztery nadleśnictwa 
sąsiadujące z Częstochową: Herby, 
Gidle, Kłobuck i Złoty Potok.

W tym roku zainteresowanie prze-
szło najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów - wystarczyło kilka godzin, 
by zostały zajęte wszystkie miejsca 
na konkursowej liście. Do udział 
zgłosiło się 25 szkół i ośrodków oraz 
15 przedszkoli arch. częstochow-
skiej.  Jak co roku, pomysło-
wość dzieci nie zawiodła. Jedne 
choinki podobne są wręcz do 
różanego bukiet, inne przy-
strojone w narodowe barwy. 
Wszystkie przypominają, że są 
prezentami od dzieci dla św. 
Jana Pawła II na stulecie jego 
urodzin. To także wyrażenie 
wdzięczności za nauczanie, 
które pozostawił 40 lat temu 
podczas pierwszej pielgrzymki 
do Polski i na Jasną Górę. - Zo-
baczcie, jaki piękny motyw po-

łączył nas w tym roku. Tak wielu z 
was nie znało Jana Pawła II, ale jest 
on tak wielką, wspaniałą postacią, 
i zostawił nam tak ważne prze-
słanie, że chcemy się uczyć tego 
papieża cały czas – podkreślał o. 
Sebastian Matecki.

Konkursowe jury to jak zwykle 
jasnogórscy pielgrzymi i wierni z 
Częstochowy i okolic. Głosowanie 
potrwa od 25 do 29 grudnia, 
a wielki finał odbędzie się 10 
stycznia 2020 roku.

Organizatorami konkursu na  
Wieczernikową Choinkę są: Klasztor 
OO. Paulinów na Jasnej Górze, Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział w Częstochowie 
oraz Radio Jasna Góra. Insty-
tucją wspierającą jest Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura 
w Częstochowie.

Program Nocy Sylwestrowej:
21.00 – 22.00 DJ Dziker
22.00 – 23.00 Apress Band
23.00 – 23.15 DJ Dziker
23.15 – 00.45 Czarno-Czarni
w przerwie życzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
00.45 – 1.30 DJ Dziker

Teksty i zdjęcia - Katarzyna Gwara 

Bilans budżetu miasta na rok 2020 w projekcie to:
- dochody ogółem 1 mld 545 mln zł,
- wydatki ogółem 1 mld 615 mln zł,
- deficyt 69 mln 723 tys. zł.

Wykazany w projekcie deficyt wynika głównie z:
- braku wzrostu dochodów;
- ubytku dochodów w udziałach w PIT;
- regulacji płacowych w oświacie i braku ich pokrycia subwencją oświatową;
- kontynuacji dużych projektów inwestycyjnych.

Do najwyższych kwotowo inwestycji należą:
- rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. 

Pułaskiego w Częstochowie – 78 mln 482 tys. zł
- przebudowa alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie – 76 mln 852 tys. zł
- budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy – 34 mln 407 tys. zł
- przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu 

– 19 mln 23 tys. zł
- budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Park Wodny – 18 mln 789 tys. zł
- odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 13 mln 999 tys. zł
- program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 11 mln 26 tys. zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie – etap I i II – 7,5 mln zł
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 – 5 mln 100 tys. zł
- budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie  - 3 mln 98 tys. zł
- budowa, modernizacja budynków mieszkalnych – 1,7 mln zł
- w przypadku „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” ostateczna decyzja o sumie środków jeszcze 

nie zapadła. Miasto nie ma też jasnej deklaracji ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, na jakie 
wsparcie może obecnie liczyć. Nie wiadomo więc na razie, jaka kwota i jakie źródła finansowania 
inwestycji miałyby zostać wpisane do projektu budżetu. Z szacunków wynika jedynie, że koszt 
dostosowania stadionu do wymogów PZPN wyniesie ok. 17 milionów złotych.

Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne wpłynęły na wielkość programów dedykowanych miesz-
kańcom naszego miasta. Niemniej jednak w projekcie przewiduje się kontynuację:

- wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców,
- programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- modernizacji obiektów publicznych,
- dofinansowania pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych,
- realizacji inwestycji o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców,
- likwidacji barier architektonicznych w miejskich placówkach,
- programu „Akademicka Częstochowa”.
- programu „Dostępny lekarz”
- działań proekologicznych
- szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

 zdj. KMP w CZęśtochowie
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Na stronie internetowej Nadle-
śnictwa Złoty Potok 
opublikowana została lista 
obiektów edukacyjnych, które 
warto odwiedzić. Jeżeli chcecie 
wraz z dziećmi spędzić czas nie 
tylko przyjemnie, ale również po-
żytecznie, koniecznie się z nią 
zapoznajcie. Nadleśnictwo infor-
muje również o możliwość 
przeprowadzenia prelekcji lub 
pogadanki w przedszkolach, 
szkołach przez pracownika 
Służby Leśnej. 

Izba przyrodniczo-leśna znajduje 
się w siedzibie Nadleśnictwa. Jest ona 
wyposażona w tablice dydaktyczne, 
eksponaty zwierząt i ptaków, można 
w niej także posłuchać odgłosów 
zwierząt. Realizowana jest tematyka, 
związana leśnictwem, łowiectwem, 
ochroną przyrody czy gospodarką 
leśną. Dodatkowo Nadleśnictwo po-

siada atlasy, klucze do rozpoznawania 
owadów, ptaków, drzew, krzewów i 
roślin zielnych, za pomocą, których 
praktycznie można pokazać faunę i 
florę lasów. Obiekt ten jest niestety 
nieczynny w okresie zimowym dla 
odwiedzających od 1 listopada do 30 
kwietnia.

Ścieżka edukacyjno-leśna „Poraj” 
na terenie Leśnictwa Poraj ma długość 
3,5 km. Przemierzając ją, spotkamy 
14 tablic: informacyjną z lokalizacją 
obiektu, o zasady zachowania w lesie, 
o życiu społecznym mrówek, o rośli-
nach i rybach zalewu „Poraj”, budowie 
piętrowej lasu, zwierzętach leśnych, 
płazach i gadach, ptakach, pracach 
pielęgnacyjnych w lesie, a także o za-
gadce, czy dzięcioł może mieć wstrząs 
mózgu, jaka jest rola wody w ekosys-
temie, o ptakach wodnych, ochronie 
lasu, różnych „obliczach” grzybów i o 
dokarmianiu zwierzyny.

Ścieżka edukacyjno-leśna „Zielona 

Góra” na terenie Leśnictwa Zielona 
Góra mierzy długość 2,0 km. Tutaj 
również spotkamy 14 tablic – infor-
macyjną, o urządzeniach łowieckich, 
biologii zwierząt łownych, o tym, w 
jaki sposób zwierzęta zaznaczają swa 
obecność, o użytkowaniu lasu, o roku 
pracy leśnika, drzewach iglastych i li-
ściastych itp.

Ścieżka edukacyjno-leśna „Dzia-
dówki” na terenie Leśnictwa Dziadówki 
o długości 2,3 km z 15 przystankami, 
takimi jak leśna ścieżka przyrodni-
czo-edukacyjna (z mapką ścieżki), 
ekosystem wodny, ptaki wodne, Roz-
poznać drzewo każdy może, Jak różne 
bywają lasy?, Co to jest ochrona lasu?, 
Jak leśnicy pielęgnują las?, czy Zwie-
rzęta naszych lasów. 

 Nadleśnictwo Złoty Potok infor-
muje, że istnieje możliwość przepro-
wadzenia prelekcji lub pogadanki w 
przedszkolach, szkołach przez pra-
cownika Służby Leśnej. Edukacja leśna 
obejmuje liczne zagadnienia dot. 
świadomości ekologicznej, kształto-
wania właściwych zachowań w lesie, 
szacunku dla tych dóbr, postaw pro-
ekologicznych i ochrony dziedzictwa 
leśnego.

Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nadleśnictwo Złoty Potok poleca

Obiekty edukacyjne

Prawidłowa segregacja

Przestrzegaj prostych zasad

Podstawowe zasady segregowania śmieci

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, 
że świadomość ekologiczna naszego społeczeń-
stwa zwiększa się. Chętniej i odważniej korzystamy 
z programów instytucji dbających o ochronę śro-
dowiska, dzieci uczą się w szkołach podstawowych 
zasad ekologicznych, a w mediach i innych środ-
kach przekazu, udostępniane są informacje 
dotyczące na przykład segregacji śmieci. Choć z 
jednej strony powinno być to dla nas dziecinnie 
proste, nawet dorosły miewa problemy z po-
prawnym zaklasyfikowaniem niektórych odpadów. 

Jedną z głównych zasad Jednolitego Systemu Segre-
gacji Odpadów (JSSO) jest oddzielanie surowców od od-
padów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 
Surowce, które oddzielamy to metale i tworzywa sztuczne, 
papier, a także opakowania szklane i odpady biodegrado-
walne. Zbieranie i oddzielanie ich pozwoli na uzyskanie 
najbardziej pełnowartościowych surowców do ponow-
nego przetworzenia. Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że przy segregacji 
bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecz-
nych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po 
żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także 
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). To odpady, 
których nie możemy wyrzucić pod żadnym pozorem do 
śmieci zmieszanych. Powinniśmy je oddawać w specjalnie 

przeznaczonych do tego punktach, które znajdują się w 
sklepach, aptekach, czy w punktach selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, zorganizowanym przez daną 
gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u są do sprawdzenia m.in. 
na stronach internetowych samorządów. 

Kontrowersyjne śmieci
Choć z jednej strony może nam się wydawać, że łatwo 

jest posegregować śmieci, możemy napotkać problem, 
kiedy przychodzi nam wyrzucić takie odpady jak na przy-
kład karton po mleku. Czy powinien znaleźć się w pojem-
niku na papier, czy na aluminium? Składa się on bowiem 
z tych dwóch materiałów. A słoik z resztkami jedzenia? 
Obierki z warzyw? -Karton po mleku to przykład opako-
wania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika 
na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik 
po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opa-
kowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie 
umyty w sortowni – wyjaśniają na portalu Nasze Śmieci 
-Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kom-
post. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wy-
rzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). 
Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba 
myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segre-
gowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte 
na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wy-
rzucajmy do odpowiednich pojemników – wyjaśnia eko-
logiczny portal.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Te rzeczy wyrzucamy
n odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po 
napojach

n nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach 
akcji dobroczynnych

n plastikowe opakowania po produktach spożyw-
czych

n opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach)

n opakowania po środkach czystości (np. prosz-
kach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.

n plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
n aluminiowe puszki po napojach i sokach
n puszki po konserwach
n folię aluminiową
n metale kolorowe
n kapsle, zakrętki od słoików
Tych rzeczy nie wyrzucamy
n butelek i pojemników z zawartością
n plastikowych zabawek
n opakowań po lekach i zużytych artykułów me-
dycznych

n opakowań po olejach silnikowych
n części samochodowych
n zużytych baterii i akumulatorów
n puszek i pojemników po farbach i lakierach
n zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
PAPIER
Te rzeczy wyrzucamy
n opakowania z papieru, karton, tekturę (także 
falistą)

n katalogi, ulotki, prospekty
n gazety i czasopisma
n papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
n zeszyty i książki
n papier pakowy
n torby i worki papierowe
Tych rzeczy nie wyrzucamy
n ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych

n papieru lakierowanego i powleczonego folią
n papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzo-
nego

n kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach, cemencie i 

n innych materiałach budowlanych
n tapet
n pieluch jednorazowych i innych materiałów higie-
nicznych

n zatłuszczonych jednorazowych opakowań z pa-
pieru i naczyń jednorazowych

n ubrań
SZKŁO
Te rzeczy wyrzucamy
n butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 

n butelki po napojach alkoholowych i olejach ro-
ślinnych)

n szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 
nie są wykonane z trwale połączonych kilku su-
rowców)

Tych rzeczy nie wyrzucamy
n ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, krysz-
tałów

n szkła okularowego

n szkła żaroodpornego
n zniczy z zawartością wosku
n żarówek i świetlówek
n reflektorów
n opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych

l n uster
n szyb okiennych i zbrojonych
n monitorów i lamp telewizyjnych
n termometrów i strzykawek
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Te rzeczy wyrzucamy
n odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
n gałęzie drzew i krzewów
n skoszoną trawę, liście, kwiaty
n trociny i korę drzew
n niezaimpregnowane drewno
n resztki jedzenia
Tych rzeczy nie wyrzucamy
n kości zwierząt
n oleju jadalnego
n odchodów zwierząt
n popiołu z węgla kamiennego
n leków
n drewna impregnowanego
n płyt wiórowych i pilśniowych MDF
n ziemi i kamieni
n innych odpadów komunalnych (w tym niebez-
piecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy 
wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów

W ramach dofinansowania WFOŚiGW  
w Katowicach 

Zakup sprzętu dla OSP  
z gminy Mstów 

6 edycja konkursów

„Zielona Pracownia_
Projekt’2020” oraz 

„Zielona Pracownia’2020”

Podczas jednej z ostatnich 
Sesji Rady Gminy Mstów, przed-
stawiciele jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
otrzymali symboliczne vo-
uchery na zakup sprzętu w 
ramach dofinansowania Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Gmina Mstów pozyskała do-
finansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 
do zakupu sprzętu dla jednostek 
OSP z terenu gminy w wysokości 
15 000,00 złotych. Dofinansowania 
udzielono w ramach realizacji za-
dania pn. „Zakup specjalistycznego 
sprzętu i wyposażenia przeznaczo-
nego do likwidacji zagrożeń śro-
dowiska naturalnego na terenie 
działania Ochotniczych Straży Po-

żarnych z Gminy Mstów”. Dotacja 
pokrywa 50% kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia. Gmina Mstów 
zabezpieczyła 50% wkładu wła-
snego, czyli 15 023,40 złotych i zło-
żyła wniosek. Z tych środków, które 
dają w sumie ponad 30.000,00 zł 
udało się zakupić sprzęt pożar-
niczy, który jest niezbędny w walce 
z zagrożeniami dla środowiska na-
turalnego, a także sprzęt ochrony 
indywidualnej strażaka, m.in.: węże 
tłoczne W-52 i W-75, opryskiwacz 
spalinowy, kominiarki niepalne, rę-
kawice strażackie skórzane, hełmy 
strażackie, obuwie strażackie skó-
rzane, prądownice wodno-pianowe, 
prądownice wodne do gaszenia 
traw, agregaty prądotwórcze, dra-
biny nasadkowe oraz tłumice gu-
mowe. Prezes Zarządu Gminnego 
OSP RP, druh Wiesław Kyzioł złożył 
w imieniu jednostek OSP podzięko-
wania Radzie Gminy Mstów, Wój-
towi oraz Skarbnikowi Gminy.

Szkoły podstawowe i średnie 
z terenu województwa ślą-
skiego mogą wziąć udział w 
konkursie „Zielona Pracownia_
Projekt’2020”, tworząc projekt 
szkolnej pracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biolo-
gicznych, ekologicznych, 
geograficznych, geologicznych 
czy chemiczno-fizycznych. Z 
kolei celem konkursu „Zielona 
Pracownia’2020” jest dofinan-
sowanie w formie dotacji 
najlepszych wniosków dotyczą-
cych utworzenia zielonej 
pracowni.

W przypadku projektu, ocenie 
podlegać będzie pomysł na za-
gospodarowanie pracowni – jej 
funkcjonalność, innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych. Jak informują or-
ganizatorzy konkursu, maksymalna 
wysokość nagrody nie może prze-

kroczyć 20 % kosztu całkowitego 
wdrożenia projektu i stanowić 
kwoty wyższej niż 7.500 zł. Dotacja 
na utworzenie pracowni udzielana 
będzie z uwzględnieniem efektów 
zadania i możliwości finanso-
wych Funduszu do wysokości 80% 
kosztów kwalifikowanych z zastrze-
żeniem, że maksymalna kwota do-
tacji nie może przekroczyć 30.000 
zł. Jeżeli jesteście zainteresowani 
wzięciem udziału w pierwszym z 
konkursów, dotyczącym projektów 
– zgłoszeń dokonywać można do 
14 lutego 2020 roku. Natomiast 
wniosku w konkursie „Zielona 
pracownia’2020” składać można 
w terminie od 1 do 17 kwietnia 
2020 roku. Regulamin konkursów 
i wykaz dokumentów dostępne 
są na stronie internetowej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach.

6. PIĄTEK-NIEDZIELA 27-29 GRUDNIA 2019 EKOLOGIA

 zdj. Urząd Gminy Mstów
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X –  Są ważniejsze sprawy niż 
jakieś robaki,

    budżet na rok przyszły znowu 
coś nie taki. 

M2 – Bo ogólnie pieniążków 
brakuje,

    a nasz prezydent pozew prze-
ciwko rządowi szykuje.

K2 – Taki odważny.
M1 – Co ma do stracenia? 
     w następnych wyborach już nie 

wystartuje
    może teraz rozrabiać – nic nie 

ryzykuje.
K1 – Jako jedyny w Polsce ra-

chunek wystawił.
M1 – To przejdzie do historii, 

wreszcie czymś się wsławił,
    zyskał rozgłos...
M2 – Nieźle gospodarzył przez 

minione lata.
K1 –  I co ma z tego, wciąż szukają 

bata, by mu przylać...  

X – Zostawmy w spokoju pana 
prezydenta,

    tych, co przed nim byli, nikt już 
nie pamięta,

    wszyscy z nich coś tam mieli za 
uszami.

M1 –  A dziś dla wielu są bohate-
rami!                         

K2 – Ponoć dużo się dzieje w dzie-
dzinie kultury.   

M2 – Oj dzieje się, dzieje, 
    a i poniektóry sam się przekonał
    o tym „dzianiu” właśnie.
K1 – Mów do rzeczy, tłumacz 

sprawy jaśniej.
M2 – Zmiany: w Muzeum zmiana 

dyrektora.
K1 – Mówią, że emerytury jego 

przyszła teraz pora…
M2 – Niech  będzie, ale chłop 

wciąż młody…
K2 – Nawet tak jak inni nie zapu-

ścił brody…
K1 – Dobrze gospodarzył i wiele 

się działo…
K2 – Oj bardzo się boję, żeby 

miasto nie pożałowało…

mówią wszyscy naraz:
      – Co ma żałować, on był kło-

potliwy,
        ciągle rękę wyciągał po tę 

miejską kasę.
      – Nie dla siebie – a „pro publico 

bono”.
      – I dlatego pewnie Tadzia 

odstrzelono!

M2 – Teraz inne trendy, popatrz, 
jakie „dziwy”

    ostatnio w tym mieście powstały
K2 – Jakie? 
M2 – Są nowe murale... 
M1 – A te stare cieszą oczy stale.
M2 – Mural przy dworcu, 
          tam bez zadaszenia, 
          na wolnym powietrzu mo-

żesz łyknąć sztuki,
          która  częstochowska,  

nasza…
K2 –  A mnie wielkość malowidła 

uwagę rozprasza.
M1 – Ten mural w tamtym roku był 

namalowany.
K1 – Ale w dalszym ciągu jest on 

podziwiany.
M2 – Mnie myśl taka przychodzi 

do głowy:
    – niech się schowa sam Salvador 

Dali
    i jego w całym świecie 

Szopka
noworoczna
2019/2020  

Szopka
noworoczna
2019/2020

słynny surrealizm!
M1 – Nasz mistrz Tomasz 
    przez zegarmistrza Stefana 

zainspirowany
    z ochotą się zabrał do tej wiel-

kiej ściany,
    którą pomalował...
K2 – Też mi wielka sztuka, sąsiad 

Józek, 
    w jeden wieczór dwa pokoje 

pomalował 
    i sławy nie szuka.
K1 – Lepiej nic nie mów, 
    wyjdzie ci na zdrowie
    i o twej ignorancji 
    nikt może się nie dowie.                                                                         
K2 – A ten zegarmistrz?
M1 – Skromny, gdzieś się schował.

K1 – Powinien się lansować, bo 
będzie żałował.

M2 – Takiej okazji przegapić nie 
warto.

    Szczególnie w tym mieście, co 
leży nad Wartą.

M1 – Okazja nie zając, gdy się 
pracuje, łapać jej nie trzeba…

K1 – Może się skupimy na tym 
wielkim dziele.

    Patrzę i widzę zegarowych me-
chanizmów wiele

    i twarz zegarmistrza, który tym 
steruje.

K2 – Ciekawa jestem, jak on się 
czuje,

    gdy to ogląda, czy jest zachwy-
cony?

M2 – I co widzimy na tej wielkiej 
ścianie?

M1 – Trudno to opisać jednym 
krótkim zdaniem.

M2 – Masz czas, mów dłużej, nic ci 
się nie stanie... 

M1 – Spójrzmy raz jeszcze na 
baśniowe czasy,

    przedziwne budowle, krużganki, 
tarasy,

    tajemnicze zaułki…
    postacie bajkowe
    i księżyc, i morze, stwory zagad-

kowe.
K1 – I dziewczyna w dziwny kask 

na głowie...
M1 – Pamiętam – tłumy się wielkie 

zebrały, gdy to odsłaniano…
M2 – I komentarzy różnych też nie 

żałowano,
    jedni się zachwycali, a inni 

psioczyli.
M1 – Ale przeważały hołdy i 

wiwaty
    i tylko nie strzelano na wałach 

z armaty.
M2 – Na małym ekranie też poka-

zywano.
M1 – A śmietnik, który pozostał, 

zaraz posprzątano.
K1 – To wszystko wymalował nasz 

Tomasz artysta,
    taki mural przed dworcem to 

jest sztuka czysta.                          
K2 – Bo dworzec kolejowy wizy-

tówką miasta.
M1 – Kolej go chce rozebrać i 

kropka, i basta!                                                               
M2 – Widzę, umysły zmąciło tamto 

wydarzenie.
M1 – Bo nieczęsto się zdarza, by na 

naszej scenie
    za darmo taki spektakl dali.
K1 – Widziałam, jak z dachu za-

słony ściągali...
M2 – A ludzie się modlili, by nie 

pospadali.  

Kalendarium 2019
 Dariusz Kaczmarek nie pełni już 
funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Najświętszej 
Marii Panny w Częstochowie. Ze stano-
wiska odwołał go Zarząd Województwa 
Śląskiego. 
 O kolejny rok został przedłużony pilo-
tażowy program darmowej komunikacji 
dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. 
Nowe regulacje weszły w życie wraz z 1 
stycznia. 
 Poznaliśmy laureatki konkursu „Po-
łożna na medal”. O tym, które panie 
zasługują na wyróżnienie zdecydowali 
pacjenci. Najlepsza okazała się Anna 
Wojtyla z Częstochowy, która wykazała 
się szczególnymi umiejętnościami za-
wodowymi i wyjątkowym podejściem do 
pacjentek. 
 Prokuratura wszczęła śledztwo w 
sprawie śmierci znanego częstochow-
skiego malarza Borysa M. Jego ciało zo-
stało znalezione w sylwestrowy poranek 
w jednym z pokoi hotelowych. 
 Około pięciu tysięcy fanów w kolo-
rowych szalikach i z transparentami w 
barwach różnych klubów sportowych z 
całej Polski przybyło do Częstochowy by 
wspólnie pomodlić się na Jasnej Górze. 
 Po tragicznym pożarze w escape ro-
omie w Koszalinie, Państwowa Straż 
Pożarna rozpoczęła masowe kontrole 
przeciwpożarowe w podobnych obiek-
tach na terenie całego kraju. Wiele nie-
prawidłowości stwierdzono również w 
obiektach działających na terenie na-
szego województwa. 
 Opowiadanie Horace’a McCoya „Czyż 
nie dobija się koni?” otrzymuje nowe 
życie za sprawą aktorów z Teatru im. 
Adama Mickiewicza. Na częstochowskiej 
scenie występuje ponad pięćdziesięciu 
aktorów, grupa zawodowych tancerzy, 
statyści i muzycy ze słynnego jazzowego 
big-bandu Five O’Clock.
 Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy padł rekord – ze-
brano ponad 92 mln złotych. W samej 
Częstochowie kwota ze zbiórki wyniosła 
457 038, 13 zł! Po zakończonym finale do-
tarły tragiczne wiadomości o ataku na pre-
zydenta Gdańska — Pawła Adamowicza.
 Były wiceprezydent Częstochowy – 
Mirosław Soborak – nie stanie przed 
sądem. Prokurator oskarżał go o nie-
udzielanie pomocy osobie, której życie i 
zdrowie mogły być zagrożone (chodzi o 
wypadek w Nieradzie z 12 września 2018 
roku). Ostatecznie jednak dochodzenie 
zostało umorzone. 

 Andrzej Babczyński został nowym 
zastępcą prezydenta miasta. Będzie 
odpowiadał m.in. za sprawy związane z 
miejskimi inwestycjami, funduszami unij-
nymi, ekologią i mieniem komunalnym. 
 35-latek podejrzany o udział w zorga-
nizowanej grupie handlującej narkotykami 
nie żyje. Prokuratura wszczęła śledztwo 
w sprawie nieumyślnego spowodowania 
jego śmierci. Mężczyzna zmarł bowiem 
podczas... wizyty lublinieckich poli-
cjantów i antyterrorystów z Katowic. 
 Michał S., znany ortopeda z Czę-
stochowy stanął przed sądem. Medyk 
odpowiadał za gwałt na pacjentce. Po na-
głośnieniu sprawy kolejna wykorzystana 
kobieta zgłosiła się na policję. Ortopeda 
nie przyznał się jednak ani do gwałtu, ani 
do wykorzystywania seksualnego. 
 W kamienicy przy ulicy Równoległej 
wybuchł pożar. Do szpitala trafiło osiem 
osób, a podejrzewany o podpalenie drzwi 
do jednego z mieszkań 43-latek został 
zatrzymany. Wykryto w jego organizmie 
1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został 
aresztowany.
 W województwie śląskim wciąż dy-
namicznie rośnie liczba zachorowań na 
wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli 
żółtaczkę. Nadal w tych niechlubnych 

statystykach przoduje niestety Często-
chowa.
 56-letni Adam J. został oskarżony o 
zniszczenie opon w ponad 60 pojazdach. 
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego 
mu przestępstwa, lecz nie potrafił w 
sposób racjonalny wytłumaczyć motywów 
swojego zachowania. Stwierdził jedynie, 
że wypił dużo alkoholu i na pojazdach po-
stanowił wyładować swoją złość... 
 W Miedźnie zostały znalezione zwłoki 
mężczyzny. Okazało się, że to 49-latek, 
którego poszukiwało ponad sto osób. 
Mężczyzna w przeszłości grał w piłkę 
nożną, później spełniał się jako dzia-
łacz piłkarski. Był też gminnym radnym i 
członkiem rady sołeckiej. 
 Miejscy radni zdecydowali, że szcze-
pienia dzieci mają być warunkiem 
przyjęcia do miejskiego żłobka. Z kolei 
oświadczenie o obowiązkowych szcze-
pieniach zapewni większą liczbę punktów 
przy rekrutacji do przedszkoli. 
 Łukasz Kot (SLD) został nowym wi-
ceprzewodniczącym rady miasta. Na 
stanowisku zastąpił Ewelinę Balt, która 
zrezygnowała z mandatu. Do rady dołą-
czyło dwoje nowych radnych: Agata Paw-
łowska i Michał Lewandowski. 
 Zmarła Małgorzata Sętowska - czę-
stochowianka, absolwentka Liceum Pla-
stycznego i WSP. Była dyplomowanym 
nauczycielem i społeczniczką - aktywnie 
działała w fundacjach i stowarzyszeniach.

 11-letnia Zosia, jedna z uczennic Szkoły 
Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy 
w Częstochowie wykazała się niezwykłą 
rozwagą i dojrzałością. Gdy w bloku, w 
którym mieszka, wyczuła zapach dymu, 
natychmiast zaalarmowała straż pożarną. 
 Mieczysław Hrehorów, jeden z najbar-
dziej znanych i zasłużonych w Często-
chowie działaczy w dziedzinie kultury 
fizycznej, świętował 95 urodziny. 
 Policjanci z Częstochowy przy współ-
pracy ze śledczymi z katowickiej komendy 
wojewódzkiej oraz śląskimi antyterro-
rystami zatrzymali 67-latka w związku z 
podejrzeniem wytwarzania przez niego 
materiałów wybuchowych. Jak ustalono 
mężczyzna wcześniej groził, że podłoży 
bomby w urzędach państwowych. 
 Zakończył się konflikt pomiędzy pra-
cownikami zatrudnionymi w ZF TRW, a 
pracodawcą. Dyrekcja zaproponowała 
między innymi wzrost wynagrodzeń.
 49-letni mieszkaniec Kłobucka został 
przetransportowany śmigłowcem do szpi-
tala, po tym jak zaczął płonąć na ulicy. 
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda spotkał się z samorządow-
cami i mieszkańcami Kłobucka.

 Rozpoczął się gruntowny remont ba-
zyliki archikatedralnej Świętej Rodziny 
w Częstochowie. Pochłonie on 9,5 mln 
złotych. Inwestycja zostanie dofinanso-
wania ze środków europejskich. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne świętuje jubileusz 60-lecia ist-
nienia częstochowskich tramwajów. 

 Największa inwestycja tramwajowa 
w Częstochowie staje się faktem. Roz-
począł się remont 14 kilometrowego 
torowiska. 

 Czarne chmury zawisły nad Woje-
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
im. Najświętszej Marii Panny w Często-
chowie. Na początku marca komornik 
zajął dwa rachunki bankowe jednej naj-
większych placówek medycznych w wo-
jewództwie śląskim.. 

 9,6 milionów złotych otrzyma Często-
chowa na inwestycję, której celem jest 
zwiększania bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego. Północna część dzielnicy 

Północ zyska odwodnienie. Przy okazji 
realizacji tego zadania poprawi się ja-
kość tamtejszych dróg. 
 Zakon Paulinów i Śląski Urząd Mar-
szałkowski w Katowicach podpisali list 
intencyjny w sprawie współpracy przy two-
rzeniu paulińskiego szlaku dziedzictwa 
kulturowego w regionie. Jego najważniej-
szym miejscem będzie Jasna Góra.

 Około 1,5 osób wzięło udział w szó-
stej pielgrzymce Środowiska Narodo-
wego. Mimo że wydarzenie wzbudza 
wiele kontrowersji, obyło się przez nie-
przyjemnych incydentów. 
 Ruszają kontrole szpitalnych od-
działów ratunkowych w naszym woje-
wództwie. To efekt tragicznych sytuacji, 
do których dochodziło na izbach przyjęć 
- również w Częstochowie, w Miejskim 
Szpitalu Zespolonym... 
 Zniszczona kamienica przy Al. NMP 
49 wreszcie zmieni swoje oblicze. Roz-
poczęły się prace związane z zagospoda-
rowaniem tego terenu. Inwestorem jest 
firma Kar-Bud Dewelopment. W ramach 
prac powstanie budynek z powierzch-
niami biurowymi, handlowymi i usłu-
gowymi. Stworzony zostanie również 
parking, który pomieści 63 samochody. 
 Ponad 50 tysięcy motocyklistów z 
całego kraju rozpoczęło sezon na Jasnej 
Górze. Niestety nie obyło się bez tragicz-
nego wydarzenia. Na DK-1 w Poczesnej 
kierujący motocyklem stracił panowanie 
nad pojazdem, zjechał do rowu i ude-
rzył w betonowy przepust. 20-letniego 
mieszkańca powiatu myszkowskiego 
nie udało się uratować. 

 Rozpoczął się strajk nauczycieli. 
Mimo to w częstochowskich szkołach 
udało się bez problemów przeprowadzić 
egzamin gimnazjalny. 

 Szpital im. Rudolfa Weigla w Bla-
chowni rozwija się coraz prężniej. 
Otwarto Oddział Ginekologiczno-Położ-
niczy z Pododdziałem Neonatologii. 

 Częstochowscy policjanci zatrzymali 
kolejne osoby, które składowały niebez-
pieczne odpady. 39-letni mieszkaniec 
Radostkowa od listopada 2017 roku do 
czerwca 2018 roku zgromadził w Kokawie 
i Częstochowie ponad 4 miliony litrów 
niebezpiecznych substancji. W przestęp-
czym procederze pomógł mu 53-latek z 
Częstochowy, który udostępnił swoją nie-
ruchomość pod nielegalną działalność. 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego 
zawiesił strajk. 

 Kierowca audi potrącił chłopca prze-
chodzącego przez przejście dla pie-
szych na alei Pokoju. Z relacji świadków 
wynika, że jeden z pojazd zatrzymał się, 
aby ustąpić pierwszeństwa, drugi już 
nie... Dziecko w ciężkim stanie trafiło do 
szpitala. 

 Zwłoki 46-latka znaleźli płetwo-
nurkowie w prywatnym stawie w 
miejscowości Lubojna. Wcześniej 
częstochowscy policjanci otrzymali in-
formację, że z wody wystaje traktor od-
wrócony kołami do góry... 

 10 lat w więzieniu spędzi 37-letni Artur 
M., który oskarżony był o gwałt i usiło-
wanie gwałtu. Ofiarami mężczyzny były 
dwie częstochowianki – 9-latka i 13-latka. 
Obie zaatakował w dzielnicy Północ. 
Mieszkaniec Częstochowy w przeszłości 
był już karany właśnie za gwałt… 

 29-letni motocyklista zginął w wypadku, 
do którego doszło na ulicy Bugajskiej w 
Częstochowa. Z ustaleń policjantów wy-
nika, że kierujący volkswagenem golfem, 
wyprzedzając ciąg pojazdów, zderzył się z 
kierowcą jednośladu. 
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A teraz o muralu troszkę 
zapomniano.

M1 – Bo wiele innych atrakcji nam 
zafundowano:

    jubileusze. 
    Jeden – latoś – szczególnie 

hucznie obchodzono.
M2 – To „staruszkę” Politechnikę 

uroczyście czczono
M1 – Jaka ona „staruszka” 
    – rześka, piękna, młoda…
K1 – I młodzież przyciąga jej 

wielka uroda, 
    młodzież, która studiuje i wiedzę 

zdobywa,
   i umiejętności przedziwnych w 

jej murach nabywa.
K2 – Niektóre mury to rzeczywiście 

wiekowe starocie…
M1 – Nowości też nie brak, ale 

najważniejsze
    – zapał, serce młode…
M2 – I studentki, które Politechniki 

podnoszą urodę!
K2 – I kilku chłopców, którzy mar-

sjańskie łaziki budują 
    i tym łazikami innych w oczy 

kłują… I…
X – Skończ to wyliczanie, północ za 

pasem, a my…

mówią wszyscy naraz:
   wciąż gadamy…
   przeważnie od rzeczy,
   temu nikt nie przeczy,
   czasami tak od rzeczy gadać 

także warto.
    Szczególnie w sylwestra w tym 

grodzie nad Wartą!
K2 – Czy znowu fajerwerków nie 

będzie w tym mieście?
K1 – Nie, jak byłam w Urzędzie, to 

obserwowałam 
    i żadnych przygotowań nie 

zarejestrowałam…
M2 – Ponoć przed Urzędem już 

parkingu nie ma.
M1 – Jest dla urzędników  – to 

osobny temat.
K1 – A na skwerze, na którym 

strzelano,
    żadnej artylerii nie przygoto-

wano.
M2 – A „Pani Kowalska”  nadal 

urzędu pilnuje?
M1 – Choć tyłem odwrócona, 

wszystko obserwuje
    i tak jest niezmiennie już od 

latek wielu, 
    a ona pamięta o wszystkich 

byłych prezydentach
    i innych równie „ważnych” róż-

nych rezydentach, 
    pamięta również o tym, czego 

dokonali
    i czego zapomnieli, co w końcu 

olali…
M2 – Widziałem, jak z nią kiedyś 

kloszard romansował.
K2 – I co?  
M2 – Nic,  w końcu miejski strażnik 

go wylegitymował. 
K2 – A z drugiej strony Urzędu ja-

kieś stwory w powietrzu dyndają.                                                                                                
M1 – One tę pustą miejską prze-

strzeń sobą wypełniają.
K2 – Balansują, milczą, z nikim nie 

gadają…
M1 – Mówią, że w nich tajemnica 

wielka jest zamknięta,
    którą mistrz Jerzy w nich ukrył…
    Klucz zgubił…  kodu nie pa-

mięta…




K1 – Czy to już wszystko w dzie-
dzinie kultury?

M2 – Skądże, ciągle coś się dzieje
   i powoli idzie w bardzo dobrą
   stronę. 
K1 – Ale czy pójdzie dalej, jeżeli 

finanse będą okrojone, 
    nikt do nas nie przyjedzie z 

żadnej Europy.
M2 – A nawet z Warszawy.
M1 – I wtedy wystąpią często-

chowskie sławy,
    i kasa (może mniejsza) na 

miejscu zostanie,
    i znowu będzie huczne granie na 

„Bieganie”! 
K1 – I będzie zabawa, i radośnie 

będzie
    i o naszym mieście słychać 

będzie wszędzie



M1 – Jest taka kapituła, zbiera się 
raz w roku.

K1 – A jak się zbierze, to staje w 
rozkroku, bo…

    bo są kandydaci do nagród – 
nagród prezydenta...

M2 – Taka nagroda – rzecz wprost 
niepojęta:

    splendor,  honory, finanse, 
uznanie… 

M1 – Jak podatek potrącą – nie-
wiele zostanie…

M2 – A kapituła?
M1 – Ta ma swoje zdanie. 
K1 – Ono się nie liczy, 
    nagrodę dostanie – kto na nią 

zasłuży,
    bez względu, czy wielki, mały, czy 

też duży…



X – A co słychać na „Bieganie”?
K2 – Z każdą chwilą szum narasta,
        ludzie walą w centrum miasta.
M2 – I strzelają, i śpiewają, i szam-

pana popijają,
    dekoracji tylko szkoda
K1 – Na oszczędność przyszła 

moda.
K2 – Szkoda, bo zeszłoroczna 

pięknie plac zdobiła...
M2 – Sytuacja się zmieniła...
K1 – Nie ma kasy w miejskiej kasie
     i nie ma gdzie poskarżyć się...
K2 – Można skarżyć do Warszawy...
K1 – Tam mają na głowie różne 

inne sprawy,
   te trudne na samorządy cedują,
   a co z tego wyniknie – tym się 

nie przejmują.
D –  Łubu dubu, łubu dubu 
   – cóż, podatki wam zabrali,
    na szkoły kasy nie dali…
M2 – Różne obiecanki były i 

wszystkie nie wypaliły,
    i dlatego oszczędności
    i na „Bieganie” ciemności...
K1 – Tak na wszystkim oszczę-

dzamy,
    że może ten rok przetrwamy…
K2 – Jest szansa, że cud się zdarzy…
M1 – W Częstochowie to możliwe,
    chociaż ekonomicznie wątpliwe
    – budżet na cudzie oparty?
D –  To kabaret, to są żarty!
   Łubu dubu, łubu dubu…
K2 – Nawet nie ma kalendarza…
M1 – Gdy jest bieda, tak się zdarza. 

M2 – W Internecie znajdziesz 

Kalendarium 2019
 W rzece Krztynia w pobliżu miej-
scowości Grabiec znaleziono zwłoki 
dziecka. Makabrycznego odkrycia do-
konał przypadkowy przechodzień. Do po-
rzucenia malucha przyznała się 17-latka. 
Nie chciała jednak mówić o okoliczno-
ściach tego tragicznego zdarzenia.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad zerwała umowę z firmą Salini, 
która realizowała budowę autostrady A1 
pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia, 
odc. F oraz drogę ekspresową S3 od węzła 
Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. 

 Miasto kolejny raz zdobyło dofinan-
sowanie na realizację projektu skierowa-
nego do młodych rodziców, którzy chcą 
wrócić do pracy po wychowawczej prze-
rwie. Tym razem w jego ramach zatrud-
nionych zostanie 30 niań oraz powstanie 
13 nowych miejsc w żłobku „Reksio”. 

 Na skrzyżowaniu alei Pokoju z aleją 
Wojska Polskiego doszło do poważnego 
wypadku. Z relacji świadków wynika, 
że kierowca osobówki wjechał na czer-
wonym świetle i uderzył w motocyklistę. 
Kierowca jednośladu zmarł w szpitalu.

 16-letnia dziewczyna nie żyje - to tra-
giczny skutek wypadku, do którego do-
szło na ul. Częstochowskiej w Miedźnie. 
Z ustaleń policjantów wynika, że 20-latek 
kierujący audi potrącił nastolatkę, gdy 
przechodziła przez jezdnię. 

 Rozpoczęła się przebudowa najstar-
szego fragmentu naszego miasta – Sta-
rego Rynku. Prace mają zakończyć się 
w czerwcu przyszłego roku. Inwestycja 
pochłonie blisko 24 miliony złotych. Na 
ten cel udało się jednak pozyskać środki 
zewnętrzne. 

 Rada Miasta udzieliła prezydentowi 
Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczy-
kowi wotum zaufania. Przyjęła też spra-
wozdanie z wykonania zeszłorocznego 
budżetu, a tym samym udzieliła prezy-
dentowi absolutorium. 

 10-letni chłopiec trafił do szpitalu 
po wypadku, do którego doszło w Gorz-
kowie Starym. Chłopiec został potrącony 
przez samochód osobowy... 

 W Częstochowie frekwencja w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego 
wyniosła 49,51% i była wyższa od śred-
niej krajowej (45,68%), a także średniej 
frekwencji uzyskanej we wszystkich 
polskich miastach (48,63%). Najlepszy 
wynik uzyskała lista Koalicji Obywatel-
skiej. Na szczeblu europejskim reprezen-
tować nas będą między innymi Jadwiga 
Wiśniewska (PiS) i Marek Balt (KE).

 W okolicach miejscowości Napoleon 
w pobliżu Kłobucka rozbił się zabytkowy 
samolot z okresu II wojny światowej. 41-
letni pilot, mieszkaniec Torunia, zginął 
na miejscu.

 Bronisława Cesarz, mieszkająca w 
miejscowości Własna (gmina Starcza), 
świętowała setne urodziny. 

 Tragedia podczas spływu kajakowego 
w miejscowości Zakrzówek Szlachecki. 
Kajak dwóch 35-letnich mieszkańców 
Częstochowy przewrócił się. Mężczyźni 
wpadli do wody. Jednego z nich udało 
się szybko wyciągnąć. Niestety drugi 
został wyciągnięty dużo później. Jego 
życia nie udało się uratować. 

 Sceny rodem z filmu rozegrały się na 
trasie DK 1. Policjanci z Kłomnic ruszyli 
w pościg za złodziejami paliwa. Ucie-
kający próbowali zepchnąć radiowóz z 
drogi. Wtedy mundurowi oddali strzały. 
Policjanci z Radomska zorganizowali 
punkt blokadowy i dzięki temu udało się 
zatrzymać przestępców..

 Flota śląskiej policji wzbogaciła się 
o 54 nowe radiowozy. Samochody z na-

pędem hybrydowym, zostały zakupione 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, środków samo-
rządowych oraz budżetu KWP w Katowi-
cach. Nowe pojazdy trafiły między innymi 
do Częstochowy, Kłobucka i Lublińca. 

 Dziecięco-młodzieżowa Rewia „Ak-
cent” ze Szkoły Piosenki i   Tańca w   
Częstochowie hucznie obchodziła 25-
lecie swojej działalności. Z   tej okazji 
w  Filharmonii Częstochowskiej odbyło 
się estradowe show. Nie zabrakło do-
skonałej muzyki, perfekcyjnej choreo-
grafii, a  także zaskakującej scenografii. 
W sumie wykorzystanych zostało ponad 
500 barwnych kostiumów! Na scenie 
mogliśmy podziwiać talent dziewcząt 
aktualnie należących do zespołu, jak 
również jego absolwentek. 

 Z lotniska w Rudnikach wzbił się w 
niebo pierwszy seryjnie produkowany 
samolot... elektryczny. Pipistrel Alpha 
Electro wystartował z Wrocławia. Jego 
podróż zakończyła się w Warszawie. 
Po drodze wylądował jednak na Górnym 
Śląsku i pod częstochowskich Rudni-
kach. Co ciekawe, koncerny lotnicze pro-
wadzą już zaawansowane badania nad 
stworzeniem pierwszego elektrycznego 
samolotu pasażerskiego mogącego 
transportować ponad 150 osób.  

 Na jednej z posesji znaleziono ju-
towy worek, a w nim martwego psa z 
odrąbaną głową. 23-letni mężczyzna 
podejrzany o zabicie zwierzęcia trafił do 
aresztu. Za uśmiercenie czworonoga ze 
szczególnym okrucieństwem grozi mu 
do pięciu lat więzienia. 

 Zmodernizowana strefa wypoczynku 
w Parku Lisiniec została oddana do 
użytku. 

 Krzysztof Ujma, wójt gminy Poczesna, 
został odznaczony medalem „Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości” . W sumie 
wyróżnionych w ten sposób zostało 25 
mieszkańców naszego województwa. 
 Przy ulicy Dekabrystów 45 powstał już 
trzykondygnacyjny budynek, w którym 
ma funkcjonować park wodny. Wewnątrz 
widoczny jest już zarys basenowej strefy 
z szeroką zjeżdżalnią. Całość ma być 
gotowa w czerwcu przyszłego roku. Bu-
dowa wraz z projektem kosztuje łącznie 
51,5 mln zł. 
 Na terenie dawnego „Węglobloku” 
- między aleją Wolności a ul. Śląską – 
powstaje promenada śródmiejska. Nie-
zagospodarowany wcześniej teren blisko 
ścisłego centrum miasta stanie się przy-
jaznym miejscem spacerów i rekreacji na 
powietrzu. Finał pierwszego etapu inwe-
stycji zaplanowano na lato przyszłego 
roku. Pochłonie ona blisko 6 mln zł. 
 W Częstochowie odbyła się druga 
edycja „Marszu Równości”. Uczestnicy 
spotkali się przy alei Sienkiewicza u 
podnóży... Jasnej Góry i z tego miejsca 
– po kilkudziesięciominutowym opóź-
nieniu - ruszyli w stronę centrum. Wcze-
śniej chcieli jednak podejść, jak najbliżej 
sanktuarium - uniemożliwili im to kon-
trmanifestanci. Tego dnia odbywała się 
tam Pielgrzymka Podwórkowych Kółek 
Różańcowych Radia Maryja. Mimo że 
jak informowali policjanci, nie doszło do 
poważnych incydentów, funkcjonariusze 
użyli gazu pieprzowego. 
 34-letni kierowca samochodu cięża-
rowego jechał pod prąd DK1 w Często-
chowie. Efekt? Staranował kilkanaście 
pojazdów... Na szczęście nikt nie został 
poważnie ranny. Testy wykazały, że był 
pod wpływem środków odurzających. 
 Tragedia na częstochowskim zbior-
niku „Adriatyk”. Jak relacjonują świad-
kowie, 18-latek wskoczył do wody z 
molo i zaczął się topić. Nastolatek był 
obywatelem Kazachstanu.
 Kierowca opla zginął, a jego pasażer 
w stanie ciężkim trafił do szpitala - to tra-

giczny efekt wypadku, do którego doszło 
w miejscowości Wierzchowisko. 69-letni 
kierowca BMW - Wiesław W., właściciel 
znanej firmy budowlanej - podczas wy-
przedzania uderzył w bok volkswagena, 
a następnie zderzył się czołowo z oplem. 
 Proboszcz parafii w Pawonkowie 
(powiat lubliniecki) został aresztowany. 
Waldemar C. jest podejrzany o pedofilię.
 Zbigniew Bajkowski, który do tej pory 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych szpitala, wygrał 
konkurs na stanowisko dyrektora Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 
Częstochowie. 
 Czarne chmury zawisły nad ISD Hutą 
Częstochowa. Działające w niej związki 
zawodowe zwróciły się do premiera 
Mateusza Morawieckiego i ministra fi-
nansów Mariana Banasia o niezwłoczną 
interwencję i zorganizowanie spotkania 
w sprawie katastrofalnej sytuacji, w 
której znalazł się zakład.

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP My-
kanów pod batutą kapelmistrza Krzysz-
tofa Witczaka już po raz czwarty zdobyła 
tytuł laureata na Ogólnopolskim Festi-
walu Orkiestr Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Tegoroczny konkurs odbywał 
się w Białymstoku, gdzie w muzycznych 
zmaganiach wzięło udział 10 najlep-
szych zespołów z całego kraju. 
 Podczas prac remontowych przy 
Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej 
Rodziny w Częstochowie zostały zna-
lezione ludzkie szczątki. To prawdopo-
dobnie ofiary „krwawego poniedziałku” 
w Częstochowie. 
 Minister Infrastruktury wydał zgodę 
na zwiększenie wartości kosztorysowej 
budowy autostrady A1 od Pyrzowic do 
końca obwodnicy Częstochowy (odcinek 
„F” Rząsawa - Blachownia). Najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiło konsorcjum 
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z 
o.o. z Wrocławia wraz partnerami: Bu-
dimex S.A z Warszawy oraz BUDPOL 
Sp. z o.o. z Częstochowy, oferując wyko-
nanie zadania za 434,4 mln zł. 

 Dofinansowanie do wynajmu miesz-
kania z zasobów ZGM TBS, stypendia 
oraz refundacja kosztów kursów spe-
cjalizacyjnych – za sprawą takich pro-
pozycji Częstochowa chce przyciągnąć 
medyków. Efektem ma być lepszy do-
stęp do lekarzy, w tym specjalistów. 
Wszyscy mają znaleźć zatrudnienie w 
Miejskim Szpitalu Zespolonym. 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
NMP w Częstochowie otrzymał tomograf 
komputerowy. Przekazała go Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. To z pewno-
ścią istotne wsparcie dla częstochowskiej 
placówki medycznej, która jest w trakcie 
wdrażania programu naprawczego. 

 Tragiczne zdarzenie na drodze wo-
jewódzkiej pomiędzy miejscowościami 
Babienica a Boronów. 81-latek zjechał 
na przeciwległy pas i zderzył się z cią-
gnikiem. Życia starszego mężczyzny nie 
udało się uratować. 
 W Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w 
Bytomiu na świat przyszły pięcioraczki - 
jedna dziewczynka Marcelina i czterech 
chłopców Marcin, Filip, Oliwier i Szymon. 
Ich rodzice mieszkają w Zrębicach, w 
gminie Olsztyn. Dzieci były skrajnymi 
wcześniakami. Życia dwójki z nich nie 
udało się uratować.

 Budowa autostrady A1 na odcinku 
Częstochowa Blachownia - Często-
chowa Północ będzie kontynuowana. 
Konsorcjum firm Strabag Infrastruktura 
Południe z Wrocławia, Budimex z War-
szawy oraz Budpol z Częstochowy pod-
pisało już z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowi-
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odrapana, 
    jej historia rzuca na kolana.
    Uczy, wzrusza, bawi...
M1 – I czego by nie mówić, Często-

chowę sławi
    i dzięki twórcom, że to pokazali…



M2 – 70 latek! 
         To już czasu szmat…

M1 – Z perspektywy historii to 
niewiele lat. 

K1 – Jest na Zawodziu szkoła, 
        90 już skończyła.
K2 – Mistrz był na jubileuszu,
        mówił, że go zadziwiła
        skromność obchodów
D –  Łubu dubu, a Mistrz wiele 

widział, 
    przecież już niemłody!
K2 kontynuuje:
    bo w tej szkole na Zawodziu 

cudu dokonano 
    i w pięknym spektaklu 
    widzom pokazano 
    historię szkoły, starodawne dzieje
    Do tego spektakl muzyczny  

pięknie wyśpiewany, uważam, 
    że powinien innym być pokazy-

wany.
K1 – Czy tę szkołę ta szkolna rewo-

lucja bokiem ominęła?
M2 – Czemu ona to mówi? 
    Szło nam tak pięknie, a ona 

przegięła
    i reformę szkolnictwa wszystkim 

przypomniała.
X –  Stało się, niestety,
lepiej by milczała….
D – Na cześć szkoły łubu dubu!


K1 – Teraz jest zima, rozkład dnia 

zmieniony,
    bo od wiosny do lata był uroz-

maicony
    za sprawą naszych,
    częstochowskich rowerów 

zielonych...
M1 – I równie atrakcyjnych sku-

terów czerwonych!

K2 – Jedne i drugie ekologiczne  
bariery łamały.

K1 – I jeździł na nich i duży, i mały,
    i z synkiem mamusia, i ojciec z 

córeczką.
K2 – Wycieczka rowerowa
    na  Złotą Górę…
    lub groblą nad rzeczką…
K1 – Lub chłopak i dziewczyna
   jechali...
   w ustronne miejsca, miejsca 

zapomniane,
   ale przez młodych rowerzystów 

chętnie odwiedzane.
M1 – Tak, te rowery miejskie do-

brze się sprawdziły.
M2 – I do rozwoju turystyki też się 

przyczyniły,
    a wszystko za sprawą MOSiR-u 

naszego,
    przez zarząd miasta wielce 

hołubionego. 
M1 –  A ten MOSIR teraz aquapark 

buduje.
M2 – Tego tylko miastu do szczę-

ścia brakuje!
M1 – No może nie miastu, a miesz-

kańcom  jego,
    którzy już są dumni z  przedsię-

wzięcia tego!
K1 – Miastu też, bo taki aquapark 

podniesie 
    prestiż Częstochowy.

daty…
    do tego Internet w fakty jest 

bogaty,
    a ten kalendarz – papierowe 

dzieło,
  niemało miejskiej kasy pochło-

nęło.
M1 – I niczego nie zwróciło.
K1 – Ale tak „po pańsku” było...
                                                                                                                 



D –  Łubu dubu, łubu dubu,
   co ze stadionem  rakowskiego 

klubu? 
X – Posłuchajmy przemówienia 

Pana Prezydenta – 
    on wie najlepiej, on o tym 

pamięta.
K2 – I co?
X  –  Ano poczekamy... 
M2 – A ostatnio z zmiennym szczę-

ściem gramy.
K1 – Powiedz, czy spadniemy, czy 

się utrzymamy?
M2 – Spytaj Ducha, on wie 

wszystko...
D – Łubu dubu, w Bełchatowie jest 

przecież boisko,
       w końcu do Bełchatowa sto-

sunkowo blisko!



K2 – Czegoś mi brakuje. 
K1 – Proste! Rysia Raczka.
K2 – Zniknął?
M1 – Skądże, z emeryckiego  

urzędu ustąpił.
M2 – Uważam, że mądrze postąpił,
    już walczyć nie musi
    i batalia sądowa więcej go nie 

kusi.
K1 – Co raz udowodnił,  
    nie musi potwierdzać, 
   on zna się na prawie!
    To jest prawna twierdza.
    I znowu wygra,
    gdy go pozwą, by się stawił na 

nowej rozprawie.



X  – Miniony roczek sypnął nam 
zmianami,

    ale również jubileuszami.
D – Łubu dubu, że Mistrz miał 

jubileusz, 
    toście zapomnieli?
K1 – Skądże, pamiętamy, wszyscy o 

tym wiemy.
K2 – I co? 
M2 – I nic! Wciąż gratulujemy.
K1 – Mistrz starszy od Politechniki.
K2 – A  Politechnika ile latek liczy?

M1 – 70 – głośno o tym krzyczy,
    na lewo i na prawo wszystkim 

przypomina 
    i choć 70-latka,  to nadal po-

wabna dziewczyna,
    uwodzi  młodych, zawód oferuje.
M2 – A Mistrz?  Już nie uwodzi i nie 

molestuje?
K1 – On prawie jak Polański.
K2 – Ja nic nie rozumiem.
M1 – Bo Mistrz ma nową pasję
– filmami o Częstochowie wszyst-

kich epatuje
K1 – Słyszałam 
    – w tych filmach stara Często-

chowa 
    wygląda niczym panna młoda, 
    bo tak przez Krzyśka i Roberta 

jest odpicowana
    i chociaż miejscami brudna, 
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 61-letni motocyklista zginął w wy-
padku, do którego doszło w Gruszewni. 
Podczas włączania się do ruchu z 
drogi podporządkowanej, 22-letni kie-
rowca bmw nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu mężczyźnie jadącemu jed-
nośladem. Kierowca bmw został zatrzy-
many. W jego organizmie stwierdzono 
ponad promil alkoholu! 
 Dodatkowe oddziały w liceach i tech-
nikach, zwiększenie liczebności klas w 
tych liceach, w których jest to możliwe, 
zgoda na tworzenie klas dwuzawodo-
wych w technikach i trzyzawodowych w 
szkołach branżowych - to decyzje władz 
miasta po wynikach rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych w Częstochowie. 

 Detektyw Krzysztof Rutkowski włą-
czył się w poszukiwania przestępców, 
którzy obrabowali kantor w centrum Czę-
stochowy. Łupem bandytów padło ok. 
1,8 mln zł.

 63-letnia kobieta w ciężkim stanie 
trafiła do szpitala po tym, jak zaatakował 
ją 41-letni syn. Mężczyzna najpierw ją 
pobił, a później wielokrotnie ranił nożem. 
Na pomoc kobiecie ruszyli świadkowie, 
którzy usłyszeli jej rozpaczliwe wołanie 
o pomoc. Dzięki odważnej reakcji prze-
chodniów kobieta na czas trafiła na blok 
operacyjny, a sprawca został zatrzymany.

 Już kilkanaście osób usłyszało za-
rzuty działania w tak zwanej mafii śmie-
ciowej. Członkowie zorganizowanej 
grupy przestępczej wynajmowali hale 
magazynowe i składowali w nich, wbrew 
przepisom, odpady niebezpieczne, które 
następnie porzucali w warunkach mo-
gących stanowić zagrożenie dla życia 
lub zdrowia człowieka, lub środowiska. 
Grupa swoją działalność prowadziła 
również w Częstochowie. 

 Związkowcy wystosowali list do pre-
zydenta RP, Andrzej Dudy, w sprawie 
katastrofalnej sytuacji, w której znalazła 
się ISD Huta Częstochowa. Apelują w 
nim o pomoc w znalezieniu potencjal-
nego inwestora. 

 Kierowcy mogą korzystać z nowego, 
blisko 33-kilometrowego odcinka auto-
strady A1 od Pyrzowic do węzła Często-
chowa Południe. Inwestycja powstała 
przy wsparciu funduszy unijnych. W uro-
czystości oddania drogi do użytku wziął 
udział premier Mateusz Morawiecki, 
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwie-
ciński oraz minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

 W wodzie w Szpitalu Rejonowym w 
Kłobucku stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju 
Legionella. 

 Dzieci wymagające specjalistycznej 
opieki kardiologicznej z Częstochowy i 
okolic będą mogły być operowane w na-
szym mieście.  Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. NMP w Częstochowie 
podpisał umowę ze Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu.

 Kilkaset narzędzi krzemiennych, które 
około 40 tysięcy lat temu wykonali ne-
andertalczycy, znaleziono podczas prac 
archeologicznych w Jaskini Zamkowej 
Dolnej w obrębie murów średniowiecz-
nego zamku w Olsztynie. 

 Wybuch w jednym z mieszkań przy 
ulicy Sosabowskiego w Częstochowie. 
Mieszkający tam dwaj mężczyźni pró-
bowali skonstruować petardę. 31-latek 
doznał poważnych obrażeń kończyn gór-
nych – musiały one zostać amputowane.

 100-lecie urodzin świętowała na 
Jasnej Górze   siostra Janina Więcek, 
służebniczka starowiejska i wieloletnia 

sekretarka częstochowskich biskupów.

 Przyznawanie dodatkowych punktów 
podczas rekrutacji dzieciom, które są za-
szczepione, jest zgodne z prawem – tak 
uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach. Wcześniej organ nadzoru, 
czyli wojewoda śląski, zakwestionował 
zapis wprowadzony do uchwały przez 
częstochowskich radnych. Sąd jedno-
cześnie odrzucił argumenty nadzoru 
prawnego wojewody śląskiego, który za-
rzucił dyskryminację i łamanie tajności 
danych wrażliwych.

 26-letni kierowca BMW, który dopro-
wadził do wypadku w Jaskrowie, był 
pod wpływem amfetaminy. Zdarzenia 
nie przeżył 67-letni mieszkaniec Często-
chowy. Ciężko ranna została też kobieta 
(na co dzień pracująca w UM Często-
chowy), która kierowała hondą oraz 
pasażerka. Sprawca wypadku został 
aresztowany na trzy miesiące. 

 2-letni chłopiec wypadł przez okno z 
trzeciego piętra na trawnik przed jednym 
z częstochowskich bloków. Opiekę 
miał nad nim sprawować partner matki 
dziecka, który był pod wpływem alko-
holu. Stan trzeźwości wykazał, że miał 
w wydychanym powietrzu ponad 0,5 pro-
mila alkoholu. 

 95-letnia Włoszka Emma Morosini, 
która wybrała się w samotną piel-
grzymkę, dotarła na Jasną Górę. Starsza 
pani pokonała ponad tysiąc kilometrów. 
Co ciekawe, Włoszka nie pierwszy raz 
zdecydowała się podjąć taki trud, i nie 
po raz pierwszy za cel wędrówki wybrała 
właśnie częstochowskie sanktuarium. 

 Pani Kazimiera Marianna Kruk - 
mieszkająca Wygodzie - świętowała 
setne urodziny.

 Zakończyły się prace związane z 
odwodnieniem dzielnicy Kiedrzyn. W 
ten sposób miasto chce zabezpieczyć 
mieszkańców przed powodziami i pod-
topieniami. W przyszłym roku podobna 
inwestycja zostanie zrealizowana w 
dzielnicy Północ. 

 Grzegorz Papalski został nowym na-
czelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy. Będzie m.in. spra-
wował nadzór administracyjno-finan-
sowy nad działalnością szkół i placówek, 
dla których organem prowadzącym jest 
miasto. 

 29-letni pracownik firmy drogowej, 
który kierował ruchem na remontowanej 
ul. Wieluńskiej w miejscowości Zajączki 
Drugie został potrącony. Mężczyzna z ob-
rażeniami ciała został zabrany przez śmi-
głowiec LPR. Osobową skodą, która brała 
udział w wypadku, kierowała 35-letnia 
mieszkanka powiatu kłobuckiego. 

 Motocyklista nie żyje – to tragiczny 
efekt wypadku, do którego doszło na 
ulicy świętego Rocha w Częstochowie. 
Przyczyną zdarzenia było nieustąpienie 
pierwszeństwa przez kierowcę audi. 

 Tragiczny wypadek w serwisie opon 
w Częstochowie. Podczas prac przy 
oponie od samochodu ciężarowego do-
szło do eksplozji. Jeden z pracowników 
zginął na miejscu zdarzenia. 

 Miasto przygotowuje się do stopniowej 
odnowy Promenady im. Czesława Nie-
mena. Jak na razie powstały dwa warianty.

 U zbiegu ulic Sobieskiego, Pułaskiego 
i Focha w Częstochowie powstał nowy 
blok komunalny. Znajduje się w nim aż 
65 mieszkań. Pierwsi lokatorzy z rąk pre-
zydenta odebrali już klucze. Inwestycja 
pochłonęła 8,2 mln zł. 

 Sąd Rejonowy w Częstochowie   
ogłosił upadłość ISD Huty Częstochowa, 
wyznaczając syndyka.  Kupnem zakładu 

w formule   pre-pack   zainteresowane 
były dwie firmy. Sąd jednak uznał, że są 
one niewiarygodne. Związki zawodowe 
ze zdumieniem i rozgoryczeniem przy-
jęły tę decyzję. 

 Około 30 tysięcy rolników z całej Polski 
wzięło udział w uroczystościach na Ja-
snej Górze. Nie zabrakło najwyższych do-
stojników państwowych, przedstawicieli 
administracji samorządowej, organizacji 
rolniczych, a także parlamentarzystów. 

 Zabytkowy Dom Księcia znajdujący 
się przy al. Wolności 44, został wysta-
wiony na sprzedaż. Cena wywoławcza 
wynosi ponad 10 mln złotych. 

 Państwo Krystyna i Mieczysław Hre-
horowowie 70 lat temu stanęli przed 
ołtarzem by ślubować sobie miłość, 
wierność i uczciwość małżeńską. 
 Kończy się pierwszy etap budowy 
parku magazynowego Hillwood Często-
chowa Zachód. Jak na razie powstała 
pierwsza z hal. Trwają też prace przy 
budowie ronda na drodze krajowej nr 
43, które ma ułatwić dojazd do nowego 
centrum. Docelowo park magazynowy 
składać się będzie z dwóch hal o łącznej 
powierzchni ponad 57 tys. mkw. Jest 
to jedna z  największych inwestycji Hill-
wood w województwie śląskim.
 Prawie 46 mln zł trafi do szpitali znajdują-
cych się na terenie naszego województwa. 
Otrzymają one od 500 tys. do 3 mln zł. Na 
wsparcie mogą liczyć 44 placówki. Wśród 
nich są też te z naszego miasta. 
 Dobra wiadomość dla załogi ISD Huta 
Częstochowa. Syndyk podpisał umowę z 
nowym dzierżawcą zakładu. Została nim 
firma   Sunningwell International Polska 
Sp. z o.o. Zakład będzie sukcesywnie 
wznawiał produkcję.

 Makabryczne odkrycie przy ulicy 
Konwaliowej w Częstochowie. W okolicy 
przystanku autobusowego znalezione 
zostały zwłoki kobiety. Jak się okazało, 
padła ona ofiarą śmiertelnego pobicia. 
Podejrzani o tę zbrodnię są 18-latek i 
15-latek. Nastolatkowie całe zdarzenie 
nagrywali telefonem komórkowym. 
Wszystkiemu przyglądał się natomiast 
ojciec młodszego z nich. 

 Zakup umundurowania dla strażaków, 
domki dla wolno żyjących kotów, ak-
tywne światła w nocy, darmowa ste-
rylizacja i kastracja dla psów i kotów, 
dinopark, warsztaty plastyczno – kine-
zjologiczne - między innymi takie za-
dania zostaną zrealizowane w ramach 
kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 
Powstaną też nowe place zabaw, chod-
niki, zieleńce, odbywać się będą zajęcia 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne. W 
sumie wybraliśmy 127 pomysłów na 
łączną kwotę blisko 9,5 miliona złotych. 
Swój głos oddało ponad 17,5 tysiąca 
częstochowian. 

 Ksiądz Mirosław L. oskarżony o po-
pełnienie przestępstw o charakterze 
seksualnym, usłyszał wyrok. Mężczyźnie 
przedstawiono 11 zarzutów. Salezjanin, 
dyrektor placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej na Stradomiu został skazany 
na pięć lat więzienia. 

 W Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym im. NMP w Częstochowie 
otwarto Centrum Urazowego, w ramach 
którego funkcjonuje Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Wartość inwestycji wyniosła 
blisko 12 milionów złotych. 

 Zabytkowy Dom Księcia znajdujący 
się przy al. Wolności 44 na razie nie zo-
stanie sprzedany. Przetarg, który zapla-
nowano na 10 października nie odbył się, 
ponieważ... nie było chętnych na zakup 
nieruchomości.

 Państwowa Komisja Wyborcza 

Sierpień
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M2 – Ponoć jest projekt, by  
Paryża wzorem

    zrobić nad Wartą plażę...
K2 – Tam ciemno wieczorem.                                                                       
K1 – A ty tam może wieczorem 

bywała?
K2 – Ciekawska, 
    co jeszcze dowiedzieć się 

chciałaś.
D – Bez takich wycieczek – obie 

panie proszę,
    bo – łubu dubu – niesnasek nie 

znoszę!
M2 – I teraz będzie można bez 

ograniczeń,
    pluskać się do woli…
K1 – Nie wiem jednak, czy twój 

emerycki portfel 
    na to ci pozwoli…
D – Łubu dubu…
K1 – O co mu chodzi z tą emery-

turą?
M2 – Emerytem został i jest  sfru-

strowany, bo stwierdził, 
    że przez długie lata był obszu-

kiwany.
    – Bo gdy pracujesz systema-

tycznie składki potrącają  
    a emerytowi co miesiąc grosze  

wypłacają.
K1 – A co – sądził, że bogatym 

będzie?
    – nie za te pieniądze, co płacą  w 

urzędzie.
M2 – Mógł rzucić palenie...
K1 – Ale on nie palił.
M2 – Mógł też przestać pić…
K1 – Nie pił...
D – Łubu dubu, 
    a czy bez picia i palenia można 

w Polsce żyć?
    A przy okazji  – news z ostatniej 

chwili...
    Sesja rady była, mało się nie bili



K1 – O co poszło?
M1 – A o targowisko.
K2 – Które?
M1 – Na wałach przy torach...
K1 – A to w centrum miasta.
M2 – Chcą je zaorać i kropka, i 

basta.
    Tradycja nam mówi,
     że w Częstochowie zawsze 

handlowano.

M1 – Z jasnogórskiego placu  prze-
kupniów już dawno wygnano. 

M2 – Lata temu – wtedy też prote-
stowali?

M1 – Nieśmiało, komuny się bali.
K2 – Przed św. Zygmuntem też 

jarmarki były.
M1 – I też na Zawodzie się wypro-

wadziły.
KI1 – Jakiż to piękny folklor – jar-

mark w centrum miasta,
    takie targowisko legendą 

obrasta.
K2 – W alejach kupić możesz i 

srebro, i złoto…
K1 – Właśnie chodzi o to, by zago-

niony mieszczuch  
    miał wszystko pod ręką.
M2 – Garnitur  i sukienkę,
    i to co pod sukienką...                                      
K2 – Zaś jesienią by były prosto z 

lasu grzyby. 
K1 – I świeżutko złowione atlan-

tyckie ryby. 
K2 – I majtki we wszystkich roz-

miarach możliwych.

K1 – I na wigilijny kompot 
ususzone śliwy.

K2 – Perfumy przeróżne. 
M2 – Kapusta kiszona,
    sparciała rzodkiewka,  
    sałata zielona…
K1 – I wieńce, i kwiaty. 
K2 – I modnych ciuszków zestaw 

przebogaty...
    I co?
    I to wszystko chcą nam zlikwi-

dować. 
K1 – I gdzie teraz ci biedni prze-

kupnie
    pójdą  pohandlować?
M2 – To zamach na demokrację, 
    bo jak inaczej to interpretować…
    A oni nie mieli żadnych umów z 

miastem.
M1 – Mieli,
    niestety po latach umowy 

wygasły... 
K2 – I co? 
M2 – Batalię przegrali, 
    bo niedobrzy radni nie po ich 

myśli głosy swe oddali
D  – Łubu dubu! Jestem zniesma-

czony.
M2 – Czyżby on się trzymał tej 

przegranej strony?



X – Jest jeszcze jeden temat, 
      centra przesiadkowe.
K2 – Widziałam,
    opodal przy dworcu też po-

wstanie nowe.
M1 – Stary mur zburzono.
K1 – I drzewa wycięto,
    i budki, co tam stały, także 

uprzątnięto.
M2 – A co budkarze, nie protesto-

wali?
M1 – Może chcieli, a może się bali.
K1 – Może wyjścia nie mieli, 
    gdy bruk koślawy z ulic uprząt-

nięto.  
K2 – A ich od cywilizacji na długo 

odcięto.
M2  – Protesty i manifestacje teraz 

w wielkiej modzie.
M1 – Przekonał się o tym niejeden 

przechodzień,
    gdy przed nim w ramach pro-

testu ulicę zamknięto.
M2 – Byli tacy, zamknęli ulice i 

zrobili święto. 
K2 – I co? Jak to się skończyło?...
M1 – Sąd jakoś ich świątecznych 

ciągot nie pochwalił,
    skargi i protesty po prostu 

oddalił
    i kary nałożył…
D –  Łubu dubu, czy to wszystko?
    Nikt nic nie mówi, zatem – koń-

czymy widowisko!
K1  –  Na plac idziemy.
M1 – Z tłumem się zbratamy
    i noworocznego przemówienia 

wspólnie wysłuchamy,
X  – Życzenie przyjmiemy… 
   wzajemnie życzymy 
   i jak dobrze pójdzie, za rok się 

widzimy...
Strzelają korki od szampana, strzelają 
przyniesione przez uczestników za-
bawy petardy, słychać gdzieniegdzie 
śpiewy, słychać płacz dzieci, które się 
zgubiły…
Trwa noworoczna zabawa, mamy już 

przecież 2020 rok. Co przyniesie?

Szopka
noworoczna
2019/2020

Szopka
noworoczna
2019/2020ogłosiła oficjalne wyniki wyborów parla-

mentarnych 2019. Z okręgu częstochow-
skiego mandaty poselskie otrzymali: 
Szymon Giżyński, Lidia Burzyńska, An-
drzej Gawron i Mariusz Trepka z PiS, 
Izabela Leszczyna i Andrzej Szewiński 
(obecny zastępca prezydenta Często-
chowy) z Koalicji Obywatelskiej oraz 
Zdzisław Wolski z SLD – Lewicy (obecny 
przewodniczący Rady Miasta Często-
chowy). Drugi mandat senatorski (z 
okręgu obejmującego powiaty: ziemski 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki i 
myszkowski, oprócz miasta Często-
chowy) zdobył Ryszard Majer (PiS). 

 Trzech częstochowskich policjantów 
zostało zatrzymanych. Funkcjona-
riusze są podejrzewani o współpracę z 
przestępcami - mieli informować ich o 
działaniach prowadzonych przez mun-
durowych. Prokurator przedstawił im 
zarzuty i zastosował wobec nich środki 
zapobiegawcze. Na razie w tej sprawie w 
sumie zostało zatrzymanych pięć osób. 

 Kilkaset mieszkań ma powstać przy 
ulicy Wiolinowej w Częstochowie w ra-
mach rządowego programu Mieszkanie 
Plus. Zaplanowano budowę ośmiu 
bloków, w których będzie mogło za-
mieszkać nawet 600 rodzin.

 Po 181 dniach przerwy Huta Często-
chowa, której dzierżawcą jest Sunningwell 
International Polska, wznowiła produkcję. 
Pierwsze wytopy w Stalowni odbyły się w 
ubiegły piątek. Zgodnie z planem, 28 paź-
dziernika wznowiona zostanie produkcja 
w Walcowni Blach Grubych. 

 Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął 
ekshumacje szczątków ofiar niemiec-
kich zbrodni. Zostały one znalezione w 
lipcu podczas prac remontowych prowa-
dzonych przy Bazylice Archikatedralnej 
pw. Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej 
w Częstochowie. 

 Dotychczasowy zastępca prezydenta 
miasta, Andrzej Szewiński, pożegnał 
się z pracą w magistracie. Musiał zrezy-
gnować ze stanowiska, ponieważ został 
wybrany na posła Sejmu IX kadencji w 
ostatnich wyborach parlamentarnych. 

 Zmiany w częstochowskiej radzie 
miasta. Miejsce Zdzisława Wolskiego, 
który w kadencji 2019-2023 będzie za-
siadał w ławach sejmowych, zajmie 
Iwona Zbrojkiewicz.

 Po ponad siedmiu latach wzrastają 
ceny biletów komunikacji miejskiej. Jed-
norazowy normalny kosztuje 3,60 zł, a 
ulgowy 1,80 zł. 

 Częstochowska stacja pogotowia ra-
tunkowego zyskała dwie karetki. Będą je 
mieć do dyspozycji filie przy ul. Rejtana i 
w Poczesnej.  

 Chwile grozy przeżył personel Miej-
skiego Szpitala Zespolonego w Często-
chowie. Agresywny pacjent groził, że 
wszystkich pozabija. W pewnym mo-
mencie wyciągnął nóż i przyłożył go do 
szyi jednej z pielęgniarek. 

 Mieszkanka Kruszyny, pani Petronela 
Leciak, świętowała setne urodziny. Jej 
najbliżsi podkreślają, że starsza pani 
jest oazą spokoju, rzadko się denerwuje. 
Jaki ma sposób na długowieczność? 
Długie spanie i zabawa.

 Częstochowę obiegła informacja, 
że MPK będzie musiało zwrócić 66 mi-
lionów złotych dofinansowania, które zo-
stało przeznaczone na zakup autobusów 
hybrydowych z napędem gazowo-elek-
trycznym. Decyzja w tej sprawie jeszcze 
jednak nie zapadła. MPK prowadzi roz-
mowy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, które 
zmierzają do ugodowego rozwiązania 
zagadnień związanych z programem. 

 Cztery lata w więzieniu spędzi ortopeda 
pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. NMP w Częstochowie, 
który był oskarżony o zgwałcenie jednej z 
pacjentek i doprowadzenie drugiej do pod-
dania się innej czynności seksualnej. 

 Trzy miesiące w areszcie spędzi 
Dariusz P., trener pracujący w jednym z 
częstochowskich klubów sportów walki. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z 
gwałtem i molestowaniem. Poszkodo-
wani to dwaj chłopcy w wieku 15 i 16 lat. 

 Częstochowa konstruując projekt bu-
dżetu na 2020 r. wystawia Rządowi RP ra-
chunek na blisko 145 mln zł. To środki, które 
– zdaniem władz miast – powinny zostać 
zrekompensowane z budżetu centralnego, 
nie licząc strat wynikających z przewidy-
wanego uszczuplenia miejskich dochodów 
w przyszłym roku. Przyszłoroczny miejski 
budżet jest bowiem pełen drastycznych 
oszczędności w wielu sferach.

 Blisko 30 mln euro zainwestuje w 
Częstochowie czeska firma Accolade. 
Nieopodal Częstochowskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego buduje wła-
śnie nowoczesne centrum dystrybucyjne. 

 Są pierwsi młodzi medycy, którzy naj-
bliższą przyszłość wiążą z Częstochową. 
Trójka studentów ostatniego roku uniwer-
sytetów medycznych podpisała z miastem 
umowy stypendialne w ramach programu 
„Dostępny Lekarz”. Po zakończeniu nauki 
znajdą zatrudnienie w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstochowie. 

 Częstochowianie mieszkający w po-
bliżu Rynku Wieluńskiego od pewnego 
czasu zgłaszali skargi dotyczące orga-
nizowanego w tym miejscu Jurajskiego 
Jarmarku Staroci. Chodziło między in-
nymi o blokowanie wjazdów na posesje, 
rozjeżdżanie trawników i chodników, 
parkowanie w pasach drogowych i na 
wlotach ulic, a także hałasy w noc po-
przedzającą wydarzenie. Miasto po we-
ryfikacji zgłoszeń rozważa przeniesienie 
giełdy w inne miejsce. Na to nie godzą 
się jednak organizatorzy. 

 Miasto ogłosiło drugi przetarg doty-
czący sprzedaży zabytkowego Domu 
Księcia znajdującego się przy al. Wol-
ności 44. Cena wywoławcza wynosi 
nieco ponad 9 mln złotych. 

 Zbigniew Niesmaczny został nowym 
przewodniczącym Rady Miasta Często-
chowy. Zastąpił na stanowisku Zdzi-
sława Wolskiego, który w ostatnich 
wyborach parlamentarnych uzyskał 
mandat poselski. 

 Aż 3 finalistki z Częstochowy brały 
udział w jubileuszowej gali konkursu 
Miss Polonia. Wśród nich znalazła się 
zdobywczyni tytułu Miss Polonia Ziemi 
Częstochowskiej Milena Bilska, Pierwsza 
Wicemiss Ziemi Częstochowskiej Pa-
trycja Brudkiewicz oraz startująca w ka-
tegorii OPEN Aleksandra Kielan. 

 Częstochowa domaga się blisko 67 
mln zł ze Skarbu Państwa. To kwota, którą 
miasto musiało dołożyć do realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej. 
Chodzi między innymi o wydawanie i 
unieważnianie dowodów osobistych, wy-
dawanie aktów urodzenia, małżeństwa, 
zgonu, decyzje w sprawach meldunko-
wych, nadawanie numeru PESEL, jak rów-
nież chociażby prowadzenie ewidencji 
gruntów. Miasto ze swoimi roszczeniami 
wystąpiło już na drogę sądową.

 Makabryczne odkrycie w Częstochowie. 
W zakładzie tapicerskim przy ulicy Ogro-
dowej zostały znalezione zwłoki 66-latka. 
Mężczyzna został zamordowany. Zarzut 
zabójstwa usłyszał... jego syn. 39-latek nie 
przyznaje się jednak do winy.

 34-letni mieszkaniec Ciechanowa, który 
staranował trzynaście pojazdów na DK1 
w Częstochowie, stanął przed sądem. 
Wstępne badania potwierdziły, że męż-
czyzna był pod wpływem amfetaminy. 
Mężczyzna przyznał się do jazdy pod prąd, 
ale zaprzeczył, że zażywał w czasie pracy 
narkotyki. Twierdził, że owszem miał do 
czynienia z narkotykami, ale z jego relacji 
wynikało, że zażył je kilka dni wcześniej, w 
weekend podczas imprezy.

 Zbisław Janikowski został Laureatem 
Nagrody Województwa Śląskiego im. 
Karola Miarki za wybitny dorobek wzbo-
gacający wartości kultury regionu i kraju. 
Częstochowianin wydał wiele publikacji o 
naszym mieście i regionie. Pisze również 
dla dzieci. 

 Wraz z końcem roku wygaśnie 15-letnia 
umowa dzierżawy terenu na Wałach Dwer-
nickiego, na którym znajduje się ryneczek. 
Miasto ogłosiło przetarg. Kupcy przyjęli 
tę decyzję z rozgoryczeniem. Podczas 
jednego ze spotkań w sali sesyjnej przed-
stawiciele Stowarzyszenia Kupców Wały 
Dwernickiego chcieli, aby prezydent cofnął 
swoją decyzję. Rozmowy zakończyły się 
fiaskiem. Zdenerwowani kupcy próbowali 
uniemożliwić Krzysztofowi Matyjaszczy-
kowi opuszczenie sali sesyjnej. Doszło 
nawet do przepychanek. Konieczna oka-
zała się interwencja strażników miejskich. 
Po kilku dniach doszło do kolejnego spo-
tkania. Jego efekt to skierowanie przez 
prezydenta projektu uchwały dotyczącego 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym terenu targo-
wiska miejskiego Stowarzyszeniu Kupców 
Targowiska „Wały Dwernickiego”. Umowa 
ma obowiązywać przez dwa lata. Radni 
jednogłośnie zagłosowali za jej przyjęciem. 

 Siedem osób trafiło do szpitala po po-
żarze, który wybuchł w budynku wieloro-
dzinnym przy ulicy Limanowskiego. Dwie 
z nich są w stanie ciężkim - kobieta męż-
czyzna zostali przewiezieni do szpitala w 
Siemianowicach Śląskich. 

 Prosta, elegancka forma pasażu nad 
torami opartego od stron zachodniej i 
wschodniej na przeszklonych prostopadło-
ścianach kryjących nowoczesne funkcje 
obsługi pasażerów – tak w największym 
skrócie ma wyglądać nowy dworzec w Czę-
stochowie. Konkurs na koncepcję architek-
toniczną obiektu wraz z jego najbliższym 
otoczeniem został rozstrzygnięty. 

 W sieci pojawiło się szokujące nagranie, 
które przedstawia częstochowskiego gro-
omera znęcającego się nad zwierzętami 
podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Sze-
roko udostępniany w sieci materiał poru-
szył internautów, którzy zidentyfikowali 
mężczyznę, a później nagłośnili sprawę.

 Częstochowscy policjanci chcieli skon-
trolować 27-latka siedzącego w zapar-
kowanym na uboczu samochodzie. Gdy 
mężczyzna ich zobaczył, błyskawicznie 
odjechał. Stróże prawa ruszyli za nim w 
pościg. Przed jednym z przejazdów ko-
lejowych zmuszeni byli oddać strzały, bo 
27-latek próbował ich potrącić. Po zatrzy-
maniu, okazało się, że kula trafiła go w 
plecy. W szpitalu został poddany zabie-
gowi. Zdaniem lekarzy jego życiu nie za-
graża niebezpieczeństwo.

 Kierowcy mogą już korzystać z nowego, 
20-kilometrowego, odcinka autostrady A1 
pomiędzy węzłami Częstochowa Północ 
i Częstochowa Blachownia. Pozwoli on 
na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 
miasta. Prace nie zostały jeszcze jednak 
zakończone - węzły Częstochowa Bla-
chownia i Częstochowa Jasna Góra udo-
stępnione zostaną więc w późniejszym 
terminie. Do zakończenia wszystkich robót 
na nowym odcinku będzie obowiązywało 
ograniczenie prędkości do 80 km/h.
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 Dokończenie ze str.  1
Przypomnijmy, prace na obwod-

nicy Częstochowy zostały przerwane 
przez generalnego wykonawcę, 
firmę Sallini. Po wielokrotnych we-
zwaniach do powrotu na budowę 
i prowadzenia robót zgodnie z 
kontraktem, pod koniec kwietnia 
GDDKiA podjęła decyzję o od-
stąpieniu od umów  i wyłonienie 
nowych wykonawców w przyspie-
szonym trybie. W lipcu podpisana 
została umowa  z konsorcjum firm: 
STRABAG Infrastruktura Południe, 
BUDIMEX oraz BUDPOL. - W ciągu 
150 dni, łącznie z niedzielami, zre-
alizowano roboty o łącznej wartość 
ponad 400 mln zł. W szczytowym 
okresie na budowie pracowało 
ponad 1000 osób, w tym ponad 800 
pracowników fizycznych wraz z ope-
ratorami sprzętu i kierowcami oraz 

około 200 osób personelu wyko-
nawcy. Pracowano po 16 godzin na 
dobę, 7 dni w tygodniu, a przy niektó-
rych robotach bez przerwy – wylicza 
GDDKiA. W tym czasie wykonano 
około 20 kilometrów dwujezdniowej 
autostrady, dokończono budowę 25 
obiektów mostowych, wykonano 
pięć przepustów skrzynkowych i do-
kończono budowę 30 przepustów 
na trasie głównej autostrady A1. 
Wykonano też podziemny zbiornik 
retencyjny, 50 km umocnionych 
rowów drogowych i 10 km kanałów 
deszczowych. Zamontowano 3600 
słupów ekranów akustycznych o 
łącznej masie 900 ton.

Przed oddaniem trasy do ruchu 
niezbędne było jeszcze ustawienie 
jej ogrodzenia, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego, za-
montowanie barier oraz wypełnień 

ekranów akustycznych na obiek-
tach mostowych. 

Gdzie i jakie korzyści?
Nowo wybudowana autostrada 

zlokalizowana jest w powiatach 
częstochowskim, kłobuckim, na 
terenach gmin Mykanów, Rędziny, 
Blachownia, Kłobuck i miasta Czę-
stochowa. - Dzięki udostępnieniu 24 
km autostrady znacznie skróci się 
czas potrzebny na ominięcie Czę-
stochowy i to pomimo tego, że do 
zakończenia wszystkich prac będzie 
obowiązywało ograniczenie pręd-
kości do 80 km/h. Obwodnica Czę-
stochowy połączy się z oddanym w 
tym roku 33-kilometrowym odcin-
kiem do Pyrzowic, a dalej kierowcy 
mogą dojechać A1 do granicy z Cze-
chami w Gorzyczkach – podkreśla 
GDDKiA.

Prace nie zostały jeszcze jednak 
zakończone - węzły Częstochowa 
Blachownia i Częstochowa Jasna 
Góra udostępnione zostaną więc w 
późniejszym terminie. Wzdłuż jezdni 
autostrady A1 muszą bowiem po-
wstać ekrany akustyczne. Poza tym 
drogowcy mają dokończyć prace na 
węzłach wraz z ich oświetleniem, na 

miejscach obsługi podróżnych oraz 
obwodzie utrzymania autostrady, a 
także wykonać roboty porządkujące 
teren wokół autostrady. Do mo-
mentu zakończenia prac na nowym 
odcinku będzie obowiązywało ogra-
niczenie prędkości do 80 km/h.

Ostatni fragment A1 też się 
buduje

W realizacji jest pozostałych pięć 
odcinków, które pozwolą połączyć 
autostradę A1 w całość. W budowie 
jest blisko 81 km między węzłem 
Tuszyn i początkiem obwodnicy 
Częstochowy (w śladzie istniejącej 
autostrady A1 i drogi krajowej nr 
1). Prace realizowane są w podziale 
na pięć kontraktów, a na całej dłu-
gości powstaną dwie jezdnie o na-
wierzchni z betonu cementowego, 
po trzy pasy ruchu. Pierwszymi od-
cinkami pojedziemy w 2021 roku, 
a całość zostanie sfinalizowana  
w 2022 r. Wtedy też pokonanie całej 
580-kilometrowej trasy od Gdańska 
do granicy z Czechami zajmie nie-
spełna pięć godzin. 

 Tekst i zdjęcie:  
Katarzyna Gwara
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Autostrada A1

Obwodnica już przejezdna

Wybrane samochody na dzień 27 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

n  BMW 3 2.0 D, rok prod. 2001, 3 drzwi 5.500 zł
n BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT,  

automat, skóra, navi, czujniki 99.000 zł

n RENAULT MEGANE 1.2 E, rok prod. 2016, F. 
VAT, serwis, I - wł. 39.900 zł

n OPEL INSIGNIA 2.0 D, rok prod. 2018, F. VAT, 
serwis, I - wł. 89.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT 29.900 zł

n FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj., 
I – wł. 37.900 zł

n FORD MONDEO V 2,0 TDCI, rok prod. 2015, 
     kraj., I – wł., serwis.,F. VAT 45.900 zł

n HYUNDAI i30 1.6 D, rok prod. 2012, kraj., I – wł., 
serwis, F. VAT 31.900 zł

n RANGE ROVER EVOQUE 2.0 E, rok prod. 2014,  
kraj., I – wł., serwis 107.900 zł

n MAZDA CX5  2.2 D, rok prod. 2013, 67.900 zł

n FORD C-MAX 1.6 D, rok prod. 2009 14.800 zł

n FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2008 16.800 zł

n HYUNDAI SONATA 2.4 E+LPG, rok prod. 2006 10.400 zł

n PEUGEOT 308 1.6 E, automat, rok prod. 2009 16.900 zł
n CHEVROLET CRUZE 1.6 E, rok prod. 2009 19.900 zł

n MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010 25.900 zł
n TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010, kraj. 21.900 zł

n DODGE CALIBER 2.0 D, rok prod. 2007 16.200 zł

n VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat 9.900 zł

n TOYOTA C-HR 1.8 hybryda, rok prod. 2017, kraj., 
I-wł., serwis, gwarancja 89.900 zł

n SKODA OCTAVIA  1.4 E, 2010, przebieg 62 tys. 
kraj., I – wł., serwis 22.900 zł

n VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM 49.900 zł
n VW POLO 1.4 E + LPG, rok prod. 2009 19.900 zł

n RENAULT CLIO 1.5 D, zakup 2017, kraj., I-wł., F-VAT 29.900 zł

n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2008 16.800 zł
n VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900 zł

n VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007 17.900 zł

n SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006  16.900 zł

n SKODA FABIA 1.6 TDI, rok prod. 2010/2011, kraj. 12.900

n SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 19.900 zł
n SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2016,  

kraj., I – wł., serwis, F. VAT 30.900 zł

n OPEL VECTRA 2.2 D, rok prod. 2003 8.800 zł

n MERCEDES C200 2.0 E, rok prod. 2010, kraj., F-VAT 35.800 zł

n OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006 12.800 zł
n OPEL ASTRA 1.4 E, rok prod. 2007, kraj. 7.900 zł

n FORD FOCUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2017 39.900 zł

n OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2005 9.200 zł

n OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008 23.900 zł

n NISSAN JUKE 1.5 D, rok prod. 2014 39.900 zł

n MERCEDES A150 1.5 E, rok prod. 2005 10.900 zł

n NISSAN PRIMERA 2.2 D, rok prod. 2002 8.800 zł

n RENAULT SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja 29.900 zł

OPEL CORSA  
1.4 E + LPG  
rok prod. 2017, kraj.,  
I – wł., serwis

32.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, rok prod. 2016
kraj., I-wł., serwis
gwarancja, FV

41.900 zł

RENAULT CLIO  
1.2 E+LPG,  
rok prod. 2017,  
kraj., I - wł. 
F-VAT, serwis

37.900 zł

OPEL ASTRA V 1.4 E, 
rok prod. 2018, kraj.,  
I – wł.,serwis., f-ra VAT

54.900 zł

TOYOTA COROLLA  
1,6 E, rok prod. 2015  
kraj., I – wł., serwis, 
132 KM

47.900 zł

OPEL ASTRA IV 1.7 D, 
rok prod. 2014, kraj.,  
I – wł., serwis.,  
F. VAT

29.900 zł

KIA VENGA 1.4 E,  
zakup 2013,  
kraj.,  I - wł. 

29.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, 
rok prod. 2016 

32.900 zł

49.900 złn AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

16.900 złn FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007

24.600 złn RENAULT MEGANE 1.6 D, rok prod. 2013

57.900 złn HYUNDAI GENESIS 2.0 E + LPG, rok prod. 2013
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Zadzwoñ!!!
– przyjazd
– pomiar
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GRATIS!!!

LOMBARD 
DELTA

n SKUP n SPRZEDAŻ 
n ZAMIANA

złota, gsm, rtv, komputerów.
 Cz-wa, al. NMP 3, 
tel. 34 365 53 14
 Cz-wa, pl. Daszyńskiego 4,  

tel. 34 368 19 45
 Cz-wa, ul. Jagiellońska 3/9
tel. 506 107 375

LOMBARD KAPS 
20 lat doświadczenia

RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

n SPRZEDAM ANTYKI – francuski 
komplet z 1896 r.: biblioteczka  
+ komoda z marmurowym blatem. 
Sygnowany, perfekcyjna renowacja.  
Tel. 34 – 367 65 56

n SPRZEDAM toaletę kompakt. –  
używaną w b. dobrym stanie 
 Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi wejściowe  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi pokojowe  
 prawe i lewe - białe z szybami 
miodowymi.  Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lustro łazienkowe –  
o wym. 70 x 90 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM lodówkę ARDO –  
wys. 141 cm, sprawna, cena: 190 zł. 
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM ława rozsuwna  
115 cm, po rozsunięciu: 165 cm, 
wysokość regulowana, kolor 
ciemny brąz, cena 35 zł  
Tel. 798 - 649 - 665

n SPRZEDAM NISSAN JUKE ACENTA  
2013 r. , 1.6 - 117 KM, I właściciel, 
salon, udokum. przebieg 35.600 
km, światła dzienne, koła zimowe, 
garażowany, stan techniczny b.dobry, 
ważny przegląd i OC.  
Tel. 608 260 449

n SPRZEDAM futrówka skóra 
(świnia) – tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM programator do 
pralki typ 770  nowy  
– tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM pilarka poprzeczno 
-wzdłużna DMPA-40 
– mało używana! tel. 790 819 855 

n SPRZEDAM umywalkę z KOŁA –  
z baterią o wym. 65 x 47 cm.  
Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM wannę metalową –  
używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM drzwi harmonijkowe 
– używaną w b. dobrym stanie,  
o wym. 170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

n SPRZEDAM  4 skórki królicze  
2 nieduże obrazy ( widok: 
Wyspy Kanaryjskie oraz motyw 
kwiatowy)  Tel. 34 323 24 70

n SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe
Worki: 8-15 zł rozpałkowe
brzoza - dąb - sosna
tel. 665 863 191

SPRZEDAM
MATRYMONIALNE

MATRYMONIALNE

SPRZEDAM

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA DROBNE n PRZYJMĘ stare telefony 

komórkowe, stare klucze, krzyżyki i 
medaliki, stare monety, eurocenty. 
Tel. 667 499 164

 KUPIĘ  płytki podłogowe  
z Opoczna: 
wzór HERWES  
 brązowe - 35x35 cm 
10 sztuk. Tel.: 509901250

KUPIĘ motocykl , samochód z PRL  
- zadbany z dokumentami  
np. Fiat 125p, 126p , syrena , mikrus, 
moskwicz , wołga WSK , WFM , JUNAK , 
OSA i inne ciekawe   
tel. 608 097 274 

KUPIĘ motocykl , motorower  
z PRL-u 
kompletny, np. WSK, WFM, 
JUNAK, SHL, IŻ, OSA, motorynka, 
Jawa, Wierchowina, inne.  
Tel:  608 097 274 

KUPIĘ motocykl , samochód, motoro-
wer  z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych  
zapomniany, zastały w garażu 
Tel:  608 097 274 

n PRZYJMĘ srebro, może być 
złom. Tel. 667 499 164

n WOLNY, lat 55, wzrost 1,79 m, 
własne mieszkanie, niezależny, 
pozna kobietę. Tel. 579 152 835

n ATRAKCYJNY 40-LATEK 
umili samotnym paniom 
czas i wieczór. 

Tel. 534 599 568

n PRZYJMĘ stare bilony - nominał 
obojętny -tel. 663 626 576

PRZYJMĘ

KUPIĘ

n SPRZEDAM dom w Cz-wie, ul. św. 
Rocha. Dojazd z dwóch stron. Idealny 
na działalność. Tel. 606 875 401

n SPRZEDAM GRUNTY ROLNE  0,8911 ha 
w Wysoka Lelowska / gmina Żarki 
cena: 30 000 - do negocjacji 
tel. 508 719 237 lub 506 797 760

n SPRZEDAM DOM w szeregowej 
zabudowie : Cz-wa / Lisiniec. 
40% do wykończenia. 
Tel. kontaktowy 34 317 27 48

n SPRZEDAM działkę budowlaną na 
ul. Limanowskiego 5. Tel. 34 363 91 34

n SPRZEDAM pensjonat w Cz-wie pod 
działalność. Ul. Gronowa 37.Długi 
29 m, szer. 9 m – 2 kondygnacje, z 
przybudówką. Tel. 502 636 143

n SPRZEDAM pole o pow. 8134 
m2, dł. 250 m, szer. 40 – 45 m w 
Częstochowie, ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

n KUPIĘ mieszkanie M-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub śród-
mieściu Częstochowy. Tel. 413 880 040 
(prosić Adama Klimasa)

n WYNAJMĘ pawilon piętrowy 85 
m2 z użytkową piwnicą. Kościuszki. 
Tel. 695 654 373, 667 860 288

n SPRZEDAM mieszkanie M-3 64 m2 
w kamienicy oraz lokal użytkowy 
16 m2 w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

NIERUCHOMOŚCI

KURSY

n PRACA opieka w Niemczech, 
WYSOKIE zarobki – do 1650 €, tel. 
61 666 2993

n  TRENING ZDOLNOŚCI  
POZNAWCZYCH  
od juniora do seniora,  
tel. 668 814 587

PRACA

ZGUBIONO
Zgubiono prawo wykonywania 
zawodu lekarza ‚ wydaną przez 

Okregową Izbę Lekarską  
na Pana Rafała Garncarka

Seria AC 059040

USŁUGI

USŁUGI
n POLEROWANIE reflektorów, blachar-

stwo, lakiernictwo, tłumiki. Automat 
Trojanowski. Częstochowa, ul. Wazów 
62A. Tel. 509 876 249

n FLASH GSM– profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz nawi-
gacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 
10 (w bramie). Tel. 888 14 99 69

ODKUPIĘ 
nowy  

lub sprawny 
przyrząd  

do badania 
witamin 

Vitastiq2 

tel. 508 157 381

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
 – MOTORYZACJA          – NIERUCHOMOŚCI             – SPRZEDAM   

 – KUPIĘ           – MATRYMONIALNE         –  INNE      – PRACA

Treść ogłoszenia: 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI:  
AL. NMP 51 (I piętro)
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2019 rok przyniósł wiele 
sportowych emocji często-
chowskim kibicom. Wśród 
najważniejszych wydarzeń 
znalazł się między innymi 
awans drużyny Raków Często-
chowa do Ekstraklasy, brązowy 
medal dla forBET Włókniarza 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski i awans do I ligi Często-
chowianki. Nie zabrakło 
również smutnych momentów, 
takich kryzysowa sytuacja 
AZS-u i nie otrzymanie przez 
klub licencji na grę. 

Powrót Rakowa do 
Ekstraklasy po 21 latach

24 kwietnia Raków Częstochowa 
zmierzył się z Podbeskidziem Biel-
sko-Biała w ramach 30. kolejki 
Fortuna 1 Ligi.  Podopieczni szko-
leniowca Marka Papszuna pokonali 
swoich rywali 2:0 i tym samym 
doprowadzili do historycznego 
momentu. „Czerwono-Niebiescy” 
awansowali do Ekstraklasy, wra-
cając tym samym do najwyższej 
klasy rozrywkowej po 21 latach. 
Bohaterami tego meczu byli z pew-
nością Szymon Lewicki i Marcin Li-
stowski, którzy zdobyli bramki dla 
zespołu, przypieczętowując histo-
ryczne zwycięstwo. 

-Po 21 latach wracamy do Eks-
traklasy. To kapitalny moment i 
bardzo się z tego cieszę, że pozo-
stały do końca cztery kolejki, a my 
to zrobiliśmy przed końcem sezonu, 
choć wydawało się to mało realne. 
Pokazaliśmy w tych trzydziestu ko-
lejkach skuteczność i uważam też, 
że dobrą piłkę. Z tego się bardzo 
cieszę -mówił wtedy na pome-
czowej konferencji trener Marek 
Papszun -Z tego miejsca chciałbym 
pogratulować i podziękować piłka-
rzom za to, że zaufali i się podpo-
rządkowali, uwierzyli w to, co im 
proponujemy. Było to skuteczne. 
Podziękowania dla mojego sztabu 
szkoleniowo-medycznego za ol-
brzymią pracę, jaką wykonali od 
początku, kiedy ze mną są. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli nam w 
jakikolwiek sposób. To jest też ich 
sukces. Podziękowania także dla 
kibiców za tę świetną atmosferę 
dzisiaj. Ten Puchar Polski, mecze li-
gowe – oni jeździli za nami po całej 
Polsce. Mam nadzieję, że ten dzi-
siejszy dzień to jest rekompensata 
i święto dla Częstochowy. Przede 
wszystkim też podziękowania dla 
właściciela klubu i firmy X-com, 
czyli Michała Świerczewskiego. Bez 
jego wsparcia nie tylko finanso-
wego, ale czysto ludzkiego nie by-
łoby tego sukcesu, nie mielibyśmy 

o czym marzyć. Gratuluję Michał, 
jesteś autorem tego sukcesu – 
podreślał szkoleniowiec. Komisja 
ds. licencji klubowych PZPN udzie-
liła klubowi z Częstochowy licencję 
na grę w Ekstraklasie, wyrażając 
zgodę na to, aby mecze domowe 
Rakowa rozgrywane były na GIEKSA 
Arenie w Bełchatowie ze względu 
na częstochowski stadion, który nie 
spełnia wymogów.

Brązowy medal Włókniarza w 
DMP

22 września forBET Włókniarz 
Częstochowa przegrał spotkanie re-
wanżowe ze Stelmetem Falubazem 
w Zielonej Górze 44:45, jednak w 
dwumeczu okazali się lepsi od ry-
wala. Triumfowali aż 101:78, tym 
samym zdobywając brązowy medal 
Drużynowych Mistrzostw Polski. W 
tym spotkaniu, jak i w całym se-
zonie niezaprzeczalnym liderem 
Lwów był Leon Madsen. Choć 2019 
rok nie był łatwy dla częstochow-
skiego klubu, żużlowcy Włókniarza 
pokazali charakter i kolejno we-
szli do fazy play-off, by następnie 
wywalczyć złoty medal. Mamy na-
dzieję, że w 2020 roku podopieczni 
Marka Cieślaka znajdą się w finale, 
bowiem apetyt rośnie w miarę je-
dzenia. Przyszły sezon poza tym za-
powiada się naprawdę dobrze. Klub 
poinformował niedawno, że biało-
-zielone barwy reprezentować będą 
w dalszym ciągu Leon Madsen oraz 
Fredrik Lindgren. Żużlowcy podpi-
sali trzyletni kontrakt, a fakt ten z 
pewnością ucieszył kibiców Lwów.

Długi AZS-u Częstochowa  
i brak licencji na grę w I lidze

Burzliwy był to rok dla zadłu-
żonego klubu AZS Częstochowa. 

Byliśmy świadkami smutnych wy-
darzeń, które potwierdzały tylko 
złą kondycję klubu, pomimo starań 
i pozytywnych zapowiedzi prezesa 
Kamila Filipskiego. Głośnym echem 
odbiła się licytacja trofeów klubu 
AZS Częstochowa, o której poinfor-
mował w lipcu komornik sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Często-
chowie. Ostatecznie udało się je 
odzyskać i wdrożyć plan naprawczy, 
jednak mimo to, kłopoty finansowe 
klubu przyczyniły się do decyzji 
wydanej przez Komisję Licencyjną 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
w dniu 11 września o nie udzieleniu 
licencji na grę w KRISPOL I Lidze 
Mężczyzn w sezonie 2019/2020. 
Klub nie był w stanie zrealizować 
art. 27, pkt. 2 Regulaminu Wy-
dawania Licencji Klubowych. W 
AZS-ie trwał już wtedy proces 
restrukturyzacji i wprowadzanie 
planu naprawczego. Mimo odwo-
łania się od decyzji Komisji Licen-
cyjnej PZPS i zawziętej walki klubu 
o możliwość udziału w rozgryw-

kach, nie udało się. 24 września sąd 
odwoławczy przy PZPS podtrzymał 
decyzję, którą zaskarżył AZS. Tego 
można było się spodziewać, gdyż 
klub nie osiągnął porozumienia ze 
wszystkimi wierzycielami. 

Częstochowianka 
awansowała do I ligi

To była wielka radość dla KS 
Częstochowianki, która w kwietniu 
tego roku wywalczyła awans do I 
ligi podczas turnieju finałowego 
w ramach fazy-play off. Siatkarki z 
Częstochowy przegrały co prawda 
pierwszy mecz z SAN-Pajda Jaro-
sław 0:3, ale już podczas kolej-
nego spotkania pewnie pokonały 
3:0 UKŻPS Kościan i w ostatnim 
dniu meczowym przypieczętowały 
awans, wygrywając z NOSiR-em 
Nowy Dwór Mazowiecki. Taki był 
cel drużyny prowadzonej przez 
trenerkę Anitę Krzyczmonik, która 
wiedziała, że turniej będzie specy-
ficzny, ponieważ w trzech dniach 
rozgrywkowych zawsze zdarza się 

jeden słabszy mecz i jeden świetny. 
Częstochowianka rozegrała dwa 
świetne spotkania, dzięki czemu 
misja została wykonana. 

Kadeci AZS-u 2020 zdobyli 
Mistrzostwo Polski

Kadeci Eco-Team AZS-u 2020 
Stolzle Częstochowa w turnieju 
finałowym, który rozgrywany był 
w Szczytnie, zdobyli tytuł Mistrza 
Polski. Wygrali wszystkie z pięciu 
spotkań. Złoty medal mistrzostw 
Polski kadetów był zwieńczeniem 
fantastycznego sezonu dla często-
chowskiego klubu. Siatkarze AZS-u 
sięgnęli w minionych już rozgryw-
kach po złote medale mistrzostw 
Śląska w kadecie oraz juniorze, a 
także wywalczyli wicemistrzostwo 
Polski juniorów. Złoto w kadecie 
jest łącznie trzecim medalem w 
krajowym czempionacie powsta-
łego w 2013 roku klubu. Często-
chowscy siatkarze w Szczytnie 
zostali wyróżnieni także nagrodami 
indywidualnymi. 
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Kolumnę opracowała Paula Nogaj

zdj. GJ Częstochowianka

zdj. AZS 2020

Żużel

Włókniarz ruszył ze 
sprzedażą karnetów

Od 20 grudnia w siedzibie klubu Włókniarz Częstochowa 
można nabywać karnety na sezon 2020. Klub docenia niezawodną 
frekwencję swoich kibiców i dlatego postanowił wprowadzić jedne 
z najtańszych wejściówek na mecze ligowe w PGE Ekstralidze.

-Z uwagi na liczne prośby naszych fanów od najbliższego sezonu funk-
cjonować będzie sprzedaż biletów i karnetów na  miejsca numerowane. 
Każdy z Państwa będzie miał możliwość zakupu karnetu na wybrane przez 
siebie miejsce. Karnety do złożonych w siedzibie klubu zamówień będą 
do odbioru od 20. stycznia 2020 roku. Obecnie w zastępstwie za karnet 
będzie wydawany imienny voucher, na podstawie którego we wskazanym 
terminie odebrać będzie można karnet – informuje klub. Sprzedaż inter-
netowa  karnetów na sezon 2020 ruszy 7 stycznia.  Informacje dotyczące 
sprzedaży internetowej pojawią się wkrótce na stronie internetowej klubu.

To przeżywaliśmy

Najważniejsze sportowe wydarzenia 2019 roku

Ceny biletów i karnetów w najbliższym sezonie:
Bilety:
Bilet normalny – 40 zł
Bilet ulgowy – 30 zł
Bilet dziecięcy bez gwarancji miejsca siedzącego –1 zł
Bilet dziecięcy z przypisanym miejscem siedzącym – 10 zł
Bilet srebrny – 50 zł
Karnety:
Karnet normalny – 240 zł
Karnet ulgowy – 180 zł
Karnet dziecięcy bez gwarancji miejsca siedzącego – 10 zł
Karnet dziecięcy z przypisanym miejscem siedzącym – 35 zł
Karnet srebrny – 300 zł
Karnet złoty VIP – 1950 zł – sprzedaż tych karnetów prowadzona bę-
dzie w siedzibie klubu od 7 stycznia 2020 roku.
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Rozwiąż krzyżówkę świąteczną i wygraj
bilet na kinoteatr „MUMIO”.

Rozwiązanie krzyżówki wyślij na adres 
email:

konkursy@zycieczestochowy.pl
do dnia 20.01.2020r.


