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W naszym województwie

Najniższa 
emerytura 
wynosi... 
5 groszy!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu

 zdrowia, dużo radości, wiosennego nastroju,
wiary i nadziei na lepsze jutro.

Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wiele pozytywnej energii, 
optymizmu i okazji do zadowolenia z każdego dnia!

Redakcja i Zespół Handlowy Życia Częstochowy i Powiatu

Przeciętna wypłacana emerytura  
w kraju to obecnie ok. 2,5  tys. zł 
miesięcznie brutto. Najniższa eme-
rytura w województwie śląskim to... 
5 groszy, natomiast najwyższa prze-
kracza 17 tys. zł. Jeśli chodzi  
o klientów częstochowskiego Od-
działu ZUS to najniższa emerytura 
wynosi mniej niż 2 zł, a najwyższe 
świadczenie przekracza 10,3 tys. zł.

Najniższa emerytura jaką kiedykol-
wiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych po reformie emerytalnej 
w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała 
ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. 
Kobieta w swoim życiu odprowadziła 
składkę emerytalną za jeden dzień 
pracy. Odkąd wprowadzono świad-
czenie Mama 4+ jej sytuacja finansowa 
poprawiła się. Jako uzupełnienie do 
swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje 
Rodzicielskie Świadczenie Uzupełnia-

jące. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzy-
mywać będzie 1250,88 zł.

- Jeśli chodzi o dane dla województwa 
śląskiego najniższą emeryturę wy-
płaca sosnowiecki ZUS. Wysokość tego 
świadczenia to 5 groszy! Otrzymuje je 
mężczyzna, który składkę na ubezpie-
czenia społeczne miał opłacaną przez 
niecałe 2 miesiące - informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy ZUS województwa śląskiego.

 ■ Czytaj dalej na str. 3

100-lecie Rakowa

Miasto gratuluje 
klubowi jubileuszu  ■ s.23
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W moich wierszach kołyszą się kłosy
Wypieszczone wiatru powiewem

W moim wierszu omdlewa z rozkoszy
Mak przy drodze – pod słońca promieniem

Śpiew skowronka – jak dzwonek wysoko
Zawieszony nad polem w przestrzeni

Ranna rosa już trawy obmyła
Kropelkami – jak srebro się mienią

W moich wierszach – zbóż morze złociste
W nich wiatr tańczy – w siermięgę ubrany

Przesypuje ziarenka przez place
Wiatr swawolny i roześmiany

W moich wierszach przyroda się budzi
A zasypia – gdy zima nadchodzi

W moich wierszach – księżyc bursztynowy
Nad polami uśpionymi wschodzi.

Wanda Sowińska

Moje 
wiersze

Wszystkim życzę zdrowych i wesołych  
Świąt Wielkanocnych

- wróżka Wanda
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 ONajniższe świadczenia  
z terenu działalności 
częstochowskiego oddziału

W  Oddziale ZUS w  Często-
chowie najniższa emerytura 
wynosi 1,83 zł. Otrzymują ją 
mężczyzna, który w  całej swojej 
karierze zawodowej opłacał tylko 
przez 3 miesiące składkę na ubez-
pieczenie społeczne. Niewiele 
więcej otrzymuje kobieta, która 
w  swoim życiu opłaciła składkę 
emerytalną za 1 rok i  8 miesięcy 
z  tytułu umowy agencyjnej. Jej 
comiesięczne świadczenie wynosi 
1,96 zł.

 ODla kogo emerytura 
minimalna?

Zdarza się, że wyliczona przez 
ZUS emerytura jest niższa niż 
emerytura minimalna. Co wtedy? 
Kobiety, które udowodniły co 
najmniej 20-letni okres skład-
kowy i  nieskładkowy oraz męż-
czyźni, którzy udowodnili co 
najmniej 25-letni okres skład-
kowy i  nieskładkowy mają za-

gwarantowane podwyższenie 
obliczonej kwoty emerytury do 
kwoty emerytury minimalnej. Je-
żeli ktoś nie ma takiego stażu, to 
jeśli obliczona przez ZUS emery-
tura będzie niższa od minimalnej, 
to nie będzie ona podwyższona 
do tej kwoty.   

Przykład: Jeżeli kobieta udo-
wodniła co najmniej 20-letni 
okres składkowy i nieskładkowy, 
a  wyliczona wysokość emery-
tury wyniosła 800 zł brutto, to 
ta kwota będzie podwyższona 
do kwoty minimalnej emerytury, 
która obecnie wynosi 1250,88 zł 
brutto. Jeżeli kobieta ta nie udo-
wodniłaby 20-letniego okresu 
składkowego i  nieskładko-
wego to emerytura pozostałaby 
w kwocie 800 zł brutto.   

 ONajwyższe świadczenia  
w kraju i w regionie

Najszczęśliwszym emerytem 
ze względu na wysokość swojego 
świadczenia jest 86-latek, który 
aż 62 lata przepracował przy 
produkcji ołowiu, cyny i  cynku. 
Jego miesięczna emerytura to 
kwota 34 133 zł i  jest najwyższą 
w  Polsce. Innemu rekordziście 
ZUS wyliczył 28 650 zł emery-
tury. To 83-letni były pracownik 
przy produkcji tworzyw sztucz-
nych. Przepracował ponad 59 lat. 
Kobieta z  najwyższą emeryturą 
z  ZUS otrzymuje 23 837 zł. To 
82-letnia była pracownica banko-
wości. Przepracowała ponad 61 
lat.

W  województwie śląskim naj-
wyższą emeryturę otrzymuje 
mieszkaniec Podbeskidzia. Na 
świadczenie przeszedł w  wieku 

85 lat. Przez lata pracował w gór-
nictwie, osiągając bardzo wysokie 
zarobki. Emeryturę w  wysokości 
17 233 zł wypłaca mu Oddział 
ZUS w Bielsku-Białej.

Z terenu działalności częstochow-
skiego oddziału ZUS najwyższe 
świadczenie trafia do mężczyzny, 
który na emeryturę przeszedł 
w wieku 71 lat, po przepracowaniu 
53 lat (okresy składkowe i  nie-
składkowe). Jego świadczenie prze-
kracza 10,3 tys. zł.

Kolejne dwa rekordy z  okolic 
Częstochowy również należą do 
mężczyzn. Każdy z  nich dostaje 
powyżej 9 tys. zł emerytury. Obaj 
panowie mają długi staż pracy. 
Odpowiednio 49 i 50 lat okresów 
składkowych i  nieskładkowych,  
a  na emeryturę przeszli później 
niż powszechny wiek emerytalny.

 ORecepta na wysoką emeryturę
Jaki jest przepis na wysokie 

świadczenie? - Wniosek z tego jest 
jeden: im dłużej będziemy pra-
cować przed przejściem na eme-
ryturę, tym więcej odprowadzimy 
składek. Z  każdym rokiem dojdą 
też kolejne waloryzacje składek 
i  kapitału początkowego, a  więc 
podstawa obliczenia emerytury 
wzrośnie. Oczywiście ważne też 
są zarobki, im wyższe składki, 
tym wyższa emerytura. Ponadto 
statystycznie średnie dalsze 
trwanie życia ulegnie zmniej-
szeniu. Podstawę obliczenia eme-
rytury będziemy dzielić zatem 
przez mniejszą liczbę miesięcy, 
a  efektem będzie wyższa emery-
tura - tłumaczy rzeczniczka. Pod 
koniec 2020 r. liczba emerytów 
w ZUS wyniosła około 6 mln osób.

 ■ Katarzyna Gwara
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Najniższa 
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Za niedopełnienie obowiązku grozi kara

Narodowy Spis Powszechny:  
co trzeba wiedzieć?
Rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i  Mieszkań. 
Udział w  nim jest obowiązkowy 
i  dotyczy wszystkich - zarówno 
Polaków, jak i cudzoziemców. Od-
mowa wiąże się z  możliwością 
nałożenia kary grzywny. Może ona 
zostać nałożona przez sąd, a  jej 
wysokość może dojść nawet do  
5 tys. zł.

Przed udziałem w spisie warto zapo-
znać się z  podstawowymi informa-
cjami:
• Obowiązkową metodą jest sa-
mospis internetowy. Wystarczy 
wejść na stronę www.spis.gov.pl 
i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli 
ktoś nie może tego zrobić we wła-
snym zakresie, to na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotują spe-
cjalne miejsca, gdzie można wy-
konać samospis.
Osoby, chętne do samospisu w Czę-
stochowie mogą to zrobić w  go-
dzinach pracy urzędu w  Urzędzie 
Miasta, ul. Śląska 11/13.
• Jeśli nie możemy wykonać samo-
spisu internetowego, powinniśmy 
zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99  
i spisać się przez telefon.
• Jeśli nie spiszemy się przez internet 
ani przez telefon, skontaktuje się 
z  nami rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio. Zgodnie z ustawą o na-
rodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. nie możemy 
odmówić mu przekazania danych.
• Udział w  spisie jest obowiąz-

kowy – tak stanowi ustawa spisowa.  
Odmowa grozi karą grzywny.
• Przekazywane przez nas dane 
są bezpieczne, ponieważ chroni je 
tajemnica statystyczna.  Informacje 
jednostkowe zbierane i gromadzone 
w  badaniach przeprowadzanych 
w  ramach statystyki publicznej 
są poufne i  podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki pu-
blicznej są zobowiązani do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej.
• Jeśli chcemy sprawdzić, o  co zo-
staniemy zapytani w  spisie, albo 
zweryfikować rachmistrza, możemy 
to zrobić wchodząc na stronę na  
www.spis.gov.pl.
• Jeśli nie jesteśmy pewni, czy osoba 
podająca się za rachmistrza nim jest 
– możemy to zweryfikować pod nr  
tel. 22 279 99 99.
• W  trakcie spisu zostaniemy za-
pytani m.in. o  nasze dane, adres 
zamieszkania, dane osoby w  miesz-
kaniu, relacje rodzinne. Więcej in-
formacji o  pytaniach znajduje się na 
stronie https://spis.gov.pl/lista-
-pytan-w-nsp-2021/.
• Gminne Biuro Spisowe w Często-
chowie pełni dyżur telefoniczny pod 
numerem telefonu:
- 34 3707 649 w  godzinach pracy 
urzędu
- 780 031 219 w  godzinach 8-20  
w dni robocze oraz w soboty.
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań 2021 potrwa do  
30 czerwca.  

 ■ Katarzyna Gwara
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Blisko 28 milionów złotych koszto-
wała modernizacja Starego Rynku 
w Częstochowie. Prace związane z 
tą inwestycją zostały już zakoń-
czone. Głównymi elementami tego 
miejsca są pawilon eksponujący 
pozostałości Ratusza Starej Czę-
stochowy oraz „teatr” rzeźb 
balansujących wykonanych przez 
Jerzego Kędziorę.

Inwestycja związana z metamor-
fozą Starego Rynku trwała ponad 
dwa lata. Wraz z końcem marca 
miejsce to zostało oficjalnie od-
dane do użytku. – Stary Rynek to 
miejsce historyczne, budujące naszą 
częstochowską tożsamość. Teraz 
zyskaliśmy tu bardzo atrakcyjną 
przestrzeń, gdzie historia spotyka 
się ze współczesnością, a oryginalne 
rzeźby tworzą niesamowitą atmos-
ferę, dającą poczucie obcowania 
z miejscem wyjątkowym – mówi 

prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk. – Zapraszam na Stary 
Rynek – nowe, magiczne miejsce w 
centrum Częstochowy, bardzo na-
strojowe także po zmierzchu.

Na Starym Rynku stanął prze-
szklony pawilon dla potrzeb muzeum 
archeologiczno-historycznego z czę-
ścią usługową, gastronomiczną i to-
aletami publicznymi (o powierzchni 
użytkowej blisko 720 m kw.). Po-
wstał on w miejscu dawnego Ra-
tusza, którego pozostałości odnaleźli 
archeolodzy kilka lat wcześniej. Ad-
ministratorem pawilonu będzie Mu-
zeum Częstochowskie.

Stary Rynek ma też nowoczesną, 
efektownie iluminowaną fontannę 
oraz specjalnie zaprojektowane 
miejsca do wypoczynku i rekreacji. 
Zyskał też sporo zieleni (co będzie 
można w pełni docenić za jakiś czas).

Schody prowadzące do pawilonu-
-muzeum mogą dodatkowo pełnić 
funkcję amfiteatru dla kameralnych 

imprez, które zostaną tu zaplano-
wane w czasach po pandemii. Całość 
dopełniają oryginalne balansujące 
rzeźby w formie „teatru”. Jest to nie-
wątpliwie jedna z głównych atrakcji 
nowej aranżacji placu. Rzeźb jest 14 
i tworzą kilka tematycznych grup po-
staci. Zespół rzeźb tworzy kolekcję 
nazwaną przez autora „Teatrum 
– Igrce Częstocha”. To największa 
ekspozycja prac częstochowskiego 
artysty Jerzego Kędziory w prze-
strzeni miejskiej, którą można teraz 
wreszcie w pełni podziwiać. 

Należy dodać, że jednym z głów-
nych pomysłodawców projektu re-
witalizacji Starego Rynku był Jerzy 
Zając, były częstochowski poseł, 
miejski radny i przewodniczący Rady 
Miasta, a obecnie członek Miejskiej 
Rady Seniorów.

Autorem projektu był natomiast 
częstochowski architekt Tomasz 
Borowiecki. Inwestycję realizowało 
konsorcjum firm ,,BUDO-MAX” Ra-
dosław i Piotr Marks, FUH Maciej 
Dobosz oraz ,,Żelbet-Montex” An-
drzej Osmola.

W ramach projektu została zmoderni-
zowana nie tylko płyta Rynku, ale także 
przebudowano ulice przylegające do 
Rynku (Senatorska, Stary Rynek, od-
cinek Mirowskiej), czyli teren o łącznej 
powierzchni 9,4 tys. m kw. 

Inwestycja nie byłaby możliwa bez 
europejskiego projektu i zdobycia 
zewnętrznych środków. Miasto na 
ten cel uzyskało dofinansowanie w 
wysokości ponad 16 mln zł z RPO 
Województwa Śląskiego oraz do-
tację z budżetu państwa w kwocie 
blisko 1,9 mln zł. Wkład własny 
wraz z niekwalifikowaną częścią 
drogową oraz rzeźbami balansu-
jącymi wyniósł 9,4 mln zł. Całość 
inwestycji kosztowała 27,3 mln zł.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uwaga

Nowa metoda 
oszustów
Przestępcy działający me-
todą „na wnuczka” czy „na 
policjanta” wciąż oszukują 
osoby starsze. W dobie pan-
demii mają oni jednak nowe 
metody oszustw. - Podają się 
za pracowników sanepidu 
lub innych instytucji walczą-
cych z COVID, proszą o nasze 
dane, a  następnie na ich 
podstawie zaciągają kredyty 
lub zakładają fikcyjne konta 
na portalach internetowych 
– ostrzega mł. asp. Kamil So-
wiński KMP w Częstochowie.

Oszuści wykorzystują każdą 
okazję, aby wyłudzić pie-
niądze lub dane osobowe. 
- Obecnie, pomimo trudnej 
sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa, coraz częściej 
pojawiają się informacje doty-
czące oszustw na pracownika 
np. sanepidu. Podczas krótkiej 
wizyty w  mieszkaniu lub roz-
mowy telefonicznej potrafią 
oni uzyskać dane ofiar, które 
następnie wykorzystują do wy-
łudzenia kredytów. Ponadto 
zdarza się, że na podstawie 
uzyskanych danych zakładają 
oni fikcyjne konta na portalach 
internetowych oraz aukcyj-
nych, gdzie również dokonują 

oszustw na konto swoich ofiar 
– wyjaśnia mł. asp. Kamil So-
wiński.

 

Policjanci ostrzegają!

 �Pamiętajmy, aby zachować 
ostrożność i rozsądek 
w kontaktach z osobami 
nieznajomymi, które mogą 
podszywać się pod krew-
nych, urzędników, a nawet 
policjantów. Zawsze warto 
sprawdzić, czy są tymi za 
których się podają, np. 
dzwoniąc do właściwej in-
stytucji, w której mają pra-
cować.
 �Nie udostępniajmy na-
szych danych osobowych 
przez telefon nieznanym 
osobom.
 �Nie wpuszczajmy do na-
szych domów obcych osób 
bez upewnienia się, kim są.
 �Nie bądźmy obojętni 
i ostrzeżmy naszych krew-
nych, że mogą do nich 
telefonować osoby podszy-
wające się pod członków 
rodziny lub pracowników 
różnych instytucji.

Podejrzewając próbę oszu-
stwa, jak najszybciej skon-
taktujmy się z najbliższą 
jednostką policji pod nu-
merem 997 lub 112.

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. NMP  w Częstochowie 
otrzymał nowoczesny opera-
cyjny stół medyczny. Nowy 
sprzęt, dzięki swojej karbonowej 
powierzchni, pozwoli lekarzom i 
pielęgniarkom na optymalizację 
pracy podczas skomplikowa-
nych operacji i zabiegów na 
oddziale Chirurgii i Traumato-
logii Dziecięcej.

Sprzęt został przekazany przez 
firmę Famed Żywiec oraz Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Zespolenie złamanej kości pisz-
czelowej z wtórnym przemiesz-
czeniem to pierwsza operacja, jaka 
została zrealizowana na niedawno 
dostarczonym stole. W ciągu roku 
na Parkitce wykonuje się ponad 
tysiąc podobnych zabiegów, wy-
magających niejednokrotnie mili-
metrowej precyzji.

Stół operacyjny pokryty 
włóknem węglowym, który uła-
twia obrazowanie medyczne. 
Żywiecki wytwórca sprzętu me-
dycznego jest pionierem wyko-
rzystania karbonu w produkcji 
stołów operacyjnych, technologii 
podnoszącej bezpieczeństwo 
kadry medycznej i pacjentów. 
Ponadto, mając na uwadze zapo-
trzebowanie Szpitala, nowy sprzęt 
został również wyposażony w spe-

cjalny blat do operacji ręki, a także 
karbonowy – przezierny wyciąg 
ortopedyczny, z akcesoriami dedy-
kowanymi zabiegom tego typu.

– Z przypadków urazowych 
operowaliśmy już m.in. złamaną 
kość piszczelową z wtórnym 
przemieszczeniem, początkowo 
leczoną zachowawczo w unieru-
chomieniu gipsowym. Dzięki prze-
zierności dystalnej części stołu 
Famed Optima i jego podnóżkom, 
możliwe było szybkie i bezproble-
mowe założenie śródszpikowego 
zespolenia ESIN drutami TEN-
system, bez konieczności następo-
wego unieruchomienia gipsowego. 
Te fachowe sformułowania dla 
pacjenta oznaczają prawie natych-
miastową możliwość rehabilitacji 
oraz perspektywę szybszego po-
wrotu do zdrowia – mówi dr An-
drzej Krempaszanka, kierownik 
Oddziału Chirurgii i Traumatologii 
Dziecięcej.

 ONieoceniona pomoc podczas 
operacji

Częstochowscy lekarze mogą po-
chwalić się dwudziestoletnim do-
świadczeniem w leczeniu złamań. 
W tym okresie znacząco zmieniły 
się technologie, które wykorzy-
stują. Przed 20 laty powszechne 
było zakładanie pośrednich lub 

bezpośrednich wyciągów kończy-
nowych na okres 2-4 tygodni oraz 
unieruchomienia gipsowe, w wy-
niku których pacjent był niemalże 
„przykuty do łóżka”.

– Obecnie nie korzystamy już z 
takich rozwiązań, a naszą pracę 
znacząco ułatwiają specjali-
styczne stoły wyciągowe. Dzięki 
WOŚP oraz firmie Famed Żywiec 
możemy wykonywać zabiegi ko-
rzystając ze stołu operacyjnego 
dopasowanego funkcjonalnie do 
naszych potrzeb i wyposażonego 
w dedykowane akcesoria do le-
czenia złamań – dodaje dr Krem-
paszanka.  

- Jesteśmy wdzięczni, że Finał 
to nie tylko fantastyczna zbiórka 
pieniędzy, ogromna solidar-
ność Polaków, ale też konkretne 
dary rzeczowe od firm takich jak 
Famed. Dzięki temu pierwsze 
efekty naszego finałowego grania 
są praktycznie natychmiastowe! 
– mówi Anna Orzech, rzeczniczka 
prasowa Fundacji WOŚP.

 OPierwszy taki stół operacyjny 
na świecie

Famed Optima to pierwszy na 
świecie stół operacyjny w pełni 
pokryty wysokiej jakości włóknem 
węglowym, materiałem o dobrych 
właściwościach przezierności 

promieni rentgenowskich i mniej 
podatnym na uszkodzenia. Za-
stosowanie go zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia podzespołów mobil-
nego aparatu RTG wykorzysty-
wanego w trakcie operacji, kiedy 
łatwo może dojść do niezamierzo-
nego uszkodzenia cennego sprzętu. 
Stół można stosować np. w neu-
rochirurgii, ortopedii, kardiologii, 
bariatrii, ginekologii czy chirurgii 
ogólnej. Dobre parametry przezier-
ności pozwalają na ograniczenie 
dawki promieniowania przekazy-
wanej pacjentowi i personelowi. 
Ma to znaczenie wobec ryzyka wy-
stąpienia u lekarzy i pielęgniarek 
zmian chorobowych związanych z 
napromieniowaniem wynikającym 
z częstej ekspozycji na radiację. 
Podczas jednej operacji wykona-
nych może być nawet kilkadziesiąt 
zdjęć rentgenowskich.

– Karbon to w sprzęcie me-
dycznym „technologia jutra”, którą 
Famed wdraża już dzisiaj. Odpo-
wiada na potrzeby środowiska 
lekarskiego nie tylko ułatwiając 
obrazowanie medyczne, ale co 
równie istotne podnosząc bezpie-
czeństwo tej procedury. Taki jest 
właśnie stół przekazany Fundacji 
WOŚP i Wojewódzkiemu Szpita-
lowi Specjalistycznemu im. NMP 
w Częstochowie. Wiemy, że trafił 
w naprawdę dobre ręce – komen-

tuje Marek Suczyk, wiceprezes Fa-
medu Żywiec.

Częstochowski szpital w ostat-
nich latach pozyskał ok. 50 mln 
złotych na nowy sprzęt. To duża 
szansa na modernizację placówki, 
która jest kluczowym obiektem 
medycznym w północnej części 
województwa śląskiego. Nowy 
stół operacyjny Famed Optima to 
jeden z elementów, który pozwoli 
na wdrożenie kolejnych innowacji 
w placówce.

– Dążymy do tego, aby nasz 
Szpital był najlepszym w regionie. 
W ostatnich dwóch latach po-
zyskaliśmy 110 mln złotych na 
inwestycje w szpitalu, około 50 
mln z tej kwoty przeznaczając 
na zakup sprzętu. Planujemy, że 
do końca 2024 roku wartość na-
kładów na modernizację placówki 
obejmie kolejne 200 mln – mówi 
Zbigniew Bajkowski, dyrektor 
naczelny Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. NMP w 
Częstochowie. – Chcę serdecznie 
podziękować za przekazanie na-
szemu Szpitalowi nowoczesnego 
sprzętu. Jednym z wyzwań, przed 
którymi stajemy jest remont sta-
rego bloku operacyjnego oraz 
stworzenie nowego. Obecnie 
praktycznie wszystkie dostępne 
sale operacyjne wykorzystujemy 
w pełnym obłożeniu – dodaje.

Dobre wieści

Nowoczesny stół operacyjny dla szpitala na Parkitce

Częstochowa

Stary Rynek zmienił  
swoje oblicze

fot. Adam Markowski
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11 stypendiów artystycznych zo-
stało w  tym roku przyznanych 
przez prezydenta naszego 
miasta - pięć w  dziedzinie mu-
zyki, cztery sztuk plastycznych 
i dwa teatru.

 
Do Wydziału Kultury, Promocji 

i  Sportu Urzędu Miasta Często-
chowy złożono w sumie 56  wnio-
sków, w  tym aż 27 w  dziedzinie 
muzyki i 14 sztuk plastycznych.

 Zgodnie z  zapisami regulaminu 
o  przyznaniu stypendium decy-
dowała wartość merytoryczna 
danego przedsięwzięcia artystycz-
nego, opracowanego przez kandy-
datkę/kandydata do stypendium 
(przede wszystkim: unikatowa 
tematyka projektu wyróżniająca 

go spośród innych rozpatrywa-
nych w  danej dziedzinie), dotych-
czasowe osiągnięcia kandydatki/
kandydata, właściwe udokumen-
towanie wniosku oraz wpływ 
projektu stypendialnego na życie 
kulturalne Częstochowy.

 
W  ramach tegorocznych sty-

pendiów zrealizowane będą m.in: 
salon literacki dla dzieci, warsztaty 
ceramiczne, autorskie projekty 
muzyczne. Powstanie przestrzeń 
twórcza, w  której dzieci, mło-
dzież oraz dorośli zdobywać będą 
umiejętności z  zakresu edukacji 
teatralnej, zrealizowany zostanie 
cykl prac, zaprezentowany na-
stępnie mieszkankom i  miesz-
kańcom Częstochowy, rewitalizacji 
poddany będzie zniszczony mural.

STYPENDYŚCI PREZYDENTA 

MIASTA CZĘSTOCHOWY  

W 2021 R.

 
W DZIEDZINIE TEATRU

1 Dorota Kaczor  
2 Katarzyna Linke
 
W DZIEDZINIE MUZYKI

3 Maria Belica 
4 Miłosz Caban
5 Marta Kotaszewska
6 Martyna Susek
7 Kamil Szacior
 
W DZIEDZINIE SZTUK 
PLASTYCZNYCH

8 Maria Cichoń
9 Nadia Klabisz
10 Irmina Sętowska
11 Karolina Sikora

aktualności

pragniemy Pa�stwu złoży� najserdeczniejsze życzenia,

dużo zdrowia, szczę�cia oraz wiary w lepsze jutro.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas pogodą ducha

oraz optymizmem na każdy dzie�,

a nadchodzący czas będzie pełen wzajemnej życzliwo�ci,

odpoczynku oraz wiosennego nastroju.

Z okazji zbliżających się
�wiąt Wielkiej Nocy

Życzymy spokojnych �wiąt Wielkanocnych 

Wjt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk

Przewodniczący Rady
Bartłomiej Żurek

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

MPK

Stacje do ładowania 
autobusów

Częstochowa

Stypendia artystyczne

Pilotażowe rozwiązanie

Testują oświetlenie
Częstochowa

Kolejny maluszek 
przyszedł na świat

Miejsce Straceń

Dofinansowanie  
na remont olsztyńskiego 
monumentu

Na terenie zajezdni Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego trwa budowa infrastruktury 
do obsługi nowych, w pełni elek-
trycznych autobusów. Pierwsze 
z  nich pojawią się w  Często-
chowie wiosną.

Docelowo elektrycznych au-
tobusów marki Autosan będzie 
w  Częstochowie 15. W  środku 
będzie 27 miejsc siedzących, 
rampa dla osób z  niepełno-
sprawnościami ruchowymi czy 
przyciski dostosowane dla pa-
sażerów niedowidzących i  nie-
widomych. Ponadto zostaną 

bogato wyposażone – wymienić 
tu można chociażby biletomaty 
do płatności zbliżeniowych na 
pokładzie, system kamer mo-
nitoringu, klimatyzację, cztery 
punkty USB oraz wi-fi. Pierwsze 
pojazdy powinny do nas dotrzeć 
wiosną.

Do ich eksploatacji niezbędna 
jest budowa specjalnych stacji 
ładowania. Docelowo powstanie 
osiem podwójnych stanowisk do 
zasilania autobusów w  energię 
elektryczną. Na jednym łado-
waniu każdy z  autobusów bę-
dzie mógł przejechać nawet do 
300 km.

W  miejscowości Brzeziny Ko-
lonia, przy ulicy Szczytowej 
zamontowane zostały dwie 
lampy o  zasilaniu fotowolta-
icznym.

- Jest to rozwiązanie nie tylko 
ekonomiczne, ale również ekolo-
giczne – informują przedstawiciele 
Urzędu Gminy w  Poczesnej. - Na 

temat tego nowatorskiego roz-
wiązania będą zbierane opinie. 
Jeśli okaże się, że takie przedsię-
wzięcie się sprawdzi i będzie wła-
ściwie spełniało swoją funkcję, to 
podobne lampy zostaną zainsta-
lowane w innych miejscowościach 
gminy Poczesna - zapewniają. 
Zgodnie z  planami pojawią się 
one między innymi na ul. Zaniwie 
oraz przy fragmencie ulicy Złotej 
w Korwinowie.

Dzięki miejskiemu programowi 
dofinansowania procedury in 
vitro na świat przyszedł kolejny 
mały częstochowianin. Igor uro-
dził się 25 marca. Tradycyjnie od 
władz miasta i  firmy Deltim 
otrzymał już swoją pierwszą 
„furę”.

Procedura in vitro została prze-
prowadzona w  klinice PROVITA 
w Katowicach. Jeszcze w tym roku 
dzięki częstochowskiemu progra-
mowi wsparcia in vitro na świat ma 
przyjść 10 dzieci – w  tym 3 pary 
bliźniąt.

Od 2012 r. w  ramach pro-
gramu urodziło się już 54 dzieci  

– 27 dziewczynek i  tyle samo 
chłopców, w tym 4 pary bliźniaków. 
Od początku miejski program 
wspiera – fundując wszystkim ma-
luchom wózek własnej produkcji  
– częstochowska firma Deltim.

88 tysięcy złotych dofinansowania 
otrzyma gmina Olsztyn na remont 
monumentu głównego znajdują-
cego się na cmentarzu wojennym, 
zwanym Miejscem Straceń w Olsz-
tynie. Pieniądze będą pochodzić 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

Dzięki środkom zewnętrznym 
gmina przeprowadzi remont znisz-
czonego monumentu głównego 
pod nazwą „Szubienica”. Pomnik 
ma ponad 8 metrów wysokości 
i  jest w  bardzo złym stanie tech-
nicznym. Uległ zniszczeniom ero-
zyjnym. Pozostawienie go bez prac 
naprawczych grozi bezpowrotnym 
zniszczeniem.

Miejsce Straceń ma wyjątkową 
wartość historyczną zarówno dla 
mieszkańców gminy Olsztyn, jak 
i turystów. Celem prac naprawczych 
jest przywrócenie estetycznego 
wyglądu cmentarzowi oraz nale-
żytego szacunku i  powagi. Miejsce 
to -  o  ogromnej wartości eduka-
cyjnej i  historycznej - ma posłużyć 
następnym pokoleniom. – Kilka lat 
temu wybrukowaliśmy drogę na 
cmentarz. W  ubiegłym roku przy 
znacznym wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za kwotę ponad 100 
tys. zł wyczyściliśmy i  zaimpre-
gnowaliśmy nagrobki cmentarne 

oraz płaskorzeźby autorstwa Wła-
dysława Łydżby – mówi Tomasz 
Kucharski, wójt gminy Olsztyn. 
– Wcześniej powstała droga krzy-
żowa autorstwa Jana Wewióra oraz 
szereg prac remontowych.

Udało się także wymienić rabatki 
okalające symboliczną mogiłę przy 
wejściu na cmentarz i wymienić wy-
pełniający ją kamień. Za środki z Mi-
nisterstwa wykonano także projekt 
techniczny remontu kapitalnego 
ogromnego monumentu stojącego 
we wschodniej części cmentarza, 
wyczyszczono znaczną część ogro-
dzenia, kamień i  kostkę brukową 
okalające rzeźby oraz zakonserwo-
wano bramę wejściową.

Zakupionych zostało także kil-
kanaście betonowych ławek dla 
uczestników nabożeństw, które 
corocznie odbywają się na miejscu 
straceń w  drugą niedzielę czerwca 
oraz w Dzień Zaduszny.

W  ubiegłym roku na parkingu 
przed cmentarzem ustawiona zo-
stała nowa tablica informująca o hi-
storii tego miejsca.

W  ciągu roku oficjalne uroczy-
stości na Miejscu Straceń odbywają 
się w Dzień Zaduszny oraz w drugi 
weekend czerwca – Msza Święta 
i Apel Poległych, który gmina organi-
zuje razem z  Antykomunistycznym 
Związkiem Więźniów Politycznych 
(który już uległ rozwiązaniu) oraz 
Miastem Częstochowa.
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Nowa możliwość

Automatyczne 
skierowanie na test

Zapowiedź rządzących

Wkrótce szczepienia 
dla wszystkich 
zainteresowanych

Od kwietnia

Zmiany w programie 
szczepień

Od kilku dni jest możliwość automa-
tycznego wystawienia skierowania na 
testy na COVID-19. Można to zrobić 
przez profil zaufany. Test można wyko-
nać raz na 7 dni.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech An-
drusiewicz podkreślił, że rośnie zainte-
resowanie formularzem umożliwiającym 
wykonanie testu na koronawirusa. Poin-
formował jednocześnie o wprowadzeniu 
pewnych zmian w tym zakresie. Do nie-
dawna konsultanci dzwonili bądź odbierali 
telefony wyłącznie do godziny 21.00. Od 
kilku dni obowiązuje nowa możliwość au-
tomatycznego wystawiania skierowania na 

test przez profil zaufany. - Jeśli oczywiście 
nie mamy profilu zaufanego, nadal możemy 
skorzystać z tych możliwości, które mamy 
dotychczas, ale polecam założenie profilu 
zaufanego – podkreślał Wojciech Andru-
siewicz. Jak zaznaczał profil zaufany można 
wyrobić nawet tymczasowo.

Test na koronawirusa można wykonać raz 
na 7 dni. Jak mówił, MZ obserwuje, że „dość 
duża grupa osób” stara się wykonywać testy 
co 3 dni. - Chcielibyśmy, by ten test robiło 
jak najwięcej osób, a nie jak najczęściej. 
Chcemy, by dużo osób nowych, które mają 
problem chociażby z dodzwonieniem się 
do podstawowej opieki zdrowotnej, mogło 
otrzymać skierowanie za pośrednictwem 
domowej opieki medycznej – podkreślił.

- Najpierw chcemy, żeby zgodnie z da-
tą urodzenia większość Polaków mo-
gła skorzystać z możliwości zapisania 
się na szczepienie, a potem - myślę, 
że nastąpi to w maju - uwolnimy już 
szczepienia dla wszystkich - zapowie-
dział pełnomocnik rządu ds. szcze-
pień, szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk był pytany na konferencji pra-
sowej, do kiedy rejestracja na szczepienie 
będzie biegła rocznikami i czy będzie data, 
kiedy zostanie ona otwarta dla wszystkich 
chętnych. - Jeżeli chodzi o szczepienia po-
pulacyjne, to tutaj proszę zwrócić uwagę, 
dajemy bardzo krótki czas dedykowany 
jednemu rocznikowi, to jest jeden dzień. 
Bardzo szybko uruchamiamy kolejne 
grupy - powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że został przedstawiony przez 
rząd harmonogram rejestracji do szcze-
pienia, natomiast będzie on elastycznie 
dostosowywany do sytuacji. - Jeżeli po-
jawią się szczególne okoliczności - nagle 
będzie bardzo duży procent osób zgłasza-
jących się, albo będzie z  kolei dużo mniej 
chętnych niż się spodziewamy i wynika to 
z badań - wtedy będziemy elastycznie się 
dostosowywać do sytuacji - mówił szef 
KPRM.

Podkreślił, że uwolnienie zapisów dla 
wszystkich osób chcących się zaszczepić 
„na pewno w  pewnym momencie na-
stąpi”. - Natomiast najpierw chcemy, żeby 
sprawiedliwie, zgodnie z  datą urodzenia 
większość Polaków mogła skorzystać 
z możliwości zapisania się. Potem - myślę, 
że nastąpi to w maju - uwolnimy już scze-
pienia dla wszystkich - powiedział koordy-
nator szczepień przeciw COVID-19.

- Większa liczba punktów szczepień, 
poszerzenie kadry kwalifikującej i wy-
konującej szczepienia, a przede wszyst-
kim więcej szczepionek – takie zmiany 
zostały przewidziane w Narodowym 
Programie Szczepień. Co się jeszcze 
zmieni?

Przede wszystkim ma zostać zwiększona 
liczba punktów szczepień, ale też personelu, 
który kwalifikuje do szczepień oraz sama 
kadra szczepiącą. – Do końca II kwartału 
chcemy zaszczepić 20 mln osób, a do końca 
sierpnia – wszystkich chętnych – poinfor-
mował szef polskiego rządu Mateusz Mo-
rawiecki. – Chcemy działać jak najszybciej, 
bo każdy dzień pandemii przynosi straty – 
dodał Prezes Rady Ministrów.

Więcej punktów szczepień

Do tej pory szczepienia odbywały się 
m.in. w  przychodniach podstawowej opieki 
zdrowotnej, stacjonarnych placówkach 
medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece 
Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych 
i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących 
uruchomiono wyjazdowe zespoły szcze-
piące. W  II kwartale poszerzony zostanie 
katalog miejsc, w których można będzie się 
zaszczepić.

Wkrótce będzie to można zrobić w:
 ● przychodniach POZ  
(i innych stacjonarnych placówkach  
medycznych),

 ● szpitalach rezerwowych,
 ● szpitalach powiatowych (w każdym  
powiecie 1 szpital),

 ● punktach samorządo-
wych (w każdym powiecie 
1 punkt samorządowy),

 ● punktach drive thru,
 ● zakładach pracy,
 ● aptekach.
Szczepienia będą się 

również odbywały w  miej-
scach działalności samo-
dzielnych ratowników 
medycznych i  pielęgniarek. 
– Według danych produ-
centów, w kwietniu do Polski 
ma przyjechać ok. 5 mln 
dawek szczepionek. A  ilości 
deklarowane sięgają 7 mln – 
poinformował pełnomocnik 
rządu ds. sczepień Michał 
Dworczyk. – Przygotowu-
jemy system na te dostawy – poszerzamy 
katalog punktów szczepień, ale wprowa-
dzamy również zmiany w samych szczepie-
niach – dodał szef KPRM.

Kto kwalifikuje do szczepienia?

W  II kwartale tego roku kwalifikować do 
szczepień będą już nie tylko lekarze, ale 
również: stomatolodzy, felczerzy, pielę-
gniarki, położne, ratownicy medyczni, dia-
gności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci 
medyczni oraz studenci ostatniego roku stu-
diów medycznych.

Kto może szczepić?

Poszerzona zostanie też kadra szcze-
piąca. Obecnie szczepionkę podają 
lekarze, stomatolodzy, położne, pielę-
gniarki, ratownicy medyczni oraz fel-
czerzy. W  II kwartale tego roku do tej 
grupy dołączą również diagności labo-

ratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci  
i  studenci ostatniego roku studiów me-
dycznych.

Uwaga! Zmieni się też sam proces kwalifi-
kacji. Do tej pory pacjent musiał przejść ba-
danie lekarskie i uzupełnić kwestionariusz.

Od II kwartału podstawą kwalifikacji do 
szczepienia przeciw COVID-19 będzie kwe-
stionariusz wstępnego wywiadu. Jeżeli pa-
cjent wypełni kwestionariusz i  oświadczy 
wszystko prawidłowo, zostanie dopuszczony 
do szczepienia. Jeżeli w  kwestionariuszu 
coś wzbudzi wątpliwości, osoba wykonująca 
szczepienie skonsultuje się z lekarzem.

Rejestracja na szczepienia  
– jak będzie wyglądać w kwietniu?

W  marcu otworzono rejestrację dla osób 
od 60. roku życia. – Teraz, chcąc przyspie-
szyć cały proces wprowadzamy nowelizację 
Narodowego Programu Szczepień. Wcho-
dzimy w etap szczepień populacyjnych – po-
informował Michał Dworczyk. W  kwietniu 
uruchomione zostaną zapisy dla kolejnych 
roczników. Rejestracja będzie prowadzona 
zgodnie z harmonogramem:

• 12 kwietnia – rocznik 1962,
• 13 kwietnia – rocznik 1963,
• 14 kwietnia – rocznik 1964,
• 15 kwietnia – rocznik 1965,
• 16 kwietnia – rocznik 1966,
• 17 kwietnia – rocznik 1967,
• 19 kwietnia – rocznik 1968,
• 20 kwietnia – rocznik 1969,
• 21 kwietnia – rocznik 1970,
• 22 kwietnia – rocznik 1971,
• 23 kwietnia – rocznik 1972,
• 24 kwietnia – rocznik 1973.

Tak skonstruowany harmonogram ma za-
pewnić elastyczność. Jeśli ktoś będzie już 
w  gronie uprawnionych i  nie zapisze się na 
szczepienie w  danym dniu, będzie mógł to 
zrobić później.

Osoby, które nie wypełnią formularza, 
będą mogły zarejestrować od dnia uru-
chomienia rejestracji. Do wyboru jest 
kilka metod zapisów. Można skorzystać 
z  platformy internetowej e-Rejestracja, 
zadzwonić na infolinię 989, wysłać 
SMS o  treści Szczepimy Się na numer  
880 333 333 lub zapisać się – najlepiej 
telefonicznie – bezpośrednio w punkcie 
szczepień.

Według statystyk na 30 marca  w polskich 
punktach szczepień wykonano już 6 mln 
szczepień. Prawie 4 mln osób otrzymało 
jedną dawkę, a  ponad 2 mln – dwie dawki 
szczepionki. Do końca tego kwartału rząd 
chce zaszczepić 3 mln Polaków.

Nazwa 
szczepionki

Minimalny odstęp 
między pierwszą  

a drugą dawką

Minimalny czas 
oczekiwania na 
nabycie pełnej 

odporności 
poszczepiennej 
od otrzymania 

pierwszej dawki

Minimalny czas 
oczekiwania na 
nabycie pełnej 

odporności 
poszczepiennej 

po drugiej dawce

Comirnaty 
(Pfizer) 21 dni 30 dni 7 dni

COVID-19 Vaccine 
Moderna 28 dni 42 dni 14 dni

COVID-19 Vaccine
Astra Zeneca 10-12 tygodni 85-99 dni 15 dni

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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- Stan Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Jasnogórskiej nie bu-
dzi zastrzeżeń, jest stabilny, 
a specjalne zabezpieczenia 
bardzo dobrze zdają egzamin - 
ocenił konserwator po dorocz-
nych oględzinach Ikony doko-
nywanych tradycyjnie w Wiel-
kim Tygodniu. Milenijną su-
kienkę zdobiącą Wizerunek za-
stąpiła sukienka brylantowa. 
Nałożono też nowe korony - 
dar papieża św. Piusa X.

Prof. Krzysztof Chmielewski 
z  warszawskiej ASP, konserwator 
Obrazu, podkreślił, że specjalna 
kaseta, w  której znajduje się Cu-
downy Obraz dobrze go chroni, 
a  paulini wykazują najwyższą 
troskę o  ten jeden z  najcenniej-
szych, nie tylko pod względem 
religijnym, narodowy skarb. - Stan 
jest bardzo dobry. To jest kolejny 
rok od momentu, kiedy została 
zainstalowana aparatura moni-
torująca i  utrzymująca stała wil-
gotność przy samym Obrazie, i  to 
zapewnia stabilność warstwy ma-
larskiej - mówi dr hab. Krzysztof 

Chmielewski.
Konserwator podkreśla, że 

„utrzymanie stabilnego stanu 
wiekowego, już bardzo osłabio-
nego np. w  wyniku ukrywania 
podczas okupacji Obrazu, jest 
priorytetem wszelkich działań, 
także tych związanych z  oświe-
tleniem kaplicy”.

Dwa lata temu wykonano do-
kładne badania Ikony stosując 
najnowocześniejsze metody, 
w  tym cyfrowy rentgenogram, 
co umożliwiło poznanie stanu 
struktur malarskich, zwłaszcza 
w  głębszych warstwach Wize-
runku.

Prof. Chmielewski podkreśla, 
że zarejestrowanie stanu obrazu 
przez wykonanie zdjęć techniką 
cyfrową umożliwi w  przyszłości, 
odniesienie, poprzez porów-
nanie, do ewentualnych zmian. 
Konserwatorzy podkreślają, że 
obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej jest wyjątkowym dziełem 

sztuki, które „nosi w  sobie i  na 
sobie wiele śladów historii, wiele 
emocji i  dlatego trzeba z  wielką 
ostrożnością podchodzić do 
wszelkich zabiegów”. Przy okazji 
konserwacji sporządzany jest 
specjalny raport, w  którym znaj-
dują się szczegółowe informacje 
o  dokonanych czynnościach. 
Trwają prace nad stworzeniem 
bardziej nowoczesnej, kompute-
rowej, dokumentacji ikony.

Znajdująca się teraz na Obrazie 
suknia brylantowa pochodzi 
z  XVII w. Ostatnio też została 
poddana konserwacji i  zinwen-
taryzowana. - Jest na niej ponad 
1 tys. niezwykle cennych i zabyt-
kowych zdobień - wyjaśnia o.Sta-
nisław Rudziński, jasnogórski 
kurator zbiorów sztuki. To suknia 
najbardziej znana, znajdująca się 
na wielu reprodukcjach. Zdobi 
ją ogromny zespół pereł. - Ona 
najbardziej jest charaktery-
styczna z tego powodu, że mafo-

rion Maryi, czyli chustę, narzutę, 
która okrywa Jej głowę ozdabia 
jakby biała wstążka z  pereł, ona 
bogato dekoruje szatę - mówi o. 
Rudziński.

Prawdziwe pochodzenie i  czas 
powstania Cudownego Obrazu 
Matki Bożej wciąż pozostaje 
przedmiotem dyskusji specjali-
stów. Prawdopodobnie dzieło 
przywieziono na Jasną Górę  
31 sierpnia 1384 roku - poda-
rował je paulinom, których spro-
wadził do Częstochowy dwa lata 
wcześniej, książę Władysław 
Opolczyk. Jednak, by łatwiej 
było łączyć jubileuszowe ob-
chody, przyjmuje się, że i Paulini, 
i  Obraz Matki Bożej, przybyli 
na Jasną Górę w  roku 1382. Do 
dziś niewyjaśniona jest kwestia, 
czy klasztor jasnogórski był rze-
czywiście, jak mówi legenda, 
ufundowany specjalnie dla cu-
downego obrazu.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara

Płyta nagrana z muzykami 
współpracującymi z Filharmonią 
Częstochowską została nomino-
wana do Fryderyków 2021.

Płyta „20th Century Polish 
Chamber Music” w wykonaniu 
Huberman Duo i Huberman Piano 
Trio nagrana w Filharmonii Czę-

stochowskiej przez muzyków 
z nią współpracujących, przy 
wsparciu Filharmonii oraz Fun-
dacji im. Bronisława Huber-
mana otrzymała nominację do 
Fryderyków 2021 w kategorii:  
Najlepszy Album Polski Za Granicą.

Materiał nagrany został przez 
pianistkę Barbarę Karaśkiewicz, 
skrzypaczkę Magdalenę Ziarkow-
ską-Kołacką i wiolonczelistę Siergieja 
Rysanowa w styczniu 2020 roku w 
Filharmonii Częstochowskiej. Pro-
gram składa się z trzech utworów: 
Piano Trio Andrzeja Panufnika oraz 
sonat Karola Szymanowskiego i Gra-
żyny Bacewicz na skrzypce i forte-
pian. Wydany jest przez Wytwórnię 
Divine Art Recordings Group.

Jasna Góra

Cudowny obraz  
w dobrym stanie

Nominacja

Częstochowscy 
muzycy z szansą 
na Fryderyka

 ■ oprac.Katarzyna Gwara
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Dzień Otwarty w Pułaskim
W dniu 26 marca 2021 roku 

w  Zespole  Szkół  Mechaniczno 
–  Elektrycznych  im.  Kazimierza 
Pułaskiego  w  Częstochowie 
odbył  się  Dzień  Otwarty  dla 
uczniów  szkół  podstawowych 
-  tym  razem  w  formie  zdalnej. 
Z tej okazji przygotowano wiele 
możliwości  wirtualnego  zapo-
znania  się  ze  szkołą.  Program 
obejmował:  ofertę  edukacyjną  szkoły,  spacer  po  naszej  pla-
cówce,  prezentację  pracowni  zawodowych  oraz  materiałów 
dotyczących  projektów  i  praktyk,  a  także  promowanie  takich 
zawodów  jak:  technik  elektryk,  elektryk,  technik  energetyk, 
technik  urządzeń  dźwigowych,  ślusarz,  mechanik  pojazdów 
samochodowych,  kierowca  mechanik.  Wirtualną  wycieczkę 
uatrakcyjniły  filmy,  pokazy  i  ciekawostki  techniczne.  Szcze-
gólną atrakcją okazał się robot. Świętu Patrona Szkoły towarzy-
szyły również konkursy skierowane do uczniów klas starszych 
szkół podstawowych, takie jak: VIII Powiatowy Konkurs  „Stań 
w  szranki  z  Pułaskim”  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta 
Częstochowy  i  Dyrektora  TAURON  Dystrybucja  S.A.  Oddział 
w Częstochowie oraz Konkurs Historyczny „Życie  i działalność 
Kazimierza Pułaskiego”.

Anna Szydłowska

Powiatowy Konkurs Historyczny
26 marca br. w ramach Dnia Otwartego Szkoły został przepro-

wadzony  Powiatowy  Konkurs  Historyczny:  „Życie  i  działalność 
Kazimierza  Pułaskiego”. Wzięło w nim udział  40  uczniów  z  12 
szkół  podstawowych  z  Częstochowy  oraz  okolicznych miejsco-
wości.  Zadaniem  uczestników  było  wykazanie  się  wiedzą  na 
temat postaci Kazimierza Pułaskiego oraz epoki, 
w której żył. Poziom konkursu był bardzo wysoki, wielu uczniów 

wykazało  się  doskonałą  wiedzą,  jednakże  nie  wszyscy  mogli 
zostać  laureatami. Najlepszy wynik osiągnął  Jakub Górny –  ze 
Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie, zdobywca I miejsca. 
II miejsce zajęły Amelia Rusek – ze Szkoły Podstawowej w Cyn-
kowie  i  Antonina  Grzywacz  –  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  27 
w Częstochowie, a III miejsce –   ex aequo: Oliwia Dądela – ze 
Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie, Igor Jerz – ze Szkoły 
Podstawowej w Cynkowie i Lena Krzejszczak – ze Szkoły Podsta-
wowej w Lindowie.

Dominik Wołyniec

Podróż moich marzeń  
- śladami słynnych matematyków
Kolejna  edycja  konkursu  „PODRÓŻ  MOICH  MARZEŃ  –  ŚLA-

DAMI SŁYNNYCH MATEMATYKÓW”  już za nami. Uczniowie klas 
siódmych  i  ósmych  szkół  podstawowych  stanęli  przed  cieka-
wymi  wyzwaniami,  które  należało  ująć  w  ramy  prezentacji 
multimedialnej.  Jakie  to  wyzwania?  Przedstawienie  postaci 
wybranego matematyka z argumentację wyboru, opis jego naj-
ważniejszych osiągnięć oraz konkretne przykłady zastosowania 
w różnych dziedzinach nauki i w życiu codziennym, wybór miejsc 
geograficznych  związanych  z  wybraną  postacią  oraz  opraco-
wanie trasy zwiedzania… i jeszcze autorskie zadanie matema-
tyczno  –  geograficzne  tematycznie  powiązane  z  informacjami 
umieszczonymi  w  prezentacji.  Podczas  każdej  edycji  mamy 
przyjemność  oglądać  bardzo wiele  prac  o  zróżnicowanym po-
ziomie. Wśród nich są takie, które prezentują wyjątkowo orygi-
nalne i kreatywne podejście do tematu. Oto tegoroczni laureaci: 
I miejsce – Piotr Uherek – SP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte 
w Lublińcu, II miejsce – Jakub Piecko – SP nr 3 im. Bohaterów 
Westerplatte w Lublińcu, III miejsce – Aleksandra Cudak – ZSP 
w  Lelowie.  Wszystkim  serdecznie  gratulujemyi  życzymy  kolej-
nych sukcesów.

 Barbara Markowska, Agnieszka Soduła,  
Małgorzata Wypych

SELFIE DAYS  
dla „Pułaskiego”

Postać  naszego  patrona  Ka-
zimierza  Pułaskiego  jest  nam 
wyjątkowo  bliska.  Dlatego    zorga-
nizowaliśmy akcję po hasłem SELFIE 
DAYS  DLA  „PUŁASKIEGO”.  Najpierw 
pojawił  się  pierwszy  post  na  profilu 

FB naszej szkoły:
„Kolejny  tydzień,  kolejne  wyzwania… 

już  dzisiaj  przyłączcie  się  do  akcji  SELFIE 
DAYS DLA PUŁASKIEGO! Zapraszamy całą społeczność szkolną 
do  przesyłania  swoich  autorskich  selfie.  Z  Waszych  zdjęć 
stworzymy mozaikę - portret naszego patrona Kazimierza Pu-
łaskiego. Czekamy już dzisiaj na Wasze selfie, a Wy czekajcie 
cierpliwie na efekt końcowy… śledźcie uważnie nasz profil”
Na  odzew  nie  musieliśmy  długo  czekać.  Zdjęcia  spływały 

z prędkością światła. W oczekiwaniu na wielki finał, rozwiązy-
waliśmy quiz na temat selfie „Takie tam… selfie today”. 
Dzięki  zaangażowaniu całej  społeczności  szkolnej udało się 

stworzyć  wyjątkowy  portret-mozaikę  Kazimierza  Pułaskiego, 
który  złożył  oficjalne  podziękowania  i  wszystko wskazuje  na 
to, że jest bardzo zadowolony. 

Małgorzata Wypych

Powiatowy Konkurs 
„Stań w szranki z Pułaskim”

Była  to  już  ósma  edycja  Powiatowego  Konkursu  „Stań 
w  szranki  z  Pułaskim”  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta 
Częstochowy  i  Dyrektora  TAURON  Dystrybucja  S.A.  Oddział 
w Częstochowie. Tym razem konkurs miał nową formułę i zo-
stał  przeprowadzony w  formie  zdalnej.    Składał  się  z  części: 
teoretycznej – w formie testu z zakresu: wiedzy z fizyki i tech-
niki  ze  szkoły  podstawowej  o  prądzie  i  energii  elektrycznej, 
pierwszej  pomocy,  edukacji  prozdrowotnej  –  zdrowy  styl 
życia - oraz praktycznej polegającej na obliczeniach wielkości 
elektrycznych  na  podstawie  podanych  wyników  pomiarów 
z mierników, uzupełnieniu tabeli pomiarowo – obliczeniowej, 
napisaniu odpowiedzi na pytania związane z wynikami. 
W  konkursie  mogły  wziąć  udział  czteroosobowe  drużyny, 

które wykonywały zadania na platformie Testportal.
Anna Szydłowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
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Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu 
przestał istnieć
Od 1 kwietnia z przyczyn for-
malnych zmieniła się 
organizacja transportu publicz-
nego w Częstochowie. Został on 
wydzielony ze struktur MZDiT, a 
sprawami z nim związanymi zaj-
muje się  Biuro Inżyniera Ruchu 
Urzędu Miasta. 

Zmiana organizacyjna powo-
duje, że Miejski Zarząd Dróg i 
Transportu przestaje istnieć – jego 
nazwa została bowiem skrócona 
do Miejskiego Zarządu Dróg.

Włączenie spraw związanych z 
organizacją transportu publicz-
nego w strukturę Urzędu Miasta 

wynika z wykładni prawnej, której 
opis znalazł się w uzasadnieniu 
do uchwały dotyczącej zmiany 
statutu Miejskiego Zarządu Dróg 
przyjętej przez Radę Miasta pod 
koniec stycznia.

Wydzielenie spraw transportu 
ze struktury MZDiT ma na celu 
rozdzielenie spraw transportu od 
zarządzania drogami. MZD (bez 
transportu) zajmuje się zarządza-
niem drogami i jako jednostka 
budżetowa jest nadzorowana 
przez Wydział Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta. 
Natomiast sprawy organizowania 
transportu w mieście - jako za-
danie gminy – ustala Biuro Inży-
niera Ruchu.

Pomimo tego, że zmiana wynika 
głównie z przyczyn formalnych, 
to powinna sprzyjać lepszej koor-
dynacji zadań związanych z trans-
portem publicznym.

Zespół, który dotychczas zaj-
mował się organizacją transportu 
publicznego w Częstochowie nie 
zmieni swojej lokalizacji – nadal 
urzęduje w budynku MZD przy 
ul. Legionów, ale już w strukturze 
Biura Inżyniera Ruchu Urzędu 
Miasta. Z przyczyn lokalowych jest 
bardzo prawdopodobne, że reszta 
Biura także przeniesie się później 
na ul. Legionów.

 ■ oprac. Katarzyna Gwara
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Mówi się, że zegar nie bije 
dla tych, co szczęśliwi.  
- Trudno się z tym nie zgo-
dzić – przyznaje Mieczysław 
Wyględowski, który do ze-
garów ma wyjątkową sła-
bość. Bynajmniej nie służą 
mu one do odmierzania cza-
su. Kolekcjonuje je od prze-
szło 60 lat! W swoim domu 
ma już około 210 modeli 
i na tym nie zamierza po-
przestać. I mimo że wiele 
z nich jest już bardzo sta-
rych, wciąż czaruje swoim 
magicznym tykaniem...

M
ieczysław Wyglę-
dowski jest doskonale 
znany i cenionym w na-
szym mieście. Jedni 

kojarzą go przede wszystkim jako 
świetnego chirurga, wieloletniego 
dyrektora szpitala na Zawodziu, 
inni z  kolei jako działacza lewicy 
i  senatora RP w  II i  III kadencji. 
Ci, którzy przyjrzeli się bliżej jego 
biografii wiedzą również, że jest 
kawalerem Krzyża Oficerskiego 
i  Kawalerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski. Niewielu jednak wie, 
że pan Mieczysław jest wybitym 
kolekcjonerem. Co zbiera? No 
właśnie – niemal wszystko! Prze-
kraczając próg jego mieszkania 
możemy poczuć się jak w muzeum 
– zobaczymy bowiem stylowe 
meble, niesamowite obrazy, ikony, 

grafiki, książki, pamiątki z licznych 
podróży, broń białą, kolekcję lasek 
z  całego świata oraz.... niezwykłe 
zegary. Są wśród nich i  te małe, 
i  te duże, kieszonkowe, ścienne, 
kominkowe, angielskie, wiszące, 
stojące, budziki – do wyboru, do 
koloru. Każdy z  nich wygląda ina-
czej, w  każdym zaklęta jest inna 
historia, każdy ma swoją duszę. - 
Kolekcjonerem jestem od przeszło 
60 lat. Zbieram różne przedmioty, 
niekoniecznie o  dużej wartości 
materialnej, ale też te oryginalne 
i niepowtarzalne. W każdym z nich 
dostrzegam piękno, koloryt, arty-
styczny kształ. Od zawsze jednak 
głównym punktem mojego zbie-
ractwa były zegary – przyznaje 
Mieczysław Wyględowski. - W la-
tach mojej młodości zegary były 

dowodem luksusu. Wcześniej 
zresztą też - XVIII i  XIX wieku 
dobry zegar był wart nawet... trzy 
wsie! Stały się one nieco bardziej 
popularne po II Wojnie Światowej. 
Najtańsze były zegarki kieszon-
kowe. Gdy wyszły z  mody, zegar-
mistrzowie zaczęli przerabiać je na 
zegarki ręczne.  Robiono nowe ko-
perty, wkładano stary mechanizm 
i dobierano odpowiedni pasek, czy 
bransoletkę. Tego rodzaju zegarki 
nazywano pasówkami – opowiada 
Mieczysław Wyględowski. Ale... 
jak właściwie doszło do tego, że 
zaczął zbierać właśnie zegary? - 
Będąc w  szkole średniej miałem 
okazję zwiedzać Warszawę. Tra-
fiłem między innymi do muzeum 
zegarów. Wtedy wymarzyłem 
sobie, że gdy dorosnę i  uzbieram 
odpowiednią liczbę zegarów to 
przekażę je miastu. Chciałem 
po prostu, aby powstało w  nim 
muzeum zegarów. I  tak to się za-
częło... – wspomina. Młodzieńcze 
marzenia prawie udało się zreali-
zować – pan Mieczysław zgroma-
dził około 140 starych zegarów 
i  był gotów przekazać swój zbiór 
miastu. - Decyzja o pożegnaniu się 
z  kolekcja nie była łatwa, jednak 
stwierdziłem, że chcę, aby cie-
szyły nie tylko moje oko – dodaje. 
Swoją cenną kolekcję postanowił 
przekazać Muzeum Częstochow-
skiemu – miała się ona stać stałą 
ekspozycją. Nigdy jednak do tego 
nie doszło. Dlaczego? Bo nie zgo-
dził się na to ówczesny prezydent 
miasta Tadeusz Wrona. – Nad 
moją propozycją zastanawiał się 
około roku! Ostatecznie jednak 

stwierdził, że w Częstochowie nie 
będziemy mieć muzeum zegarów. 
Mam swoją teorię na ten temat - 
bał się po prostu, że te stare zegary 
mogłyby chodzić w  lewą stronę 
– żartuje pan Mieczysław. - Teraz 
zdecydowanie łatwiej kupować 
zegary. W  niektórych przypad-
kach ich ceny są niebywale niskie. 
Doskonałym miejscem na tra-
fienie na wyjątkowy egzemplarz są 
wszelkiego rodzaju giełdy staroci 
– zdradza.

Jednym z  najbardziej wartościo-
wych zegarów w  kolekcji pana 
Mieczysława jest zegar Krosh. - 
To zegar kominkowy, pochodzący 
z  XVIII wieku. Bardzo skompliko-
wany i wielofunkcyjny. To produkt 
mMnufaktury, którą stworzył 
w  Polsce właśnie zegarmistrz na-
zwiskiem Krosh. Do Polski przy-
jechał z  Norymbergii. Niestety 
zegary produkował przez krótki 
czas. Są one jednak najwyższej 
klasy. To unikatowe egzemplarze. 
Bardzo cenny jest też dla mnie 
zegar londyński z  drugiej po-
łowy XVIII wieku. Bardzo długo 
zabiegałem o  to, aby go zdobyć. 
Natrafiłem na niego w  latach 70., 
kiedy na rynku zegarów w  ogóle 
nie było. Jeśli pojawiał się jakimś 
egzemplarz to od razu zgłaszały 
się po niego muzea, czy minister-
stwa dla swoich urzędów. Któ-
regoś dnia - będąc w  Krakowie 
– zobaczyłem model, o  którym 
marzyłem. Niestety okazało się, 
że został on zarezerwowany przez 
wysoko postawionego urzędnika 
państwowego. Uparłem się, że 
muszę go zdobyć. Uruchomiłem 
swoje znajomości – w  komisjach 
wyceny przedmiotów w  Dessach 
była moja była pacjentka, która 
ostatecznie przekonała pozosta-
łych członków do zmiany decyzji. 
Dzięki temu udało się wejść w jego 
posiadanie – wspomina pan Mie-
czysław, który jest prawdziwą 
skarbnicą wiedzy w  tym temacie. 
Ciekawostkami na temat zegarów 

sypie, jak z  rękawa. - W  wieku 
XIX były różne zegary – stojące, 
wiszące, szafkowe, kartele, ob-
razowe, podłogowe, ludowe, na-
ręczne, kieszonkowe. Panie często 
nosiły pierścionki, w  których 
główkę stanowił właśnie zegarek. 
Były też petraliki, które miały po-
dwójne zadanie... Zegar wisiał na 
złotym łańcuchu na klatce między 
kobiecymi piersiami. Był dość mały 
i słabo czytelny. Panowie więc mu-
sieli bardzo nachylać głowy, aby 
odczytać, która jest godzina – opo-
wiada ze śmiechem.

A  co takiego jest w  zegarach, że 
fascynuje się nimi już od tylu lat? 
- To jedne z  najciekawszych ele-
mentów kolekcjonerskich. W prze-
ciwieństwie do chociażby obrazów 
można je oglądać, dotykać, od-
wracać, nakręcać, przekręcać, 
regulować – to są mechanizmy 
proste. Skąd łatwość w ocenie ma-
teriału kolekcjonerskiego, który 
się nabywa. Zegary cieszą oko, 
słuch, tykają, biją, dzwonią, grają 
melodyjki... Ubolewam nad tym, 
że wojny światowe, nasze rewo-
lucje, fronty sprawiły, że i tak nie-
liczne zegary z  dworów, pałaców, 
zamków bezpowrotnie zginęły – 
przyznaje.

Mimo że kolekcja Mieczysława 
Wyględowskiego jest pokaźna, 
nie zamierza na tym poprzestać. 
Wciąż ma modele, które chciałby 
zdobyć. - Jednym z  nich jest po-
chodzący z  XVIII wieku zegarek 
kaflowy. Model ten jest bardzo 
rzadko spotykany. Płaszczyzna 
oglądania godziny w  jego przy-
padku jest pozioma – tak jak 
w zegarkach ręcznych. Jest on wie-
lokątny, płaski, zrobiony na ogół 
z  brązu, najczęściej złoconego. 
Można go zobaczyć między innymi 
na wystawie zegarów w  Często-
chowie. Mam nadzieję, że kiedyś 
będę mógł również pochwalić się 
nim w swojej kolekcji – podsumo-
wuje Mieczysław Wyględowski.

 ■ Katarzyna Gwara

wywiad

Historia 
zaklęta 
w zegarach
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Wielkanoc jest najważniej-
szym świętem w religii 
chrześcijańskiej. Na jego kul-
minacyjny moment składa 
się Triduum Paschalne – 
Wielki Czwartek, Wielki Pią-
tek i Wielka Sobota, po któ-
rej następuje Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskie-
go. Jaka jest historia tego 
święta?

S
ymbolika Wielkanocy 
odwołuje się do triumfu 
Jezusa nad śmiercią oraz 
nadziei, jaką daje wszystkim 

wiernym. W  kalendarzu świąt 
chrześcijańskich Wielkanoc zo-
stała ustanowiona po Soborze Ni-
cejskim, zwołanym przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego w  325 
roku. Wtedy też ustalono, że przy-
padać będzie w niedzielę po pierw-
szej pełni księżyca – jest to zatem 
święto ruchome.

Wielki Post poprzedza okres 
Wielkanocy. Dawniej obchodzono 
go bardzo surowo – nie można 
było ani organizować zabaw 
czy spożywać tłustego jedzenia. 
Nawet podczas nabożeństw 
milkły w kościołach organy, tak jak 
obecnie w  Wielki Piątek.  W  tym 
czasie wierni więcej czasu spędzali 
na modlitwie, pomagali ubogim 
i  przygotowywali się do Świąt 
Wielkiej Nocy. Wielki Post po-
krywał się w czasie z tak zwanym 
przednówkiem, kiedy w gospodar-
stwach zapasy zimowe powoli się 
kończyły, a  na polach często leżał 
jeszcze śnieg. Nie było wtedy no-
wych zbiorów, a  więc konieczno-
ścią było oszczędzanie jedzenia.

Obchody wielkanocne nawią-
zują do ostatnich dni życia Jezusa 
Chrystusa – dlatego celebruje 
się Wielki Tydzień, który rozpo-
czyna Niedziela Palmowa. Jest 
ona obchodzona na pamiątkę 
uroczystego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy, który witany był przez 
tłumy mieszkańców z  gałązkami 
oliwnymi. Dziś w  kościołach kul-

tywowany jest zwyczaj święcenia 
palm, które są symbolem zwycię-
stwa męczenników. W  polskiej 
tradycji zastąpione zostały gałąz-
kami wierzbowymi i przypisuje się 
im różne właściwości – ochronę 
przed klęskami, zapewnienie uro-
dzaju i płodności.

Wielki Czwartek symbolizuje 
Ostatnią Wieczerzę i  początek 
Triduum Paschalnego. Pierwsze 
obrzędy związane z  tym dniem 
pojawiły się już na przełomie 
III i  IV wieku. W  średniowieczu 
funkcjonowało przekonania, że 
w  Wielki Czwartek wierni po-
winni tłumnie przyjąć eucharystię. 
W  XIV wieku utrwalił się zwyczaj 
ogłaszania w tym dniu bulli papie-
skiej, która zawierała wszystkie 
klątwy i  ekskomuniki, co miało 
na celu przypominać,  kto do ko-
munii przystępować nie powinien. 
Na stałe po Soborze Trydenckim 
w  połowie XVI wieku pojawił się 
w  obrzędowości akt obmywania 
nóg. Królowie i biskupi naśladując 
Chrystusa, obmywali nogi nędza-
rzom. Ponadto w Wielki Czwartek 
wieczorem przestawały odzywać 
się dzwony kościelne i były zastę-
powane przez kołatki.

Wielki Piątek to dzień najwięk-
szej żałoby w  Kościele i  ścisłego 
postu. Tego nie nie odprawia się 
tradycyjnej mszy świętej, tylko Li-
turgię Męki Pańskiej. W jej trakcie 
adorowane jest drzewo krzyża, 
które staje się znakiem zbawienia. 
Po zakończeniu liturgii następuje 
wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu i  przeniesienie go do 
symbolicznego Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota – tego dnia rów-
nież nie odprawia się mszy świętej. 
Wierni przychodzą do świątyni 
po to, aby poświęcić pokarmy 
i  odwiedzić Grób Pański. Dopiero 
wieczorem gromadzą się na liturgii 
Wigilii Paschalnej, która zalicza 
się już do niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego. W trakcie tego 
nabożeństwa święcony jest ogień 
i woda. Wierni odnawiają przyrze-
czenia chrzcielne, rozbrzmiewa 
też radosne Alleluja, a  o  północy 
w  kościołach rozlega się dźwięk 
dzwonów. Wielkosobotnia li-
turgia na przestrzeni wieków 
zmieniała swój kształt. 
Pierwotnie miała 
formę zwykłego 
czuwania, pod-
czas którego 
czytano frag-
menty Pisma 
Świętego.

Wielka Niedziela jest najważ-
niejszym dniem w  ciągu całych 
świąt wielkanocnych, ponieważ 
symbolizuje wyzwolenie z  niewoli 
śmierci i  odrodzenie się. To naj-
ważniejsze dla Kościoła święto, 
ponieważ celebruje Zmartwych-
wstanie Chrystusa. Stanowi ono 
według kalendarza liturgicznego 
ostatni dzień Triduum Paschal-
nego. Początkowo odbywało się 
w  ramach żydowskich obrzędów 
Pesach, które jest obchodzone na 
pamiątkę wyzwolenia Izraelitów 
z  niewoli egipskiej. Po rozdzie-
leniu Kościoła i  Synagogi, stało 
się jednak prostym dorocznym 
świętem, poprzedzonym jednym 
lub kilkoma dniami postu. Do III 
wieku Wielkanoc-Pascha była 
jedynym, dorocznym świętem 
chrześcijańskim, zawarte w  nim 
były wszystkie tajemnice życia 
i śmierci Jezusa. Z upływem czasu 
każde wydarzenie to przybrało 
formę trzydniowego obchodu, 

czyli Triduum Paschalnego, po-
przedzonego czterdziestod-
niowym okresem przygotowania 
i  kontynuowanego radosną cele-
bracją pięćdziesięciu dni okresu 
wielkanocnego aż do święta Ze-
słania Ducha Świętego.

Poniedziałek Wielkanocny, nazy-
wany w polskiej tradycji Lanym lub 
Śmigusem-Dyngusem, nawiązuje 
do obrzędów starosłowiańskich 
i ma pogańskie korzenie. Pierwsza 
historyczna wzmianka o tym zwy-
czaju pojawiła się w  1420 roku 
w  uchwale synodu diecezji po-
znańskiej. Dzisiejsza nazwa śmi-
gus-dyngus powstała z połączenia 
dwóch wielkanocnych obrzędów. 
W  czasie Wielkanocy chodzono 
po dyngusie (podobnie jak w Boże 
Narodzenie – po kolędzie) i przyj-
mowano poczęstunek w  odwie-
dzanych domach. Śmigus pochodzi 
od niemieckiego słowa schmagu-
stern. Oznaczał uderzanie brzo-
zową rózgą po nogach, wiązał się 
z wykupem i oblewaniem wodą.

Dawniej i dziś

Święta wielkanocne

Wielkanoc 
w innych 
krajach

Nie we wszystkich krajach 
kultywowana jest tradycja 
malowania pisanek, kom-
ponowania palmy wielka-
nocnej czy oblewania się 
wodą w  śmigus-dyngus. 
Niektóre kraje mają swoje 
własne, ciekawe zwyczaje. 
We Włoszech podczas Wiel-
kiego Tygodnia odbywają 
się widowiskowe procesje 
z  figurami Matki Bożej i  Je-
zusa Chrystusa. Każdy re-
gion świętuje nieco inaczej. 
We Florencji na przykład 
organizuje się podpalenie 
rydwanu, wypełnionego ko-
lorowymi fajerwerkami. Ma 
to symbolizować wskrze-
szenie nowego życia, a także 
zwiastować pomyślność 
na resztę roku. Z  kolei dla 
Brytyjczyków Wielkanoc 
to czas świętowania naro-
dzin wiosny i  nowego życia. 
W  Wielkanocną Niedzielę 
rodzice ukrywają czekola-
dowe słodkości w  przydo-
mowych ogródkach, a  dzieci 
mają wtedy zabawę, po-
nieważ muszą je znaleźć. Po-
dobne rozrywki mają miejsce 
w  Stanach Zjednoczonych. 
Polowanie na jajka odbywa 
się nawet w  Białym Domu, 
gdzie para prezydencka za-
prasza do zabawy amery-
kańskie rodziny. W  trakcie 
wspólnej biesiady, organizo-
wane są zawody w  turlaniu 
jajek. W  Szwecji natomiast 
ciekawą tradycją jest prze-
bieranie się za wielkanocne 
wiedźmy. W  Wielką Sobotę 
dzieci w  kostiumach odwie-
dzają sąsiadów, aby wrę-
czyć im upominki i otrzymać 
w zamian słodycze.

Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Śniadanie wielkanocne rozpoczyna zwyczaj 
dzielenia się poświęconym jajkiem, podobny 
w  swej formie i  symbolice do bożonarodze-
niowego łamania się opłatkiem. Wtedy też 
powinniśmy zjeść – albo chociaż spró-
bować – wszystkich potraw, które trafiły 
do świątecznego koszyczka. Mają one 
znaczenie symboliczne i  zgodnie 
z dawnymi wierzeniami  mają nam za-
pewnić dostatek, zdrowie oraz 
pomyślność przez cały rok.

Zawartość koszyczka może się nieco 
różnić w  poszczególnych regionach 
Polski. Nie może jednak zabraknąć w nim:

 � chleba, który symbolizuje Ciało Chry-
stusa - wkładamy go do koszyczka, by za-
pewnić sobie dobrobyt i pomyślność;
 � baranka, który symbolizuje zmartwychwsta-
łego Jezusa Chrystusa, przezwyciężenie zła, 
zwycięstwo życia nad śmiercią;
 � wędliny, która symbolizuje zdrowie, płodności 
i dostatek dla nas i rodziny;
 � soli, która symbolizuje oczyszczenie, prawdę 
oraz więzi między Bogiem a jego ludem - wło-
żona do koszyczka będzie miała moc odstra-
szającą zło;
 � jajka, które symbolizuje początek, nowe życie, 
narodziny oraz zmartwychwstanie - te, które 
wędrują do koszyczka wielkanocnego, najczę-
ściej barwi się różnymi kolorami lub ozdabia 
specjalnymi wzorami (pisanki);
 � chrzanu, który symbolizuje siłę, fizyczną krzepę, 
zdrowie - ma on zapobiegać nieszczęściom 
i odganiać złe moce;
 � sera, który symbolizuje przyjaźni między czło-
wiekiem, a siłami przyrody, ma także stanowić 
gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych;
 � ciasta, które jest symbolem zaradności - po 
gorzkich dniach postów ciasto ma być też wy-
razem radości i słodyczy.

W  wielkanocnym ko-
szyczku powinna rów-
nież znaleźć się... woda 
– i rzeczywiście do niego 
trafia. A  wszystko to 
za sprawą kropidła pod-
czas święcenia. Święcona 
woda to symbol Ducha Świę-
tego, jego łask i darów: bojaźni Bożej, pobożności, 
wiedzy, męstwa, rady i rozumu.

Aby tradycji stało się zadość, koszyczek powinien 
być wiklinowy i wyścielony białą serwetką. Należy 
go przyozdobić gałązkami bukszpanu lub borówki, 
które są symbolem radości i nadziei na zmartwych-
wstanie. Przy tej okazji warto dodać, że dziś obok 
tego, co nakazuje tradycja do koszyczka wielkanoc-
nego możemy włożyć to, co lubimy. Oczywiście pa-
miętając o zachowaniu umiaru...

Podstawowym elementem wielka-
nocnego menu są oczywiście 
jajka - serwowane na różne 
sposoby, gotowane, fasze-
rowane, w sałatkach... Co 
jeszcze oprócz nich po-
winno znaleźć się na 
naszym stole?

Śniadanie wielka-
nocne zaczynamy od 
święconki. Składana się 
ona z produktów i po-
traw, które zaniesione 
w koszyczku do kościoła, 
zostały poświęcone. Zawar-
tość koszyczka powinniśmy 
zjeść do ostatniego okruszka. 
Niczego ze święconki nie wolno się 
wyrzucać, ani dawać zwierzętom.

Poza święconką, podstawą świąt wielkanoc-
nych są jajka. Możemy je zaserwować w różnych 
postaciach. Strzałem w dziesiątkę będą jajka fasze-
rowane (np. z łososiem, avokado, pieczarkami, czy 
szynką), pasta jajeczna ze szczypiorkiem i serem, 
jajka z chrzanem lub majonezem, sałatka jajeczna 
(np. z tuńczykiem), faszerowane jajka opiekane w 
skorupkach.

Do typowo polskiej tradycji należy podanie go-
rącej, kwaśnej zupy na zakwasie zbożowym. Wiel-
kanocny żurek lub biały barszcz podawany jest 
z jajkiem i białą kiełbasą. W niektórych domach 
zamiast żurku stawia się na zupę chrzanową. 

Poza tym na wielkanocnym stole 
nie może zabraknąć chleba, wę-

dzonki (kiełbasy lub szynki), 
zimnych nóżek, sałatki ja-

rzynowej i pieczonego 
mięsa. Do tych ostatnich 
koniecznie podajmy 
chrzan bądź ćwikłę. 
Wielkanoc nie obę-
dzie się też bez świą-
tecznego pasztetu. Są 
ich rozliczne rodzaje. 
Pasztet mięsny ma licz-

nych wielbicieli. Dobrze 
przyprawiony pasztet 

jajeczny może stać się 
przebojem wielkanocnego 

śniadania. Atrakcją stołu 
może być także pasztet grzy-

bowy. Z kolei miłośnicy kuchni we-
gańskiej stawiają na pasztety z warzyw 

strączkowych i korzeniowych.
Nie możemy zapominać o słodkościach. Wśród 

nich królują przede wszystkim babka wielkanocna, 
mazurek, (kajmakowy, czekoladowy, z różą lub 
inny), sernik (tradycyjny z kruszonką lub z brzo-
skwinią), makowiec, pascha i wieniec drożdżowy. 
Oczywiście smakołyki serwowane w czasie świąt 
będą się różnić w zależności od regionu Polski i 
rodzinnych tradycji. Jedno jest pewne: z idealnie 
skomponowanym menu na Wielkanoc łatwiej o ce-
lebrację świąt.

Wielkanocne przysmaki

Tych pokarmów nie może 
zabraknąć w świątecznym 

koszyczku

Jajka faszerowane i opiekane w skorupkach
Czego będziemy potrzebować?
– sześciu jajek,
– ok. 300 g pieczarek,
– średniej cebuli,
– bułki tartej,
– masła,
– przypraw

Jajka gotujemy na twardo. Obieramy, myjemy i kroimy w drobną kostkę 
(bądź trzemy na tarce) pieczarki. Wrzucamy na rozgrzane na patelni 
masło. Dorzucamy posiekaną cebulę. Doprawiamy według uznania.

Gdy jajka będą już schłodzone, ostrym nożem kroimy je na pół w sko-
rupkach. Jajka wyjmujemy za pomocą łyżeczki ze skorupek (ale tak by 
skorupki nie uszkodzić), siekamy na drobno i przekładamy do miseczki. 
Dodajemy przestygnięte pieczarki i łączymy z jajkami – tak, aby po-
wstała pasta. W razie potrzeby doprawiamy do smaku. Skorupki wypeł-
niamy przygotowaną masą. Na płaski talerzyk wysypujemy kilka łyżek 
bułki tartej i obtaczamy w niej wystający ze skorupki farsz. Na patelni 
rozgrzewamy odrobinę masła i układamy jajka farszem do dołu. Sma-
żymy kilka minut, aż się zarumienią. Gotowe!

Pasztet z jajkiem
1,2 kg mięsa wieprzowego (np. łopatka)
0,8 kg mięsa wołowego
300 g słoniny
500 g wątróbki z kurcząt
3 duże kajzerki
3 duże jajka
1 duża pietruszka
2 duże cebule
2 duże marchewki
ok. połowa niedużego selera

przyprawy:
ok. 5 liści laurowych
ok. 8 ziaren ziela angielskiego
kilka ziarenek pieprzu (ok. 12) 2-3 łyżeczki soli
3 łyżeczki mielonego pieprzu
3/4 łyżeczki mielonego imbiru
2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej 
6-8 małych jajek

Sposób przygotowania:
Mięso kroimy na mniejsze kawałki i  zalewamy wodą do po-

krycia mięsa. Dodajemy obrane warzywa, cebule w  całości, li-
ście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Gotujemy do całkowitej 
miękkości mięsa i  jego rozpadania (przez ok. 2 godziny mięso 
wieprzowe, a mięso wołowe 3-4 godziny).

W  połowie gotowania dodajemy słoninę. Następnie mięso, 
słoninę oraz warzywa wyciągamy z  wywaru i  studzimy  
(ok. 2-3 szklanki wywaru pozostawiamy na namoczenie w nim 
bułek). Wątróbkę wrzucamy do wrzątku i  gotujemy przez  
ok. 10 minut. Odcedzamy i studzimy.

Mięso, słoninę, wątróbkę, warzywa oraz odsączone z  nad-
miaru wywaru bułki mielimy w maszynce do mięsa (najlepiej mi-
nimum trzykrotnie). Następnie dodajemy żółtka, doprawiamy 
solą, pieprzem, gałką muszkatołową oraz imbirem i wszystko 
bardzo dokładnie mieszamy do dokładnego połączenia skład-
ników. Białka spieniamy za pomocą widelca i  dodajemy do ca-
łości - ponownie wszystko mieszamy do otrzymania gładkiej 
konsystencji.

Jajka gotujemy na twardo. Masę na pasztet wykładamy do 
połowy foremek i  w  każdej z  nich za pomocą łyżki wyżłabiamy 
środek tak aby w  to miejsce włożyć jajka. Foremki wypeł-
niamy do końca masą tak, aby całkowicie zakryć jajka. Pie-
czemy ok. 1-1,5 godziny (w  zależności od wielkości foremek)  
w 160 stopniach.

Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI Częstochowa, dnia 26.03.2021r. AB.7011.3.2021

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej 

na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j.) oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2020.256 t.j. ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.03.2021r. na wniosek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa reprezentowanego przez P.Tomasza 

Banaś, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 4+230 drogi 

powiatowej nr 1000 S w m. Jamno, gmina Mykanów”
 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – dz. nr ewid.: 200/2 k.m.2; 200/1 k.m.2; 349/24 k.m.2; 

747/1 k.m.2; 748/1 k.m.2; 748/2 k.m.2; 348/4 k.m.2 (348/2 k.m.2); 349/16 k.m.2 (349/7 k.m.2); 370/4 
k.m.2 (370/1 k.m.2); 349/17 k.m.2 (349/8 k.m.2); 349/22 k.m.2 (349/6 k.m.2); 747/4 k.m.2 (747/2 k.m.2); 

359/4 k.m.2 (359/2 k.m.2);  349/19 k.m.2 (349/9 k.m.2); 402/5 k.m.2 (402/4 k.m.2).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Jamno; jedn. ewid. Mykanów – dz. nr ewid.: 348/3 k.m.2 (348/2 k.m.2); 349/15 k.m.2 

(349/7 k.m.2); 349/21 k.m.2 (349/6 k.m.2); 747/3 k.m.2 (747/2 k.m.2);  359/3 k.m.2 (359/2 k.m.2); 200/2 
k.m.2; 748/2 k.m.2; 349/20 k.m.2 (349/9 k.m.2); 402/6 k.m.2 (402/4 k.m.2). 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia 

w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Gmina Janów

Kasa na usunięcie 
azbestu

W gminie Janów po raz kolejny 
można starać się o dofinanso-
wanie inwestycji związanych z 
usunięciem wyrobów zawiera-
jących azbest. Wnioski można 
składać od 31 marca do 30 
kwietnia.

Zainteresowani mieszkańcy 
proszeni są o kontakt:

- telefoniczny pod nr.:  
   34 327- 80-48 wew. 15
- mailowy: gmina@janow.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 ● kolorowe zdjęcie wskazujące 
umiejscowienie zgromadzo-
nego na terenie  nieruchomości 
azbestu,

 ● kserokopię zgłoszenia robót 
dotyczących wymiany pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo 
cementowych na inny ro-
dzaj pokrycia bez zmiany kon-
strukcji dachu złożonego do 
Starostwa Powiatowego w 
Częstochowie lub kserokopia 
pozwolenia na rozbiórkę lub 
przebudowę dachu (zmianę 
konstrukcji więźby dachowej) 
ze Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie (nie dotyczy 
przypadku odbioru wyrobów 
już zdemontowanych),

 ● kserokopię aktualnego doku-
mentu potwierdzającego wła-
sność budynku/nieruchomości 
lub zgody właściciela lub admi-
nistracji budynku na realizację 
zadania (oryginał do wglądu),

 ● zgodę współwłaścicieli nieru-
chomości/w przypadku nie-
ruchomości, do której tytuł 
prawny posiada kilka osób.

Zakres przewidywanych prac 
związanych z usuwaniem 
azbestu będzie obejmował:

1. Demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwienie odpadów za-
wierających azbest
2. Zbieranie, transport i unieszko-
dliwienie odpadów zawierających 
azbest

! UWAGA

1. Nie ma możliwości objęcia dofi-
nansowaniem zakupu i wykonania 
nowego pokrycia dachowego. 
Właściciel nieruchomości musi 
pokryć je we własnym zakresie.

2. W ramach realizowanego za-
dania związanego z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest 
nie będzie dokonywana naprawa, 
odbudowa czy modernizacja 
obiektów, z których został usu-
nięty azbest.

3. Realizacja wniosku uzależniona 
jest od pozyskania przez Gminę 
środków na ten cel , ich wysokości, 
ilości wniosków i oceny stanu 
technicznego wyrobów zawierają-
cych azbest.

4. W przypadku, gdy wniosek 
Gminy Janów nie zostanie za-
kwalifikowany do realizacji przez 
NFWOŚiGW w Warszawie oraz 
WFOŚiGW w Katowicach, za-
danie nie będzie realizowane.

5. W  razie nie uzyskania dotacji 
na realizację zadania z NFOŚiGW 
w Warszawie i  WFOŚiGW w Ka-
towicach i braku jego realizacji, nie 
przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia dla wnioskodawcy.

 ■ Katarzyna Gwara
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U zbiegu ulic Syrokomli i Fredry 
w  Częstochowie trwa budowa 
nowego bloku komunalnego. Na 
lokatorów będą w nim czekać 24 
mieszkania - w  tym 3 dla osób 
z niepełnosprawnościami. Inwe-
stycja ma zostać zrealizowana 
do końca maja 2022 roku.

W  dzielnicy Raków powstanie 
czterokondygnacyjny, podpiwni-
czony budynek o prostej architek-
turze, z płaskim dachem i dwiema 
klatkami schodowymi. Narożnik 
ukształtowany będzie w  formie 
wykuszu z  uwagi na konieczność 
zachowania linii zabudowy oraz 
podkreślenie narożnikowego 
charakteru budowli. W  budynku 
znajdą się 24 mieszkania. Z  tego  

3 będą przeznaczone dla osób 
z  niepełnosprawnościami – wej-
ście do nich będzie z  poziomu ta-
rasu zewnętrznego.

Mieszkań dwupokojowych za-
planowano 18, a  lokali z  jednym 
pokojem ma być 6. Z  każdej 
klatki schodowej będzie dostęp 
do 12 mieszkań (po trzy na kon-
dygnacji). W  części piwnicznej, 
oprócz komórek lokatorskich, 
będą pomieszczenia gospodarcze 
i  techniczne. Powierzchnia użyt-
kowa budynku wyniesie ponad 
1,5 tys. m2, z  czego łączna po-
wierzchnia użytkowa mieszkań 
przekroczy 1,1 tys. m2.

Obiekt będzie miał cztery kon-
dygnacje i  piwnicę, przeznaczoną 
na pomieszczenia gospodarcze dla 

mieszkańców, a  także pomiesz-
czenia techniczne i pomocnicze.

W  pobliżu powstaną 24 miejsca 
postojowe, dojazdy, dojścia, chod-
niki, a  także – plac zabaw. Teren 
będzie uzbrojony, odwodniony 
i zagospodarowany; zamontowane 
zostaną niezbędne urządzenia 
techniczne. Zagospodarowanie 
terenu obejmie też nową zieleń 
– nasadzonych zostanie 8 drzew 
(robinii akacjowej o  średnicy pnia 
od 14 do 16 cm) oraz 100 sztuk 
żywotnika zachodniego (wysokich 
na ok. 120 cm).

Wykonawca – konsorcjum 
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o.o. oraz ALTOR Sp. 
z o.o.  – ma za sobą pierwsze 5 pro-
cent prac – w  tym roboty ziemne 

pod budynek i  wy-
konanie ław fun-
d a m e n t o w y c h . 
Przebudowano już 
kanalizację sani-
tarną i  zbudowano 
3 studnie chłonne 
kanalizacji desz-
czowej; rozpoczęło 
się też murowanie 
ścian fundamento-
wych (piwnicy).

Koszt inwestycji, 
której odebranie planuje się na 
31 maja 2022 roku, to 4 mln 100 
tys. zł. Budowa jest dofinanso-
wana przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Funduszu 

Dopłat w ramach rządowego pro-
gramu wsparcia budownictwa so-
cjalnego. Jeśli roboty przebiegną 
bez przeszkód, zakończenie bu-
dowy i  odbiór budynku ma na-
stąpić do końca maja 2022 roku.

budownictwo

W dzielnicy Raków

Trwa budowa bloku komunalnego

Okulickiego Park to szybko 
powstająca inwestycja zlokali-
zowana na Parkitce. W jej 
ramach docelowo mają po-
wstać trzy budynki mieszkalne. 
Pierwszy z nich ma już swoich 
lokatorów.

Nowa inwestycja Włodar De-
veloper to osiedle zlokalizowane 
przy ul. Okulickiego w Często-
chowie, między restauracją Mc-
Donald`s a centrum handlowym, 
gdzie znajduje się m.in. Kaufland 
oraz Rossman. Docelowo mają tam 
powstać trzy budynki z lokalami 
mieszkalnymi od pierwszego do 
szóstego piętra oraz powierzch-
niami handlowo-usługowymi na 
parterze. Pierwszy z nich jest już 
gotowy, pozostałe znajdują się 
nadal w trakcie realizacji.

Włodar Developer oferuje w 
Okulickiego Park lokale miesz-
kalne o różnym metrażu, każdy 
ze swoim własnym balkonem 
i wysokimi przeszkleniami. W 
podziemiach budynków mają się 

znajdować hale garażowe oraz 
pomieszczenia piwniczne połą-
czone windami ze wszystkimi kon-
dygnacjami. Włodar podkreśla, 
że osiedle Okulickiego Park jest 
najlepiej skomunikowaną nieru-
chomością w Częstochowie ze 
względu na dogodne drogi, łączące 
tę lokalizację z centrum miasta 
oraz innymi dzielnicami. Ponadto 
wskazuje na inne zalety takie, jak 
bliskość sklepów, restauracji czy 
placów zabaw.

– Zainteresowanie jest bardzo 
duże. Mamy w 99% sprzedany 
pierwszy, całkowicie funkcjonu-
jący już budynek – informuje Ewa 
Włodarczyk, dyrektor sprzedaży 
Okulickiego Park. – Drugi sprze-
dany jest w około 70%, a jego lokale 
oferujemy do odbioru już w tym 
roku. Natomiast trzeci budynek 
również znajdzie się wkrótce w 
sprzedaży. Powierzchnie handlo-
wo-usługowe także są już wyku-
pione, jednak nie mogę jeszcze 
zdradzić co tam będzie – dodaje.

 ■ Oliwia Rybiałek

Okulickiego Park

Nowy punkt  
na częstochowskiej mapie 
nieruchomości

Miasto sukcesywnie inwestuje w nowe mieszkania, zarówno ko-
munalne, jak i czynszowe. Przedsięwzięcia te nadzoruje Wydział 
Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. W 2019 roku 
oddano do użytku blok komunalny z 65 mieszkaniami – w tym 2 
chronionymi – przy ul. Focha. W tamtym przypadku także pozy-
skano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dwa lata 
wcześniej powstał blok przy ul. Pułaskiego, mieszczący 32 miesz-
kania. Z kolei dzięki zaadaptowaniu budynku przy ul. Kiedrzyńskiej 
przekazano lokatorom 12 mieszkań.
Swoje inwestycje w obszarze mieszkalnictwa realizuje jednocześnie 
miejska spółka Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS. W 2018 
roku przekazała do użytku 24 mieszkania w bloku czynszowym na 
Wyczerpach; teraz z kolei planuje osiedle w formule Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego na Parkitce.

 ■ Katarzyna Gwara
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W związku z wprowadzeniem 
przez władzę centralną kolej-
nych ograniczeń funkcjonowania 
różnych podmiotów, Stacjonarny 
Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w 
Sobuczynie musiał zostać za-
mknięty. Na razie do 10 kwietnia.

W związku z ogłoszonymi przez 
Prezesa Rady Ministrów kolej-

nymi ograniczeniami Zarząd Czę-
stochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. Poinfor-
mował, że od 29 marca do 10 
kwietnia  nieczynny będzie Stacjo-
narny Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych w 
Sobuczynie.

W okresie tym nie będą również 
odbierane przez pracowników 
CzPK od mieszkanek i miesz-

kańców Częstochowy odpady 
elektroniczne i elektryczne (tzw. 
elektrośmieci).

Jednocześnie Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne in-
formuje, że okres ten może zostać 
wydłużony z uwagi na dynamiczną 
sytuację dotyczącą rozprzestrze-
niania się wirusa Covid-19.

 ■ Katarzyna Gwara

W  ostatnim czasie internet 
obiegła mapa Polski z zaznaczo-
nymi na czerwono obszarami, 
gdzie planowane są wycinki 
lasów. Jej autorzy działający 
z  inicjatywy „Lasy i  Obywatele” 
tłumaczą, że ma ona ułatwić lu-
dziom dostęp do tych danych. 
Jednak Lasy Państwowe infor-
mują, iż mapa jest nieprecyzyjna 
i wprowadza w błąd.

Autorami społecznej mapy wy-
cinek „Zanim wytną Twój las” są 
Marta Jagusztyn oraz Grzegorz 
Jakacki związani z inicjatywą „Lasy 
i  Obywatele”. Dane prezento-
wane w  tym narzędziu pochodzą 
z  Banku Danych o  Lasach (BDL), 
a  konkretnie z  bieżących planów 
urządzenia lasu, które powstają 
na okres 10 lat. Mapa z  założenia 
miała w prosty sposób informować 
o  wielkości i  miejscach wycinek 
lasów, które są dobrem wspólnym 
obywateli. Jednak wśród interne-
towych odbiorców mapa wywo-
łała panikę, gdyż znaczna część jej 
powierzchni zaznaczona jest na 
alarmujący kolor czerwony.

Lasy Państwowe ruszyły z  wyja-
śnieniami w tej sprawie, aby uspo-
koić zmartwionych wycinkami 
obywateli. – Mapa prezentuje 
dużo większy obszar niż faktycznie 
jest lub będzie objęty pracami. 
Czerwonym kolorem zaznaczono 
na niej całe fragmenty lasu, w któ-
rych będą prowadzone prace, 
tyle że rzeczywista powierzchnia 
tych prac będzie o  wiele mniejsza 
– podają Lasy Państwowe. Tłu-
maczą, że wbrew danym z  mapy, 
wycinane są wyłącznie pojedyncze 
egzemplarze, niewielkie gniazda 
lub grupy drzew. Ponadto prezen-
towane na niej prace w  rzeczywi-
stości zaplanowane zostały na lata  
2011-2029 i  część z  nich już się 
odbyła, a  na ich miejscu rosną 
już nowe drzewa. Dlatego forma 
przedstawionych na mapie 
danych poddana została zde-
cydowanej krytyce. – To apoka-
liptyczna, fałszywa sugestia, że 
polskim lasom zagraża niebez-
pieczeństwo – komentują całą 
sprawę Lasy Państwowe.

 ■ Oliwia Rybiałek

aktualności
„Zanim wytną twój las”

Lasy Państwowe  
o kontrowersyjnej  
mapie wycinek: 
„To fałszywa sugestia”

Z powodu pandemii

SPSZOK zamknięty
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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

Działka budowlana 922 m2 (20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna obok. DINO. Prąd, wodociąg,  

bud. gosp-mieszk. murowany w 1969r,  300 m do pętli MPK. Wznowio-
ne granice, nowe ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł. Bez pośredników Tel. 795-525-997

 OSprzedam  
fotel  
ginekologiczny 
Tel. 609 990 750

Ze smutkiem żegnamy Kolegę

ADAMA MILLERA
zasłużonego działacza i zawodnika AZS-u Częstochowa

Wyrazy współczucia dla Rodziny
Klub Seniora AZS Częstochowa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Częstochowskiego 

Sebastiana Cierpiała. 
To bolesna strata dla Rodziny oraz całej Ziemi Częstochowskiej. 

Odszedł od nas świetny samorządowiec i społecznik. Jego wkład w rozwój Powiatu 
Częstochowskiego pozostanie niezapomniany. 

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim Śp. Sebastiana Cierpiała 
składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Starosta Częstochowski
Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego wraz z Radnymi

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

motoryzacja

W wersji elektrycznej

Kultowy Fiat 126p 
powróci?

Częstochowska dro-
gówka po raz kolejny 
prowadziła działania 
skierowane na po-
prawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego. W ciągu 
zaledwie kilku godzin 
aż 94 kierowców po-
pełniło wykroczenia.

W ubiegłym roku 
na terenie podległym 
Komendzie Miejskiej 
Policji w Częstochowie 
doszło do 169 wypadków drogo-
wych z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, 
w których zginęło 6 pieszych i 4 
rowerzystów. Od początku roku 
na drogach naszego miasta i po-
wiatu zginęło już 4 pieszych. Aby 
poprawić nieco tę sytuację czę-
stochowska drogówka prowadzi 
cykliczne działania pod hasłem 
„Bezpieczny Pieszy”. W ciągu za-
ledwie kilku godzin mundurowi 
w białych czapkach ujawnili aż 94 
wykroczenia popełnione przez 
kierujących. Polegały one głównie 
na przekroczeniu prędkości przez 
kierujących w rejonie przejść dla 
pieszych.

Kierowco:

• Poruszaj się z prędkością, która 
zapewnia panowanie nad po-
jazdem oraz jest dostosowana 
do natężenia ruchu i obowiązu-
jących limitów prędkości.

• Dostosuj technikę jazdy do pa-
nujących na drodze warunków 
atmosferycznych.

• Nie wyprzedzaj w rejonie przej-
ścia dla pieszych.

• Używaj wyobraźni i przestrzegaj 
przepisów.

Pieszy uczestniku ruchu 
drogowego:

• Przed wejściem na jezdnię 
upewnij się, że bezpiecznie 

przejdziesz na drugą stronę - ro-
zejrzyj się kilkukrotnie i upewnij, 
że wszyscy kierowcy cię do-
strzegli i ustąpią ci pierwszeń-
stwa.

• Będąc na środku jezdni, rozej-
rzyj się raz jeszcze.

• Nigdy nie wchodź na przejście 
dla pieszych wprost pod koła 
nadjeżdżającego pojazdu – sa-
mochód się w miejscu nie za-
trzyma, a ty odniesiesz poważne 
obrażenia.

• Bądź ostrożny i przezorny. 
Stosuj zasadę ograniczonego 
zaufania.

• Bądź widoczny na drodze i dla 
własnego bezpieczeństwa noś 
odblaski o każdej porze, nawet 
na obszarze zabudowanym.

Widok mknącego po ulicach 
Fiata 126p, czyli słynnego „ma-
lucha”, to obecnie niezwykła 
rzadkość. Jednak jak się okazuje, 
ta legenda polskiej motoryzacji 
ma szansę powrócić w nowocze-
snej, elektrycznej wersji.

Wiele polskich rodzin z  sen-
tymentem wspomina wyprawy 
Fiatem 126p, kultowym „malu-
chem”, który produkowany był 
w naszym kraju przez 28 lat. Teraz 
pojazd może doczekać się zupełnie 
nowej odsłony za sprawą projektu 
firmy Vecchii.

Zaprezentowany projekt przed-
stawia miejski, w pełni elektryczny 

samochód o  nazwie Fiat 126 Vi-
sion. Jego wygląd jest zbliżony 
do klasycznego, dobrze znanego 
nam modelu, jednak odznacza się 
pewnymi modyfikacjami. Oprócz 
tego, że zawiera silnik elektryczny, 
jest większy gabarytowo. Posiada 
ścięty tył z klapą otwieraną w ca-
łości wraz z  szybą, gdzie kryje się 
przestrzeń bagażowa. Przód po-
siada kwadratowe reflektory LED 
do jazdy dziennej.

Na ten moment nie są jednak 
znane inne szczegóły, dotyczące 
Fiata 126 Vision oraz niewia-
domą jest również to, czy projekt 
faktycznie zostanie zrealizowany 
i trafi do sprzedaży.

 ■ Oliwia Rybiałek

Bezpieczny pieszy

Aż 94 wykroczenia popełnione  
przez kierowców
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. 
km,kraj.,I-wł., gwarancja

69.900 zł 

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017

78.900 zł

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017
119.900 zł

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD C-MAX 1.6 E + LPG, rok. prod. 2005  10.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł netto
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 2 kwietnia 2021

Pomiędzy miejscowościami 
Sieraków Śląski i Ciasna w 
powiecie lublinieckim po-
wstanie ciąg pieszo-rowero-
wy. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad podpi-

sała już umowę na realizację 
tej inwestycji. Wykona ją 
spółka ANW z Goczałkowic-
-Zdroju za kwotę 5 195 716 zł. 
Prace mają zakończyć się do 
15 listopada. 

 O  Zakres prac   
Wybudowanie ciągu pieszo-ro-

werowego, o szerokości trzech 
metrów, wzdłuż drogi krajowej 
od ulicy Ogrodowej w Sierakowie 
Śląskim do ulicy Zjednoczenia w 
Ciasnej ma wpłynąć na znaczną 
poprawę bezpieczeństwa w tym 
rejonie. Odcinek drogi, wzdłuż 
którego prowadzone będą prace 
budowlane, wynosi 4,76 km. W 
ramach inwestycji wybudowane 
zostanie również odwodnienie w 
postaci wpustów drogowych i ka-
nalizacji deszczowej, przepusty w 
ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na 
rowach melioracyjnych oraz pod 

zjazdami, kładka dla pieszych nad 
Potokiem Jeżowa. Wykonawca 
zabezpieczy oraz przebuduje ko-
lidującą infrastrukturę sieci elek-
trycznej oraz sieci teletechnicznej, 
a tam, gdzie to niezbędne wykona 
wycinkę drzew. Nawierzchnia zie-
leńców, poboczy za chodnikami 
oraz skarp zostanie obsiana mie-
szanką traw. 

 Wzdłuż ciągu pieszo-rowero-
wego, w miejscach wymaganych 
przepisami, zostaną zamontowane 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
w postaci wygrodzeń typu U-11a 
o wysokości 1,1 m, a na kładce i 
przepustach balustrady o wyso-
kości 1,2 m. 

 O  Bezpieczeństwo przede 
wszystkim  

Podstawowe cele inwestycji to 
poprawa bezpieczeństwa i po-
prawa warunków komunikacyj-
nych m.in. poprzez uspokojenie 
ruchu drogowego.  

 
Zadanie inwestycyjne realizo-

wane jest w ramach Programu Li-
kwidacji Miejsc Niebezpiecznych 
- jednego z komponentów rządo-
wego Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2015–2023  
(z perspektywą do 2025 r.). 

 ■ Katarzyna Gwara

Powiat lubliniecki

Będzie 
bezpieczniej
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Komisja Europejska pracuje 
nad normą Euro 7, która ma 
wejść w życie w 2025 roku. 
Dokument zawiera bardzo re-
strykcyjne zasady, dotyczące 
produkcji samochodów w 
kontekście ograniczenia za-

nieczyszczania środowiska. 
Jednak branża motoryzacyjna 
bije na alarm, ponieważ no-
we normy mają niemal wy-
kluczyć produkcję samocho-
dów z silnikami spalinowymi.

W Unii Europejskiej od dłuż-
szego czasu dąży się do ogra-
niczenia negatywnego wpływu 
pojazdów na środowisko natu-
ralne i w efekcie do osiągnięcia 
zrównoważonego transportu. 
Działania takie nazywane są 
planem dekarbonizacji trans-

portu kołowego na kontynencie 
europejskim. Kolejne wprowa-
dzane normy są coraz bardziej 
rygorystyczne. Popychają one 
producentów samochodów do 
rozwoju oraz opracowywania 
nowych, bardziej ekologicznych 
rozwiązań i technologii, które 
wymagają również od nich in-
westycji znacznych nakładów 
pieniężnych. 

Obecnie od stycznia 2021 roku 
w Unii Europejskiej obowiązuje 
norma 6D. Dopuszcza ona emisję 
tlenków azotu (NOx) na poziomie 
60 mg/km dla silników benzyno-
wych oraz 80 mg/km dla silników 
Diesla. Nowe samochody, które 
nie spełniają tych założeń, nie 
mogą być już zarejestrowane na 
terenie UE. Jednak na tym nie ko-
niec, ponieważ trwają już prace 
nad nową, jeszcze bardziej za-
ostrzoną normą Euro 7. Obecnie 
na stole Komisji Europejskiej 
znajduje się 66-stronicowy doku-
ment, opracowany na jej zlecenie 
przez ekspertów z całej Europy, 
działających w ramach Grupy 
Doradczej ds. Standardów Emisji.  
A jakie zapisy są w niej zawarte?

Nowe samochody miałyby emi-
tować jedynie 30 mg/km tlenków 
azotu z zaznaczeniem, że dobrze 
byłoby zaostrzyć jeszcze zasadę 
do 10 mg/km. Ulec zmianie mają 
również normy cyklu pomia-
rowego RDE (Real Drive Emis-
sion), które dokonują pomiarów 
spalania podczas prawdziwych 
warunków jazdy. Według Euro 
7 długość trasy testu RDE ma 
zostać skrócona z kilkunastu 
do 5 km. Oprócz tego wartości 
nakazane normą będą musiały 
być spełniane na wysokości 
do 2000 m n.p.m. (dotychczas  

700 m n.p.m.) oraz w tempera-
turach między -10 a 40 stopni 
Celsjusza. Nowy samochód nie 
będzie mógł przekroczyć norm 
spalania do 240 tysięcy km (do tej 
pory 160 tys. km) lub przez okres 
15 lat. Prace nad Euro 7 rozpo-
częły się 20 listopada 2020 roku. 
Komisja Europejska pod koniec 
bieżącego roku ma przedstawić 
konkretny wniosek w tej sprawie, 
który będzie następnie poddany 
pod głosowanie w Parlamencie 
Europejskim. Zgodnie z założonym 
planem nowa norma Euro 7 mia-
łaby wejść w życie w 2025 roku. 

Z technicznego punktu widzenia 
nowe zasady są dla silników 
spalinowych w zasadzie nie do 
spełnienia. Nie jest to zatem wy-
rażony wprost zakaz produkcji, 
jednak ich sprzedaż za cztery lata 
będzie już niemal niemożliwa. Co 
więcej, tak zaostrzonych norm 
mają nawet nie spełniać samo-
chody hybrydowe, co znaczy, że 
jedynym rozwiązaniem będzie 
produkowanie oraz z drugiej 
strony nabywanie samochodów 
elektrycznych. Już teraz poja-
wiają się silne głosy sprzeciwu 
w tej sprawie, płynące ze strony 
branży motoryzacyjnej. Dotyczą 
one negatywnych skutków nowej 
normy dla gospodarki, w tym li-
kwidację kilkuset miejsc pracy.  
W ostatnim czasie w internecie 
pojawiła się petycja niemieckich 
automobilklubów pod nazwą 
„Stop Euro 7”, która już teraz 
ma ponad 40 tysięcy podpisów. 
Twórcy petycji domagają się 
przedyskutowania założeń Euro 
7 i opóźnienia wprowadzenia 
normy w życie. 

 ■ Oliwia Rybiałek

motoryzacja
Branża bije na alarm

Norma Euro 7 końcem 
silników spalinowych?
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w innym terminie

89. IMPS

Roksana Załomska 
ze srebrem

Władze miasta świętują 100-
lecie, założonej w 1921 „Racovii”. 
Dla upamiętnienia tego pięk-
nego jubileuszu obok stadionu 
Rakowa stanęły wiaty przystan-
kowe w formie piłkarskich 
bramek. Pierwsza z nich została 
zamontowana 31 marca na pętli 
tramwajowej przy ul. Limanow-
skiego. Ponadto magistrat na 
ręce zarządu klubu RKS Raków 
przekazał okolicznościowy list 
gratulacyjny.

Wiata została symbolicznie 
przekazana do użytku przez pre-
zydenta Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk, któremu towa-
rzyszył, zajmujący się m.in. spra-
wami sportu, zastępca prezydenta 
Jarosław Marszałek. - Podczas 
przeprowadzonego w reżimie 
sanitarnym spotkania władze 
miasta gratulowały jubileuszu 
prezesowi Rakowa Wojciechowi 
Cyganowi oraz przewodniczą-
cemu Rady Nadzorczej RKS 
Raków Maciejowi Kołodziejczy-
kowi. Prezydent podziękował też 
za zaangażowanie pokoleniom 
działaczy, zawodników, trenerów, 
osób i instytucji wspierających 
klub, a także życzył klubowi i 
drużynie wszelkich sukcesów na 
przyszłość – poinformował Urząd 
Miasta Częstochowy. Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk wręczył 
prezesowi RKS Raków list gratula-
cyjny. - Z całą pewnością stuletnia 
działalność jest pięknym jubile-
uszem i wartością nie tylko w spor-
towym, ale ogólnospołecznym 
życiu miasta na przestrzeni mi-
nionych lat. Przez ten długi okres 
zrealizowanych zostało przez 

Raków wiele zadań i przedsię-
wzięć, które służyły częstocho-
wiankom oraz częstochowianom.
(…) W związku z tym szczególnym 
jubileuszem, bardzo proszę o 
przekazanie wszystkim osobom 
związanym obecnie lub kiedyś z 
Klubem ogromnych podziękowań 
za pracę na rzecz rozwoju kul-
tury fizycznej w naszym mieście. 
Dzięki połączeniu pokoleniowego 
doświadczenia, profesjonalizmu, 
poświęcenia oraz wsparcia finan-
sowego możemy dzisiaj wszyscy 
w Częstochowie cieszyć się eks-
traklasową drużyną piłki nożnej i 
jej miejscem w czołówce tabeli – 
brzmi jego fragment. 

Upamiętniające jubileusz Ra-
kowa wiaty autobusowe miej-
skiej komunikacji wyglądają jak 
piłkarskie bramki. Są opatrzone 
klubowym emblematem oraz logo 
Miasta Częstochowy. - Oprócz 
wiaty przy pętli tramwajowej, 
po świętach wielkanocnych zo-
stanie zamontowana druga - na 
przystanku autobusowym przy 
ul. Limanowskiego na wysokości 
stadionu. Z jednej strony to po-

mysł na oryginalne uhonorowanie 
zasłużonego klubu; z drugiej – 
realna funkcja użytkowa. Wiaty 
będą podświetlane – nawet po 
zmierzchu nawiązanie do klubu 
będzie więc oczywiste. Jubile-
uszowe wiaty zostały zakupione 
ze środków Miejskiego Zarządu 
Dróg i Transportu – koszt jednej to 
ok. 20 tys. zł. Zdemontowane tra-
dycyjne wiaty – jako że są jeszcze 
w dobrym stanie – po konserwacji 
staną w dwóch innych lokaliza-
cjach w mieście – informuje ma-
gistrat. Spotkanie władz miasta z 
prezesem Rakowa było okazją do 
zapoznania się z bieżącym stanem 
prac przy przebudowie Miejskiego 
Stadionu Piłkarskiego przy ul. Li-
manowskiego. Obecnie układana 
jest tam murawa. Po świętach 
wielkanocnych wykonawca prac 
ma wystąpić do stosownych insty-
tucji o częściowy odbiór robót. - 
Na tym etapie inwestycji mają być 
spełnione podstawowe warunki 
pozwalające na spełnienie przez 
Miejski Stadion Piłkarski Raków 
wymagań licencyjnych PZPN do-
tyczących rozgrywania spotkań 
w ekstraklasie. Miasto i klub mają 
nadzieję, że rozgrywanie meczów 
w Częstochowie będzie możliwe 
od drugiej połowy kwietnia. Ca-
łość prac w ramach obecnego 
kontraktu ma zakończyć się w 
lipcu, później możliwe jest sukce-
sywne, modułowe uzupełnianie 
infrastruktury stadionu wspólnym 
staraniem miasta i klubu – dodaje 
Urząd Miasta.

RKS „Raków”  (dawniej „Ra-
covia”) to klub z bogatą historią 
i tradycją. Został założony w 
marcu 1921 roku w wyniku 
działań Organizacji Młodzie-
żowej Towarzystwa Uniwersy-
tetów Robotniczych, związanej 
z Polską Partią Socjalistyczną. 
Choć pandemia koronawi-
rusa przeszkodziła w hucznym 
świętowaniu tego pięknego 
jubileuszu, klub przez cały 
obecny rok przypomina o 100. 
rocznicy swojego istnienia po-
przez większe i mniejsze akcje 
np. w mediach społecznościo-
wych, czy na boisku. W marcu 
podczas meczu z Górnikiem 
Zabrze, częstochowska dru-
żyna zagrała w strojach przy-
pominających te sprzed wieku. 
- Stulecie ,,Rakowa” jest bardzo 
istotne także dla całej Często-
chowy, bo jego działalność przez 
te wszystkie dekady to nie tylko 
wyniki kolejnych drużyn pił-
karskich, ale i osiągnięcia sekcji 
innych dyscyplin, wychowanie 
młodzieży poprzez sport, kształ-
towanie wizerunku miasta jako 
ośrodka sportowego – podkreśla 
magistrat. 

Eltrox Włókniarz Częstochowa 
miał zainaugurować sezon 3 
kwietnia w Lublinie, jednak 
spotkanie 1. rundy PGE Ekstra-
ligi z miejscowym Motorem nie 
dojdzie do skutku. Mecz został 
przełożony ze względu na po-
zytywny test na obecność SAR-
S-CoV-2. Nowy termin wyzna-
czono na 23 kwietnia.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
18:00, a transmisję z tego wyda-
rzenia będzie można śledzić na 
kanale Eleven Sports 1. - Ekstraliga 

Żużlowa sp. z o.o. na podstawie art. 
731 RSŻ w związku z art. 738 RSŻ 
informuje, że w związku ze stwier-
dzonymi pozytywnymi wynikami 
testów na obecność koronawirusa 
SARS-CoV-2 dwóch zawodników 
spośród pięciu z najwyższymi śred-
nimi indywidualnymi (SI) w skła-
dzie aktualnej na dzień zawodów 
kadry klubu drużyny MOTOR Lu-
blin odwołuje mecz 1. rundy DMP 
(pomiędzy drużynami MOTOR Lu-
blin – ELTROX WŁÓKNIARZ Czę-
stochowa) zaplanowany na dzień 
3.04.2021 godz. 18.00 i ustala 
nowy termin meczu na 23.04  
– brzmi oficjalny komunikat.

Zawodniczka Bebetto AZS UJD 
Częstochowa Roksana Załom-
ska wywalczyła tytuł wicemi-
strza Polski w grze podwójnej 
podczas 89. Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Seniorów 
w tenisie stołowym, które od-
były się w Arłamowie.

- Zawodniczka Bebetto AZS 
UJD Częstochowa w  parze z  An-
geliką Michalak (Warmia Lidzbark 
Warmiński) w  finale po wyrów-
nanej walce przegrała z  rozsta-
wioną jedynką Natalii Bajor (AZS 
UE Wrocław) i  Katarzyny Grzy-
bowskiej (Dojlidy Białystok) 2:3. 
W  drodze do finału gier podwój-
nych rozstawione z nr 7 pokonały 
3:2 Agatę Zakrzewską (KTS Tar-
nobrzeg) i  Gabrielę Dyszkiewicz 
(ATS Białystok), a  następnie 3:0 
siostry Annę i  Katarzynę Wę-
grzyn (AZS UE Wrocław). W pół-
finale wygrały z  nastoletnimi 
Wiktorią Wróbel (MRKS Gdańsk) 
i  Iloną Sztwiertnią (Bronowianka 
Kraków) 3:1. Tym samym powtó-
rzyły sukces sprzed roku – zre-
lacjonował klub. Dla Roksany 
Załomskiej to już ósmy medal 
Mistrzostw Polski w barwach czę-
stochowskiego klubu. W  indywi-
dualnych rozgrywkach, Roksana 
dotarła do czołowej szesnastki, 

pokonując 4:2 Natalię Bogdano-
wicz. W fazie ćwierćfinałowej mu-
siała jednak uznać wyższość Anny 
Węgrzyn z AZS UE Wrocław 0:4.  
W  sportowych zmaganiach brała 
udział druga częstochowska 
akademiczka - Sandra Wabik. 
Zwyciężyła ona w  grze z  Micha-
liną Górską (Dojlidy Białystok) 
4:0. Niestety przegrała wejście 
do szesnastki 0:4 z  późniejszą 
brązowa medalistą - Katarzyną 
Węgrzyn (AZS UE Wrocław. Za-
kończyła udział w  rywalizacji na 
17 miejscu. - W  grze deblowej 
2 rundy Sandra Wabik w  parze 
z  Karoliną Lalak (AUKS Trefl 
Zamość) trafiały na późniejsze 
mistrzynie Polski Natalie Bajor 
i  Katarzynie Grzybowska i  prze-
grały 1:3. Udział w grze mieszanej 
zakończyły na 17 pozycji Roksana 
Załomska z  Szymonem Malickim 
(AZS AWFiS Gdańsk) i  Sandra 
Wabik z Nestorem Wasylkowskim 
(AZS AWF Wrocław). W  Arma-
łowie triumfowali obrońca tytułu 
Natalia Bajor (AZS UE Wrocław) 
i  Samuel Kulczycki (Dekorglass 
Działdowo) – podsumowuje klub. 
W  zawodach wystartowało 96 
najlepszych zawodników z  całej 
Polski. Dla Bebetto AZS UJD był 
to już 39 medal w indywidualnych 
mistrzostwach kraju.

100-lecie Rakowa

Miasto gratuluje 
klubowi jubileuszu
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Centrum Energii Odnawialnej
Częstochowa        ul. Jagiełły 60
www.eco-team.pl
tel. 883 222 940
salon@eco-team.net

Rozwiąż krzyżówkę wielkanocną 
i wygraj nagrodę - niespodziankę!

Rozwiązanie prześlij na adres: 
konkursy@zycieczestochowy.pl 

do dnia 14.04.2021
Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.


