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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.

Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

„Opłatek”, Kamil Cyprian Norwid

W okresie świąteczno-noworocznym

Jak będą funkcjonować 
obiekty sportowe?

Czeka na zwiedzających

Jasnogórska szopka  
już gotowa
Od 1 stycznia

Wnioski o 500+ do ZUS  
tylko elektronicznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Ruszamy w podróż z MPK
 Q s. 15-18

Bez wkładu własnego

Będzie łatwiej  
o mieszkanie?  Q s. 21

Obniżona akcyza

Taniej na stacjach paliw
 Q s. 26

 Q s. 4

 Q s. 4

Koniecznie przeczytaj

Jeżeli lubisz 
otrzymywać 
prezenty...

Obdarowywanie najbliższych prezentami to piękna, świąteczna tradycja,  
którą warto pielęgnować. Czy zastanawialiście się jednak,  

kiedy zrodził się ten zwyczaj i jak zmieniał się on na przestrzeni wieków?

Sama idea wręczania prezentów może wywodzić się z prastarej praktyki handlu wymiennego. 
W momencie, w którym za towar o określonej niższej wartości płacono przedmiotem o znacznie 
wyższej wartości, mogło dochodzić do umowy pomiędzy stronami. Osoba, która nadmiernie się 
wzbogaciła, mogła zgodzić się na wyrównanie transakcji w przyszłości. Największą ilość poda-
runków otrzymywały jednak bóstwa. Każdy składał w ofierze to, co miał najcenniejsze. Bogacze 
składali w ofierze złoto, rolnicy plony, a rzemieślnicy swoje najlepsze dzieła.

 ■ Czytaj dalej na str. 11

 Q s. 4

Nadleśnictwo Koniecpol

Historia leśnej ozdoby 
choinkowej  Q s. 14

Rozmawiamy z prezydentem  
Częstochowy  

Krzysztofem Matyjaszczykiem

Staramy się też o to, aby 
stawać się miastem coraz 

bardziej nowoczesnym s. 3
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Tradycyjnie pod koniec roku 
publikujemy wywiad z pre-
zydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem. W roz-
mowie chcieliśmy poruszyć 
kwestie, które najbardziej 
interesują mieszkańców 
Częstochowy. Dlatego zwró-
ciliśmy się z prośbą do 
naszych czytelników, aby na-
pisali, o co chcieliby zapytać 
prezydenta. Wybraliśmy naj-
ciekawsze pytania 
i zadaliśmy je prezydentowi. 
Zachęcamy do lektury!

Redakcja: Czy przywrócenie wo-
jewództwa częstochowskiego 
jest realne? Czy gdyby rządziła 
inna partia, byłoby to łatwiej-
sze?
Krzysztof Matyjaszczyk: Przy-
pomnę, że to obecnie rządzące 
ugrupowanie obiecywało wo-
jewództwo częstochowskie, 
zbijając na tym swój kapitał po-
lityczny w  czasie kilku kolejnych 
wyborów. Dlatego to od tej partii 
należałoby wymagać, aby speł-
niła swoje wyborcze deklaracje. 
Biorąc pod uwagę, że mija druga 
kadencja rządów PiS, nic się w te-
macie nie dzieje a podział środków 
unijnych w  nowej perspektywie 
obejmie 16 obecnych regionów, 
trudno wierzyć w  realność zmian 
administracyjnych. Nie wiem, jaka 
byłaby gotowość do tych zmian 
przy innym układzie władzy, ale 
na pewno można byłoby mieć 
nadzieję, że polityka rządzących 
wobec samorządów byłaby bar-
dziej przyjazna niż obecnie. Teraz 
dominuje centralizm osłabiający 
samorządy, ograniczający im 
środki i kompetencje.

Red.:  Jakie działania i inwesty-
cje planowane są w celu roz-
woju przedsiębiorczości 
i miejsc pracy na najbliższe la-
ta? Analogicznie, jakie działa-
nia lokalne planowane są w ce-
lu ochrony obecnego rynku, 
niezależnie od działań parla-
mentarnych?
K.M.: Samorząd nie ma wpływu 
na sytuację makroekonomiczną 
i  politykę rządu wobec przedsię-
biorców, ale w  swoim zakresie 
od lat prowadzimy działania 
wspierające przedsiębiorczość. 
Walczyliśmy o  nowe tereny stref 
ekonomicznych w  Częstochowie 
z  ulgami podatkowymi dla in-
westorów, stworzyliśmy system 
miejskich zwolnień oraz zachęt dla 
nowych inwestorów i częstochow-
skich przedsiębiorców. W  czasie 
pandemicznego lockdownu zwol-
niliśmy np. gastronomików z  raty 
opłat za pozwolenia alkoholowe, 
zrezygnowaliśmy z  tzw. opłaty 
prolongacyjnej przy podatkach lo-
kalnych, stosowaliśmy odroczenia 
w  płatnościach za najmy i  dzier-
żawy. Pomoc publiczna na rzecz 
przedsiębiorców była i  jest reali-
zowana w różnej formie przez Po-
wiatowy Urząd Pracy oraz miejską 
Agencję Rozwoju Regionalnego. 
Bardzo ważna jest też dalsza po-
prawa dostępności komunika-
cyjnej terenów inwestycyjnych 
oraz dbałość o  profilowanie edu-
kacji pod kątem potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Zamierzamy też dalej 
budować przyjazny klimat dla in-
westorów, dający efekty w postaci 
budowy nowych zakładów, hal 
i centrów logistycznych, w których 
powstają nowe miejsca pracy.

Red.:  Dlaczego nie ma podatku 
dla pielgrzymów, który mogli-
byśmy przeznaczyć na służby 
komunalne i  zmniejszyć opła-
ty dla mieszkańców?

K.M.: Przypomnę, że była kiedyś 
inicjatywa zgłoszona przez grupę 
miejskich radnych, aby wprowa-
dzić opłaty przynajmniej rekom-
pensujące wydatki komunalne 
miasta na obsługę ruchu piel-
grzymkowego. Częstochowski 
samorząd  nie ma jednak pod-
staw prawnych, aby wprowadzić 
taką opłatę miejscową, a  nie 
sądzę, żeby w  obecnym układzie 
władzy jakiekolwiek inicjatywy 
ustawowe umożliwiające nało-
żenie opłat czy podatków na piel-
grzymów, które trafiałyby poza 
instytucje kościoła, były możliwe.

Red.:  Gigantyczne zmiany na 
częstochowskich drogach. 
Równolegle prowadzonych 
jest kilka dużych drogowych 
inwestycji, czy rzeczywiście 
tak być musiało? Dlaczego 
wszystkie tak duże inwestycje 
prowadzone są w mieście 
w jednym czasie?
K.M.: Wykorzystanie europej-
skich środków w obecnym okresie 
musi nastąpić do 2023 roku, 
a  część pozyskanych środków 
ministerialnych trzeba wykorzy-
stać szybciej. Dlatego kumulacja 
prac była ostatnio i  jest obecnie 
ciągle spora, ale niezbędna. Spo-
wodowała ją też epidemia, która 
wydłuża procedury inwesty-
cyjne, uzyskiwanie niezbędnych 
zezwoleń oraz terminy dostaw. 
Niektóre inwestycje trwają dłużej 
przez różnego typu zgłaszane 
nam organizacyjne problemy 
firm, a  my, zgodnie z  covidowymi 
regulacjami, mamy obowiązek 
podchodzić do nich ze zrozumie-
niem przedłużając terminy reali-
zacji umów. Nie mamy też wpływu 
na czas rozstrzygania centralnych 
konkursów na ministerialne do-
tacje, które decydują o  terminie 
realizacji robót, bo środki trzeba 
często wykorzystać szybko. 

Red.: Zastanawiają mnie losy 

centrum przesiadkowego, bo 
chyba przestało pełnić swoja 
pseudo funkcje? Stoją puste 
perony i tylko zielone autobu-
sy tam zajeżdżają. Czy jest 
przewidziane rozszerzenie 
funkcjonalności tego miejsca?
K.M.: To chyba obserwacje sprzed 
jakiegoś czasu. Centrum prze-
siadkowe przy głównym dworcu 
PKP od strony ulicy Piłsudskiego 
jest dedykowane połączeniom 
MPK oraz obsłudze połączeń 
podmiejskich realizowanych m.in. 
przez GZK Rędziny i  GTV Bus. 
Linii już obecnie jest tam sporo, 
bo 11, a  po zakończeniu kolej-
nych remontów i  przebudów ulic 
w  mieście będzie ich więcej niż 
obecnie, więc centrum już teraz 
dobrze pełni swoją funkcję, a  za 
jakiś czas liczba linii będzie tam 
optymalna. Chodzi przecież także 
o  to, aby ruch autobusów przez 
centra przesiadkowe odbywał 
się płynnie, bezpiecznie i komfor-
towo dla pasażerów, więc nie jest 
zasadą, że w  każdym momencie 
musi tam stać równocześnie kilka 
lub więcej pojazdów czekających 
na odjazd.

Red.:  Co miasto ma zamiar 
zrobić z kopciuchami? Są dziel-
nice, gdzie nie da się wyjść 
z domu w sezonie grzewczym.
K.M.: Stan powietrza w  mieście 
zależy od jego cyrkulacji. Oczywi-
ście w mieście jest ciągle problem 
z piecami starego typu, do których 
wymiany staramy się zachęcać 
rokrocznie miejskimi dotacjami 
i będziemy to robić nadal. Chcemy 
też do walki o  lepsze powietrze 
przystąpić wspólnie z  sąsiednimi 
gminami, dlatego stworzyliśmy 
wspólny klaster energii. Dzięki 
temu chcemy optymalnie wyko-
rzystać środki europejskie zapla-
nowane na zieloną energię i walkę 
ze smogiem. To ważne, bo trzeba 
uczciwie dodać, że spora część za-
nieczyszczeń  w  naszym mieście, 
które jest pod kątem jakości po-
wietrza monitorowane, napływa 
z  innych terenów regionu i subre-
gionu, gdzie często nie ma ani 
stacji, ani czujników jakości powie-
trza. W  walce ze smogiem ważna 
jest też postawa nas wszystkich: 

trzeba reagować, gdy widzimy jak 
ktoś truje środowisko, np. paląc 
w piecu czymkolwiek.

Red.:   Kiedy Częstochowa do-
czeka się stadionu piłkarskiego 
z prawdziwego zdarzenia?
K.M.: Obecna modernizacja sta-
dionu Rakowa przy ul. Lima-
nowskiego pozwoliła spełnić 
wymagania licencyjne związane 
z gra w Ekstraklasie. To był główny 
cel miasta i  klubu. Poszerzyliśmy 
to zadanie, planujemy też II etap 
rozbudowy z  dotacją ministe-
rialną, związany m.in. z  poprawą 
standardu budynków służących 
klubowi oraz boiska treningo-
wego. Powstał obiekt bardziej 
nowoczesny od tego, co było do 
tej pory, a  poprzez swoją modu-
łową strukturę możliwy jeszcze do 
pewnej rozbudowy, np. w zakresie 
pojemności trybun. Nie wiem tylko 
czy już obecnie jest to konieczne, 
biorąc pod uwagę fakt, że na ostat-
nich meczach nie było kompletu 
widzów.
Życzę klubowi, żeby osiągał ko-
lejne duże sukcesy i  był dalej na 
ścieżce rozwoju. Wtedy – w jakiejś 
perspektywie – można myśleć 
wspólnie o  publiczno-prywatnym 
przedsięwzięciu, związanym być 
może z zupełnie nowym obiektem, 
w  nowej lokalizacji. Biorąc jednak 
pod uwagę wszystkie obecne uwa-
runkowania, w  tym możliwości 
samorządu, taki projekt powinien 
być inwestycją zaplanowaną i  re-
alizowaną z myślą o komercyjnym 
wymiarze przedsięwzięcia.

Red.:   Dlaczego nie można nor-
malnie korzystać z usług 
w urzędzie miasta czy chociaż-
by urzędzie pracy, skoro w in-
nych miastach - owszem z za-
chowaniem reżimu sanitarne-
go - normalnie można załatwić 
sprawę w każdym urzędzie?
K.M.: W  Urzędzie Miasta Czę-
stochowy i  innych jednostkach 
miejskich także można załatwiać 
wszystkie sprawy urzędowe, choć 
trzeba się liczyć jeszcze z  ogra-
niczeniami w  bezpośredniej 
obsłudze interesantów, co jest 
chyba jak najbardziej zrozumiałe 
w  obecnym czasie ponownego 

nasilenia się epidemii. Z  tego co 
wiem terminy załatwiania spraw, 
nawet w  tych miejscach przyjmu-
jących najwięcej interesantów, jak 
w referacie komunikacji, znacząco 
się skróciły w stosunku do sytuacji 
z poprzednich fal pandemii. Sądzę 
więc, że pytanie może być opisem 
problemu z  obsługą z  wcześniej-
szego okresu.

Red.: Jakie inicjatywy udało się 
- w ciągu ostatniego roku Pana 
rządów w Częstochowie – zre-
alizować? Mówimy o tym, 
z których jest Pan szczególnie 
dumny...
K.M.: Cieszę się, że udało się za-
kończyć rewitalizację Starego 
Rynku, a  wcześniej oddać do 
użytku Promenadę Śródmiejską 
– inwestycje zostały wyróżnione 
w konkursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku”. Dobrze, że 
zakończyła się wreszcie przebu-
dowa linii tramwajowej i  ruszyły 
dwie wielkie inwestycje drogowe 
związane z DK-1 i DK-46. Ważne 
są kolejne inwestycje odwodnie-
niowe – sfinalizowana na Pół-
nocy i rozpoczęta w okolicach ul. 
Traugutta. Otworzyliśmy Park 
Wodny, który cieszy się sporą 
popularnością.
Satysfakcję przynoszą też decyzje 
inwestorów zewnętrznych, bo 
to pokazuje, że tworzony przez 
miasto klimat biznesowy jest 
dobry. Mijający rok to m.in. nowe 
otwarcie dla Huty Częstochowa 
– Liberty, nowy zakład ZF, nowa 
hala Stoelzle, zapowiedź urucho-
mienia nowego zakładu branży au-
tomotive japońskiej firmy TS Tech 
czy przygotowania do budowy 
centrum logistycznego Hillwooda.

Red.: Czy Pana zdaniem Często-
chowa jest miastem nowocze-
snym i postępowym?
K.M.: Myślę, że jako miasto mogące 
pochwalić się wieloma innowacyj-
nymi inicjatywami społecznymi, 
projektami równościowymi czy 
przeciwdziałającymi wykluczeniu, 
możemy się uznawać za miasto 
postępowe. Byliśmy przecież np. 
prekursorami dofinansowania za-
biegów in vitro, wdrażaliśmy też 
pierwsi w kraju projekty związane 
z  zatrudnianiem niań dla dzieci 
osób powracających do pracy, jako 
jedno z pierwszych miast w Polsce 
podpisaliśmy kartę różnorodności. 
Wcześniej powołałem pełnomoc-
niczkę ds. równych szans. Wiele 
zadań przekazujemy organizacjom 
pozarządowym, rozwijaliśmy na-
rzędzia ekonomii społecznej, po-
wołując do życia centra integracji 
społecznej i  spółdzielnie socjalne. 
Częstochowianki i  częstocho-
wianie to – jak sądzę - w  zdecy-
dowanej większości – otwarci na 
świat, życzliwi dla innych ludzie.
 Staramy się też o  to, aby stawać 
się miastem coraz bardziej nowo-
czesnym, realizując projekty inwe-
stycyjne m.in. z  pomocą środków 
unijnych. Kończymy powoli za-
sadniczą przebudowę układu 
komunikacyjnego miasta. Mamy 
zmodernizowaną komunikację 
tramwajową i  tabor autobusowy, 
zrewitalizowane centrum miasta. 
Powstają nowoczesne, również 
technologicznie zakłady pracy. 
Mamy również zaawansowane 
programy termomodernizacji 
szkół oraz budowy boisk wie-
lofunkcyjnych. 

Rozmawiamy z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem

Staramy się też o to, aby stawać się 
miastem coraz bardziej nowoczesnym

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

W nowym roku na nowo pomyśl 
o swoim zdrowiu i rzuć palenie

U progu kolejnego roku wszyscy chcą wierzyć w 
nowy początek, a to, jaki on będzie, w ogromnej 
mierze zależy tyko od nas. Antropolog David Gra-
ebera powiedział: „Ostateczna, ukryta prawda o 
świecie jest taka, że to ludzie go stwarzają. I równie 
dobrze mogliby stwarzać go inaczej”.

Czas na zmiany jest tu i teraz, 
nie czekajmy z ważnymi postano-
wieniami do 1 stycznia, kiedy bę-
dziemy sobie obiecywać zdrowszą 
dietę, więcej ruchu, dystans do 
problemów, czy rzucanie tego, 
co szkodzi zdrowiu, na przykład 
palenia. Jeśli taka zmiana z dnia 
na dzień jest zbyt dużym szo-
kiem, wiąże się z niepotrzebnym 
stresem, a zastępcze plastry ni-
kotynowe, gumy do żucia czy 
akupunktura okazują się za-
wodne, można zafundować sobie 
okres przejściowy, sięgając po 
potencjalnie mniej szkodliwe dla 
zdrowia alternatywy, jak e-papie-
rosy, podgrzewacze tytoniu czy 
saszetki nikotynowe. Dlaczego 
niektórzy naukowcy wskazują na 
te opcje jako pomocne w rozstaniu 
z nałogiem? Otóż w procesie rzu-
cania palenia niemałą rolę od-
grywa poczucie komfortu, a jeżeli 
stopniowe wychodzenie z nałogu 
jest zbyt skomplikowane, wiele 
osób traci motywację.

Na rynku znajdziemy dziś cał-
kiem spory wybór produktów 
alternatywnych. Ważne jednak, 
by sięgać wyłącznie po te, które 
zostały poddane gruntownym 
testom, jak na przykład podgrze-
wacz tytoniu glo hyper poddany 

44 testom behawioralnym, 164 
analizom chemicznym, 46 ba-
daniom klinicznym i 75 testom 
określającym wpływ na komórki 
organizmu.

Ciekawe wyniki przyniosły ba-
dania kliniczne, podczas których 
w czterech brytyjskich klinikach 
przebadano 500 woluntariuszy w 
wieku od 23 do 55 lat. Byli to pa-
lacze, którzy zamiast tradycyjnych 
papierosów, używali podgrze-
wacza tytoniu glo. Uzyskane wy-
niki zaprezentowane w naukowej 
publikacji wykazały, że całkowite 
przejście na to urządzenie spo-
wodowało statystycznie istotne 
zmiany w zakresie tzw. „biomar-
kerów narażenia” oraz „biomar-
kerów potencjalnej szkody”, w 
porównaniu z kontynuacją pa-
lenia. W przypadku większości 
mierzonych biomarkerów, re-
dukcje szkód zaobserwowane u 
osób były podobne do tych obec-
nych u osób, które całkowicie 
przestały palić.

Tradycyjnie, zbliża się czas, kiedy 
więcej przebywamy z bliskimi, po-
dróżujemy, spotykamy w gronie 
przyjaciół. Warto podjąć wysiłek, 
by w nowym roku po prostu ode-
tchnąć pełną piersią – bez dymu.

Po wspólnym biesiadowaniu 
przy stole warto się trochę 
poruszać i  postawić na odro-
binę aktywności w  gronie 
najbliższych. W okresie świą-
t e c z n o - n o w o r o c z n y m 
tradycyjnie czynne będą 
obiekty Miejskiego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Często-
chowie: pływalnie przy  
al. Niepodległości, „Sienkie-
wicza”, Park Wodny i Sztuczne 
Lodowisko.

Pływalnia Kryta przy  
Al. Niepodległości 20/22

24.12.2021 r. (piątek) czynna 
w godz. 6.00 - 12.00 - wszystkie 
godziny ogólnodostępne, ostatnie 
wejście godz. 11.00
25.12.2021 r. (sobota) nieczynna
26.12.2021 r. (niedziela) nieczynne
27-30.12.2021 r. (poniedziałek 
- czwartek) czynna w godz. 6.00 
– 21.45, w godz. 6.00 - 15.00 
wszystkie godziny ogólnodostępne 
(z wyjątkiem wtorku w godz. 11.00 
- 11.45 i środy w godz. 10.15 - 
11.00), wejścia popołudniowe 
zgodnie z harmonogramem zajęć
31.12.2021 r. (piątek) czynna 
w godz. 6.00 - 12.00 - wszystkie 
godziny ogólnodostępne, ostatnie 
wejście godz. 11.00
01.01.2022 r. (sobota) nieczynna
02.01.2022 r. (niedziela) czynna 
w godz. 8.00 – 19.30 - wejścia 
odbywają się zgodnie z aktualnym 
harmonogramem zajęć
03-05.01.2022 r. (poniedziałek  
- środa) czynna w godz. 6.00 
– 21.45, w godz. 6.00 - 15.00 
wszystkie godziny ogólnodostępne 
(z wyjątkiem wtorku w godz. 11.00 
- 11.45 i środy w godz. 10.15 - 
11.00), wejścia popołudniowe 

zgodnie z aktualnym harmono-
gramem zajęć
06.01.2022 r. (czwartek) nie-
czynna

Pływalnia Kryta „Sienkiewicz 
Częstochowa” przy Al. NMP 56

23.12.2021 r. (czwartek) czynna 
w godz. 6.00 – 21.45, godziny 
ogólnodostępne zgodnie z aktu-
alnym harmonogramem zajęć
24.12.2021 r. (piątek) czynna 
w godz. 6.00 - 12.00 - wszystkie 
godziny ogólnodostępne, ostatnie 
wejście godz. 11.00
25.12.2021 r. (sobota) nieczynna
26.12.2021 r. (niedziela) nie-
czynna
27-30.12.2021 r. (poniedziałek 
- czwartek) czynna w godz. 6.00 - 
21.45 – godziny ogólnodostępne 
zgodnie z aktualnym harmono-
gramem zajęć
31.12.2021 r. (piątek) czynna 
w godz. 6.00 - 12.00 - wszystkie 
godziny ogólnodostępne, ostatnie 
wejście godz. 11.00
01.01.2022 r. (sobota) nieczynna
02.01.2022 r. (niedziela) czynna 
w godz. 8.00 – 19.30 - wejścia 
odbywają się zgodnie z aktualnym 
harmonogramem zajęć
03-05.01.2022 r. (poniedziałek 
- środa) w godz. 6.00 - 21.45 – 
godziny ogólnodostępne zgodnie 
z aktualnym harmonogramem 
zajęć
06.01.2022 r. (czwartek) nie-
czynna

Park Wodny Częstochowa przy 
ul. Dekabrystów 47

23.12.2021 r. (czwartek) czynny 
w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 16.00)
24.12.2021 r. (piątek) nieczynny
25.12.2021 r. (sobota) nieczynny

26.12.2021 r. (niedziela) czynny 
w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 12.00)
27-30.12.2021 r. (poniedziałek - 
czwartek) czynny w godz. 10.00 – 
22.00 (saunarium od 16.00)
31.12.2021 r. (piątek) czynny 
w godz. 10.00 – 15.00 (saunarium 
nieczynne)
01.01.2022 r. (sobota) czynny 
w godz. 14.00 – 22.00 (saunarium 
od 14.00)
02.01.2022 r. (niedziela) czynny 
w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 12.00)
03-05.01.2022 r. (poniedziałek 
- środa) czynny w godz. 10.00 – 
22.00 (saunarium od 16.00)
06.01.2022 r. (czwartek) czynny 
w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 12.00)

Sztuczne Lodowisko przy  
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8

23.12.2021 r. (czwartek) czynne 
w godz. 10.00 – 20.00
24.12.2021 r. (piątek) czynne 
w godz. 10.00 - 13.00
25.12.2021 r. (sobota) nieczynne
26.12.2021 r. (niedziela) czynne 
w godz. 14.00 - 20.00
27-30.12.2021 r. (poniedziałek - 
czwartek) czynne w godz. 10.00 
- 20.00
31.12.2021 r. (piątek) czynne 
w godz. 10.00 - 15.00
01.01.2022 r. (sobota) czynne 
w godz. 14.00 - 20.00
02.01.2022 r. (niedziela) czynne 
w godz. 10.00 – 20.00
03-05.01.2022 r. (poniedziałek 
- środa) czynne w godz. 10.00 – 
20.00
06.01.2022 r. (czwartek) czynne 
w godz. 10.00 – 20.00

W okresie świąteczno-noworocznym

Jak będą funkcjonować obiekty sportowe?

Czeka na zwiedzających

Jasnogórska szopka  
już gotowa

Od 1 stycznia

Wnioski o 500+ do ZUS  
tylko elektronicznie

W  tym roku na Jasnej Górze możemy 
oglądać aż trzy szopki. Ruchoma, która 
najbardziej cieszy dzieci i  do której 
ustawiają się ogromne kolejki, szopka 
w Bazylice, a także najbardziej spekta-
kularna, bo pokazująca rzeczywistość 
rodzącego się Jezusa, szopka przed 
Wieczernikiem.

- Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny czas i  z  pewnością te elementy ze-
wnętrzne, jak choinki, różne dekoracje, 
szopki, pomagają nam w  ich przeżywaniu 
- zauważył o. Waldemar Pastusiak. Ku-
stosz Jasnej Góry podkreślił, że wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pielgrzymów, 
w Sanktuarium przygotowane zostały trzy 
szopki: ruchoma, która najbardziej cieszy 
dzieci i do której ustawiają się ogromne ko-
lejki, jest też szopka w  Bazylice zaaranżo-
wana przez br. Pawła i br. Dawida, a także 
najbardziej spektakularna, bo pokazu-
jąca rzeczywistość rodzącego się Jezusa, 
szopka przed Wieczernikiem. 

O. Bronisław Kraszewski, który jasnogór-

skim dekoratorem jest od 16 lat, a budową 
szopek zajmuje się już od 50 lat, gdy tylko 
wstąpił do Zakonu, podkreśla, że inspi-
racją do ruchomej szopki na Jasnej Górze 
byli ojcowie bernardyni, którzy odsłonili 
tajniki „zdobywania” ruchomych figurek.  
- Pierwsze zakupy zrobiłem w  Rzymie, 
a  kolejne w  różnych innych miejscach, 
mamy więc też figurki z  innych miast 
Włoch, z Portugalii oraz z Niemiec. W tym 
roku dokupione zostały nowe, po które 
pojechałem aż do Neapolu. Mamy teraz 
już ok. 400 figurek. Trzy czwarte z  nich 
porusza się, jedna czwarta to figurki stałe 
- opowiada o. Kraszewski i  podkreśla, że 
„przy każdej figurce wykonującej różne 
czynności, trzeba się zatrzymać i poobser-
wować, by zobaczyć bogactwo i piękno tej 
największej w  Polsce betlejemki”. - Naj-
ważniejszy w szopce jest Pan Jezus - przy-
pominają paulini.

Szopkę ruchomą znajdującą się na tzw. 
fosach nawiedzać można w dni powszednie 
od 9.00 do 18.00 a w soboty i niedziele od 
godz. 9.00 do 20.00.

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie 
przyjmował wnioski o  nowe świad-
czenia „Rodzina 500+” i  je wypłacał. 
Natomiast gminy będą kontynuowały 
wypłaty przyznanych już świadczeń do 
końca okresu, na jaki zostały przy-
znane, czyli do końca maja 2022 r. Nie 
trzeba w  tej sprawie składać nowych 
wniosków.

- Stopniowe przejęcie realizacji programu 
Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy 
będą kontynuowały wypłatę świadczeń 
do końca okresu, na jaki zostały przy-
znane, czyli do końca maja 2022 r. W  tych 
sprawach nadal należy kontaktować się 
z  pracownikami gmin – informuje Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskiego.

Rodzic, który obecnie nie pobiera świad-
czenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać 
prawo do świadczenia 500 plus na okres od 
1 stycznia do 31 maja 2022 r. , musi złożyć 
wniosek elektronicznie do ZUS. Natomiast 
wszyscy inni rodzice, którzy są w  trakcie 
okresu pobierania świadczenia 500+, 

wnioski na nowy okres świadczeniowy, 
czyli od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 
r. , mogą składać elektronicznie dopiero od 
1 lutego 2022 r.

Co ważne, wnioski o  przyznanie świad-
czenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego 
roku będzie można przesyłać tylko drogą 
elektroniczną na Platformie Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub 
przez bankowość elektroniczną.

Nowelizacja ustawy o  pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie 
uprawnień do świadczenia wychowaw-
czego oraz jego wypłatę z  gmin do ZUS. 
Zmienia się także sposób wypłaty świad-
czenia. Zgodnie z  nowelizacją świadczenia 
będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo 
na wskazany przez wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.

Ważna zmiana ustawy dotyczy spo-
sobu prowadzenia postępowań w  sprawie 
świadczenia wychowawczego – pisma, 
informacje i  decyzje będą przekazywane 
w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą 
tam dostępne dla zalogowanych klientów.
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- Dziękujemy mieszkańcom Cy-
karzewa i  wszystkim tym, którzy 
podczas naszych dyżurów w  „Le-
wiatanie” dokonywali zakupów 
i  wspomogli naszą akcję, wypeł-

niając darami przygotowany przez 
nas koszyk. W okresie przedświą-
tecznym jesteśmy bardziej wraż-
liwi na losy innych, szczególnie 
małych - często chorych lub po-

zbawionych matczynej miłości 
dzieci. W  tak małym środowisku 
jakim jest Stary Cykarzew, ilość 
zebranych darów świadczy o tym, 
że ludzie mają tu wielkie i  dobre 
serca – podsumowało akcję KGW 
i  złożyło wszystkim darczyńcom 
serdeczne podziękowania. - Dzię-
kujemy również kierownictwu 
„Lewiatana” za umożliwienie nam

przeprowadzenia akcji w sklepie 
i wszystkim paniom z KGW, które 
czynnie uczestniczyły w akcji, peł-
niąc dyżury w  sklepie – dodał za-
rząd stowarzyszenia. Paczuszka 
dla Maluszka to bożonarodze-
niowa akcja, do której od 2013 
roku, zawsze w  świątecznej at-
mosferze, zaprasza Fundacja Ma-
łych Stópek. Adresatami co roku 
są domy dziecka, domy samotnej 
matki oraz hospicja. Symbolem 
akcji od samego początku jest 
specjalna „paczuszkowa” bombka. 
O  tym pamiętały również człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Starym Cykarzewie – postarały 
się bowiem, aby na miejscu zbiórki 
stanęła choinka ubrana właśnie 
w takie papierowe bombki i ozdo-
biły nimi również samochód, 
którym dostarczone zostały dary 
do częstochowskich placówek. 
Zaangażowanie i zapał pań z KGW 
zasługuje na słowa uznania. Gra-
tulujemy świetnie przeprowa-
dzonej akcji! Oby takich więcej.

 ■ Paula Nogaj

Ponad 280 tysięcy złotych na 
leczenie potrzebują najbliżsi 
siedmioletniego Kacperka, 
który cierpi na autoimmuno-
logiczne zapalenie mózgu. 
Według lekarzy i specjalistów 
to ostatni moment, aby mu 
pomóc.

Po Kacperku nie widać, że jest 
chory. To śliczny siedmioletni 
chłopiec z  dużymi brązowymi 
oczami. Niestety, jego zachowanie 
odbiega od szeroko pojętych 
norm. W  sytuacji 
stresowej z  całej 
siły uderza łokciem 
w  biodro, gryzie do 
krwi rączki, krzyczy, 
płacze, uderza 
głową o  ścianę lub 
podłogę, rzuca się 
na ziemię... 

Czasem zacho-
wuje się też agre-
sywnie wobec 
innych osób. Jest 
bardzo nadpobu-
dliwy, niecierpliwy, 
nie potrafi czekać. 
Reaguje lękiem 
i  buntem na nowe 
miejsca, osoby, 
stawiane przed nim zadania. 
- Trudno znieść widok zmasa-
krowanych rączek, poobijanej 
główki czy sinego zdeformo-
wanego bioderka u  kochanego 
dziecka. Ten koszmar jest naszą 
codziennością, tak właśnie dzieje 
się z moim synkiem każdego dnia 
– mówi pan Rafał, tata chłopca.

Do 18. miesiąca Kacperek roz-
wijał się prawidłowo. Nieco wcze-
śniej zachorował na zapalenie 

żołądkowo-jelitowe połączone 
z  ostrym zapaleniem oskrzeli.  
- Wkrótce po tej infekcji zaczął się 
izolować, przestał reagować na 
swoje imię, wykonywać polecenia, 
wymawiać słowa. Zaczęły się upo-
rczywe biegunki, niewiele spał, 
cały czas był pobudzony. Na prze-
mian chodził, biegał, skakał, był 
rozdrażniony i  płaczliwy. Przestał 
interesować się ludźmi, zabaw-
kami, książeczkami. Był wśród 
nas, ale nie z nami… - opowiada.

Gdy miał dwa i  pół roku, zdia-
gnozowano u niego autyzm wcze-
snodziecięcy. Chłopiec nie mówi. 
Ma ogromne problemy z  kon-
centracją. Jest niesamodzielny, 
w  każdej czynności potrzebuje 
pomocy. Wymaga całodobowej 
opieki. - Z  pomocą wspaniałego 
dietetyka – specjalisty od za-
burzeń rozwoju oraz kolejnych 
badań, wykonywanych głównie 
prywatnie, udało się dojść do 

tego, że Kacperek cierpi na auto-
immunologiczne zapalenie mózgu 
– mówi tata siedmiolatka. 

Leczenie ma polegać na do-
żylnym podaniu immunoglobulin. 
Jeden zabieg to 3-dniowy pobyt 
w szpitalu. Immunoglobuliny wy-
twarza się z  ludzkiej krwi, otrzy-
mywanej od dawców, których 
w  związku z  panującą pandemią 
brakuje w szpitalach publicznych. 
Chłopiec nie może jednak czekać. 
Według lekarzy i  specjalistów to 
ostatni moment, aby mu pomóc. 
Natychmiastowego leczenia może 
podjąć się prywatna placówka 
z  Gdańska. Lek zostanie sprowa-
dzony z  zagranicy, jednak koszt 
jednego zabiegu wynosi około  
40 tys. zł. 

Aby leczenie zapalenia mózgu 
przyniosło pożądane 
rezultaty, wyma-
gane jest podanie 
minimum 3 wlewów 
w  odstępach 6 ty-
godni. Dokładna ilość 
potrzebnych wlewów 
jest sprawą indy-
widualną, zależną 
od stanu pacjenta 
i  stopnia poprawy. 
W naszym przypadku 
jest to prawdopo-
dobnie 7 zabiegów, 
co daje niebagatelną 
kwotę ponad 280 
tysięcy złotych…  
- Każdy wlew to dla 
nas i Kacperka szansa 
na poprawę. Na to, 

że mój synek stanie się odrobinę 
samodzielny, że będzie mógł się 
z nami porozumieć, że przestanie 
robić sobie krzywdę – dodaje 
tata Kacperka, który wychowuje 
go z  pomocą swoich rodziców. 
Zbiórka funduszy na leczenie 
chłopca prowadzona jest na 
stronie https://www.siepomaga.
pl/kacper-zienkiewicz

 Pomóc może każdy z nas...
 ■ Katarzyna Gwara

aktualności

Akcja KGW w Starym Cykarzewie

Dwie częstochowskie 
placówki obdarowane

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Cykarzewie przystąpiło do 
akcji Fundacji „Małych stópek”, której celem jest zbiórka arty-
kułów higieniczno-kosmetycznych dla małych dzieci z domów 
dziecka, domów samotnej matki i hospicjów. Panie z KGW pro-
wadziły zbiórkę w poszczególne dni grudnia w miejscowym 
„Lewiatanie”, a w miniony poniedziałek zebrane dary dostar-
czyły osobiście do dwóch częstochowskich placówek.

W Częstochowie

Firma Hegelmann  
kupiła szpital hutniczy

Szpital hutniczy na Kucelinie 
należący do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego zo-
stał sprzedany za 4 miliony 
740 tysięcy zł. Nabywcą zo-
stanie firma Hegelmann, która 
nie podjęła jeszcze decyzji w 
sprawie przeznaczenia zaku-
pionej nieruchomości.

Stary szpital hutniczy na Kuce-
linie w Częstochowie wchodzi w 
skład Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego, który obecnie 
funkcjonuje na Parkitce i Tysiąc-
leciu. Zarząd województwa ślą-
skiego chciał sprzedać budynek, 
bo nie jest potrzebny do działania 
całego szpitala.

Śląski Urząd Marszałkowski już 
po raz drugi wystawił budynek 
na sprzedaż. Tym razem cena wy-
nosiła 4,7 mln zł zamiast 6 mln zł, 
które proponowano za pierwszym 

razem. Niższa cena zachęciła kon-
trahentów.

- Mogę potwierdzić, że jest na-
bywca, ale nie wiem, jakie ma 
plany wobec budynku - mówi 
Zbigniew Bajkowski, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego.

Nowym właścicielem szpitala 
zostanie firma Hegelmann, która 
złożyła najlepszą ofertę. Na razie 
trudno jednak powiedzieć, co bę-
dzie się mieścić na terenie szpi-
tala. - Poczekajmy do podpisania 
aktu notarialnego, co powinno 
nastąpić na dniach. Wtedy bę-
dziemy mogli powiedzieć więcej, 
na razie są różne pomysły - mówi 
Fedir Yurkevych, prezes firmy He-
gelmann.

Niewykluczone, że do budynku 
szpitala przeniesiona zostanie sie-
dziba firmy z ulicy Kucelińskiej 22.

 ■ RED

Zbiórka

Samotny tata walczy  
o zdrowie swojego synka
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życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. 
Niech ten Świąteczny czas będzie wypełniony pozytywnymi

emocjami w gronie najbliższych. 
Życzymy, aby te święta przy tradycyjnym stole wigilijnym

przyniosły dużo ciepła i radości, 
a Nowy Rok 2022 niech obdaruje wszelką pomyślnością 

i spełni wszystkie marzenia.

Z okazji nadchodzących 
�wiąt Bożego Narodzenia

Piotr juszczyk

W�jt gminy kłomnice

bartłomiej żurek

Przewodniczący Rady gminy
 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zawada

Odmieniona placówka edukacyjna
Lelów

Strażacy ochotnicy  
mają nowe samochody Zespołu Szkolno - Przedszkol-

nego w  Zawadzie przeszedł 
metamorfozę. A  wszystko to 
za sprawą termomodernizacji. 
Dzięki temu placówka zyskała 
nie tylko nowy wygląd, ale bę-
dzie także cieplszejsza 
i  bardziej przyjazna środo-
wisku.

Budynek szkoły w  Zawadzie 
został oddany do użytku w  1965 
r. jako jedna z   tzw. „szkół tysiąc-
lecia”. Obiekt składa się z  kilku 
brył, mieszczących szkołę (wraz 
z  przedszkolem) oraz - w  części 
skrajnej - mieszkania. Budynek 
dwukondygnacyjny, wybudowany 
w  systemie tradycyjnym, czę-
ściowo podpiwniczony.

Zakres prac  
wykonanych w ramach  

termomodernizacji to(m.in.).:
- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachów,
- remont pokrycia części stropo-
dachu, kominów,
- wymiana części stolarki 
okiennej,

- remont schodów zewnętrznych, 
pochylni dla osób niepełnospraw-
nych,
- modernizacja instalacji central-
nego ogrzewania oraz kotłowni 
(nowe kotły gazowe kondensa-
cyjne),
- balustrady zewnętrzne, kraty 
okienne,
- montaż instalacji fotowolta-
icznej (moc instalacji: 13,5 kWp, 
ilość modułów: 30szt., lokalizacja: 

dach budynku),
- remont instalacji 
odgromowej,
- montaż rynien 
i rur spustowych, 
drenażu opasko-
wego,
- montaż pompy 
ciepła do przygo-
towania c.w.u.

Wszystkie te 
prace poprawią 
stan techniczny 
oraz właściwości 
izolacyjne bu-
dynku -  co wpły-
wanie ostatecznie 

na zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej (czyli kosztów ogrze-
wania). Dodatkowym aspektem 
przeprowadzonych prac jest po-
prawa estetyki budynku. 

Inwestycja pochłonęła ponad 
895 tysięcy złotych. Gmina na 
ten cel uzyskała dofinansowanie 
z  w  wysokości ponad 489 tysięcy 
złotych.

Wójt gminy Lelów Krzysztof 
Molenda  przekazał samo-
chody pożarnicze do jednostek 
OSP Staromieście oraz OSP 
Biała Wielka.

Ochotnicza Straż Pożarna Sta-
romieście otrzymała samochód 
pożarniczy Volvo FL 280, który 
wcześniej służył w  jednostkach 
OSP Lelów II Zbyczyce oraz OSP 
Nakło. Jednostki te doczekały 
się nowych samochodów, dzięki 
temu OSP Staromieście od kilku 
dni może cieszyć się pojazdem, 
który wielokrotnie sprawdzał się 
w  działaniach ratowniczo- gaśni-
czych. Tym bardziej, że jednostka 
znajduje się w  newralgicznym 
punkcie gminy, gdzie na skrzy-
żowaniu dróg krajowej i  woje-
wódzkiej dochodzi do wielu kolizji 
i wypadków.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Białej Wielkiej po wielu latach 

doczekała się natomiast średniego 
samochodu pożarniczego marki 
Star 200. Na przełomie lat 80 i 90 
dwudziestego wieku jako nowy 
samochód służył w jednostce OSP 
Lelów I,  następnie w  OSP Pod-
lesie oraz do chwili obecnej w OSP 
Staromieście. Dzięki temu OSP 
Biała Wielka uzyskała potencjał 
do wyjazdów ratowniczo – ga-
śniczych na co z  niecierpliwością 
czekali strażacy jednostki. - OSP 
Biała Wielka i  OSP Staromieście 
zyskały sprzęt, który pozwoli na 
podniesienie potencjału bojo-
wego jednostek. Mamy nadzieję, 
że samochody będą służyć bez-
awaryjnie i  zapewnią większą 
sprawność i  ułatwią działania 
strażakom. Co przyczyni się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej gminy 
– zaznaczają przedstawiciele 
Urzędu Gminy Lelów.

Transport

Nowe połączenie między 
Częstochową a gminą 
Kłomnice

W Olsztynie

Nowe przejścia  
dla pieszych

Jeśli Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie otrzyma dofi-
nansowanie z  funduszu 
rozwoju przewozów autobu-
sowych zostaną uruchomione 
dwie linie komunikacyjne łą-
czące Częstochowę z  gminą 
Kłomnice.

Wójt gminy Kłomnice podpisał 
w  porozumieniu z  reprezentan-
tami Starostwa Powiatowego 
w  Częstochowie - Janem Mia-
rzyńskim i  Adamem Morzykiem 
- list intencyjny w  sprawie or-
ganizacji i  współfinansowania 
transportu zbiorowego uży-
teczności publicznej, łączącego 
gminę Kłomnice z  Częstochową. 

Na podstawie podpisanego po-
rozumienia, przy pozyskaniu 
przez powiat dofinansowania 
z  funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych, zostaną urucho-
mione dwie linie komunikacyjne. 
Pierwsza z nich będzie przebiegać 
na odcinku Częstochowa-Wit-
ko w i c e - N i e z n a n i c e - Z d r o w a -
-Kłomnice-Pacierzów-Konary, 
natomiast druga linia obsługiwać 
będzie Częstochowa-Witkowi-
ce-Kłomnice-Lipicze-Zawada. 
Planowana częstotliwość połą-
czeń w  dni robocze to 12 kursów 
dziennie do Częstochowy i 12 po-
wrotnych, a w dni wolne od pracy 
6 do Częstochowy i 6 powrotnych.

Najpóźniej w maju przyszłego 
roku w  pobliżu piekarni 
w  Olsztynie oraz na ul. Sobie-
skiego powstaną pasy dla 
pieszych wraz z oświetleniem.

Wójt gminy Olsztyn, Tomasz Ku-
charski i Prezes Zarządu Inżynierii 
Ruchu Drogowego Sp. z o.o., Piotr 
Różycki podpisali umowę na reali-
zację pasów wraz z  oświetleniem 
na drodze krajowej przy piekarni 
w  Olsztynie oraz pasów przez ul. 
Sobieskiego.

Inwestycja za ponad 100 tys. zł 
zostanie zrealizowana dzięki do-
finansowaniu z  Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na poziomie 

80 procent. - Dobrze doświetlone 
przejście dla pieszych ma po-
prawić bezpieczeństwo pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Żwirki i  Wi-
gury i  Sobieskiego w  Olsztynie – 
informują przedstawiciele Urzędu 
Gminy Olsztyn. - W ubiegłym roku 
zakończyliśmy budowę interak-
tywnego przejścia dla pieszych, 
przy skrzyżowaniu ulic Kühna 
i  Św. Puszczy w  Olsztynie. W  ra-
mach inwestycji ustawiono radar 
z  wyświetlaczem, zamontowano 
garby najazdowe na ul. Napoleona 
oraz „migające i  gadające słupy” 
ostrzegające zbliżających się kie-
rowców – podsumowują.

zdj. UG Mstów
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Teresa Szajer: W  okresie jesienno-
-zimowym obserwowaliśmy wzrost 
zachorowań na wirusa RSV, który 
powoduje ostrą infekcyjną dróg 
oddechowych. Dotycza on przede 
wszystkim dzieci. Jak rozpoznać, że 
mamy do czynienia z wirusem RSV?
Roman Sikora: Wirus RSV to pa-
togen, który wywołuje rzeczywi-
ście ostre zapalenie oskrzelików. 
Głównie atakuje najmłodsze 
dzieci. Na początku wygląda to, 
jak zwykła infekcja górnych dróg 
oddechowych. Charakterystyczne 
objawy wirusa RSV to kaszel, katar, 
nieżyt nosa, przyspieszony i świsz-
czący oddech. Nasilają się one 
zwykle do siedmiu dni.
Katar jest śluzowy z dużym obrzę-
kiem błony śluzowej nosa, kaszel 
jest mokry i  bardzo uciążliwy 
zwłaszcza dla małych dzieci. Wirus 
RSV dotyka dzieci do drugiego 
roku życia, które karmione są 
piersią lub smoczkiem, więc mają 
one utrudnione oddychanie pod-
czas karmienia i  samo kamienie 
jest dla nich uciążliwe.

T.S.: Czy wirus RSV jest groźny dla 
dzieci?
R.S.: Większość zakażeń ma ła-
godny przebieg. Niestety, zdarza 
się, że dochodzi do bezdechów, 
duszności, ciężkiego zapalenia 
płuc oraz uszkodzenia płuc. Ry-
zyko infekcji i ciężkiego przebiegu 
zakażenia jest większe u  wcze-
śniaków urodzonych przed 32. 
tygodniem ciąży. Wirus RSV, który 
atakuje drogi oddechowych, do-
datkowo utrudnia im oddychanie. 
Jedynym obecnie skutecznym 
lekiem chroniącym przed ciężką 
postacią RSV u  wcześniaków jest 
Synagis.
To bardzo drogi lek, w  Polsce 
jest refundowany. Wszedł nawet 
w  życie program lekowy, który 
gwarantuje podanie Synagisu 
wszystkim skrajnym wcześniakom 
urodzonym do 28. tygodnia ciąży 
oraz wcześniakom urodzonym po-
między 29. a 32. tygodniem ciąży, 
u  których stwierdzono dysplazję 
oskrzelowo-płucną lub np. ciężką 
wadę serca. Klasyfikacji do po-
dania tego leku dokonuje lekarz.

T.S.: Jak dzieci zarażają się wi-
rusem RSV ?
R.S.: Wirus RSV przenoszony jest 
się drogą kropelkową w  czasie 
kaszlu, kichania lub przez bezpo-
średni kontakt, czyli dotykanie 
zainfekowanych przedmiotów 
(wirus może przetrwać na nich 
przez wiele godzin). Dodatkowo 
musimy wiedzieć, że najwięcej 
zachorowań obserwuje się od li-
stopada do kwietnia, a  szczyt za-
każeń wirusem RSV przypada na 
styczeń i luty.

T.S.:  Jak przebiega leczenie?
R.S.: Infekcje układu oddechowego 
wywołane wirusem RSV leczy się 
objawowo. Nie ma leków celowa-
nych, jak w  przypadku np. anginy, 
gdzie możemy zadziałać anty-
biotykami. W  przypadku wirusa 
RSV, jeżeli jest katar, to dajemy 
leki udrażniające nos, jeżeli jest 
kaszel, to dajemy leki przeciw 
kaszlowe.
Jak większość infekcji wiru-
sowej na początku objawy cho-
roby narastają, później około 
piątej - siódmej doby stopniowo 
ustępują. Czas całkowitego wy-
leczenia dziecka trwa do trzech 
tygodni. Wirus najgroźniejszy jest 
dla noworodków. W  przypadku 

łagodnych zakażeń dziecko po-
zostaje w  domu, ale oczywiście 
cały czas pozostaje pod opieką 
lekarza. W  czasie takiej do-
mowej terapii należy szczególnie 
zwracać uwagę na odpowiednie 
nawadnianie dziecka, łagodzenie 
gorączki i  szczególnie dbać o  to-
aletę nosa dziecka. W  cięższych 
przypadkach konieczna jest ho-
spitalizacja dziecka, ponieważ 
w  szpitalu można monitorować 
stan dziecka, ewentualnie za-
stosować tlenoterapię lub inne 
wsparcie oddechowe. Czasem 
stosuje się antybiotykoterapię 
oraz inhalacje. Antybiotyk stosuje 
się wówczas, gdy dochodzi do za-
palenia oskrzelików lub zapalenia 
płuc z nadkażaniem bakteryjnym.

T.S.:  Jak wzmocnić organizm pię-
cioletniego dziecka na zimę?
R.S.: Po pierwsze, im mniejsze 
dziecko tym więcej snu potrze-
buje. Taki pięciolatek powinien 
spać około 10 godzin. Ilość i  ja-
kość snu mają ogromny wpływ na 
prawidłowy rozwój dziecka, jak 
i  poziom jego odporności na in-
fekcje. Negatywnie na odporność 
może wpływać długotrwałe stres 
i  napięcie, dlatego warto zadbać 
o ich wyeliminowanie, szczególnie 
u starszych dzieci.
Po drugie dzieci, bez względu na 
porę roku, powinny odżywiać się 
zdrowo, zgodnie z  piramida ży-
wieniową. Dieta dziecka powinna 
być bardzo urozmaicona. Szcze-
gólnie jest to ważne w  okresie 
jesienno-zimowym. W menu każ-
dego dziecko powinny się znaleźć 
warzywa i owoce, i nabiał, i mięso 
również. Właściwa dieta, nie 
tylko dostarczy dziecku niezbęd-
nych witamin i  minerałów, co 
zwiększy jego odporność, zapew-
niając jednocześnie dużą dawkę 
energii. Pamiętajmy o tym, że or-
ganizm w wyniku niedoborów czy 
osłabienia jest bardziej podatny 
na infekcje.
Po trzecie - aktywność na świeżym 
powietrzu bez względu na po-
godę. Musimy dziecku zapewnić 
co najmniej godzinny spacer lub 
godzinę zabawy na placu zabaw. 
Nie ma znaczenie obecna sytuacja 
epidemiologiczna. Jedyną prze-
szkodą w  spacerach z  dzieckiem 
jest smog. Należy więc sprawdzać 
warunki pogodowe oraz zapylenie 
w  danym dniu i  dzielnicy. Proszę 

pamiętać, że aktywność fizyczna 
jest kluczowym element zdro-
wego stylu życia. Jej brak może 
decydować o poziomie odporności 
dziecka. Deszcz czy śnieg nie po-
winny być przeszkodą dla spa-
cerów, czy zabawy na zewnątrz.
Po czwarte należy pamiętać o  har-
towaniu dziecka. To jeden ze 
sposobów na wzmocnienie odpor-
ności. Hartowanie ma za zadanie 
oswajanie dziecka z  coraz niż-
szymi temperaturami. Organizm 
przyzwyczaja się do znoszenia 
trudniejszych warunków, wolniej 
się wyziębia, a  przez to staje się 
mniej podatny na infekcje. Niższe 
temperatury pobudzają krążenie 
krwi i  proces namnażania się od-
powiedzialnych za odporność 
białych krwinek. Efekt: trudniej 
się przeziębić i  chorowanie staje 
się rzadsze. Tymczasem w  Polsce, 
gdy jest 12 stopni na plusie, 
wszystkie place zabaw są puste. 
Nie wiadomo dlaczego! W Szwecji 
natomiast dzieci w  wieku przed-
szkolnym wychodzą na spacer do 
temperatury minus dwudziestu 
stopni. Polecam, aby tempera-
tura optymalna w  domu była nie 
większa niż to 19 - 21 stopni, mu-
simy czuć delikatny chłód.
Dodatkowo piąte zalecenie to 
suplementy diety. Jednak pamię-
tajmy, że same suplementy diety 
nie spowodują, że nasze dzieci, 
czy my będziemy zdrowsi. Musimy 
stosować wszystkie pięć zaleceń. 
Suplementy jedynie  delikatnie 
wspomogą organizm. By ten 
działał prawidłowo, potrzebuje 
wielu witamin i  minerałów. Jedną 
ze szczególnie cennych dla ciała 
witamin jest witamina D3, którą 
powinni brać regularnie zarówno 
dzieci, jak i dorośli.

T.S.: Jakie dawki witaminy D3 po-
winniśmy stosować?
R.S.: 0–6 miesięcy: 400 IU/dobę od 
pierwszych dni życia niezależnie 
od sposobu karmienia. 6.–12. 
miesiąca życia – dawka 600 IU/
dobę, dorośli natomiast 1000 IU/
dobę. W  okresie letnim można 
zrezygnować z  przyjmowania 
witaminy D3, ponieważ jest ona 
wytwarzana przez organizm pod 
wpływem słońca. Prosze pamiętać, 
że układ immunologiczny dziecka 
nabiera dojrzałości dopiero 
około 12. roku, dlatego infekcje 
są wpisane w  pierwsze lata życia 

dziecka. Można jednak znacząco 
ograniczyć ryzyko zachorowania 
u  dzieci. Jeżeli zaś dziecko mimo 
to niemal ciągle choruje, być może 
ma wrodzone problemy z obniżoną 
odpornością i  warto tę kwestię 
skonsultować z lekarzem.

T.S.:  A  co pan sadzi o  „babcinych 
sposobach leczenia infekcji?
R.S.: Jestem za, ponieważ okazuje 
się, że babcine metody na prze-
ziębienie są całkiem skuteczne np. 
syrop z  cebuli, bańki, sok z  malin 
czy sok z czarnego bzu.

T.S.:  Czy szczepić na COVID dziecko 
z alergią i astmą?
R.S.: Nie ma przeciwwskazań do 
szczepień takich dzieci. Szczepimy 
już dzieci i  słusznie, bo im więcej 
osób będzie zaszczepionych, tym 
tzw. odporność populacyjna bę-
dzie większa. Warto podkreślić, 
że szczepienia ochronne są naj-
lepszą formą profilaktyki chorób 
zakaźnych. Zdecydowanie lepiej 
jest zapobiegać niż leczyć, także 
w  przypadku COVID-19 i  wystę-
pujących u dzieci powikłań.

T.S.: Czy kobiety w  ciąży mogą 
się szczepić i  czy nie zagraża to 
dziecku?
R.S.: Oczywiście nie odradza się, 
a raczej zachęca kobiety w ciąży do 
szczepień. Powinny się zaszczepić 
dla pełnego bezpieczeństwa swo-
jego i dziecka. Można to zrobić od 
drugiego trymestru ciąży, a później 
dodatkowo zastosować  przypo-
minające szczepienie przeciwko 
krztuścowi. Oczywiście najlepiej 
to szczepienie zrobić przed ciążą, 
ale jeżeli nie udało się, to w ostat-
niej fazie ciąży kobieta powinna 
być zaszczepiona na krztusiec.

T.S.: Czy mama karmiąca piersią 
może przyjąć szczepionkę prze-
ciwko COVID-19?
R.S.: Nie ma żadnych przeciw-
wskazań, by mama karmiąca 
piersią przyjęła szczepionkę prze-
ciwko COVID-19.  Są  bezpieczne, 
a  korzyści odnosi i  dziecko, i  kar-
miąca mama. Dziecko bowiem  
z  mlekiem mamy otrzymuje prze-
ciwciała. Nie ma żadnego powodu, 
by zastanawiać się nad przyjęciem 
szczepionki.

T.S.:  Które produkty żywnościowe 
mają najbardziej niekorzystny 
wpływ na zęby? Czego powinny 
unikać dzieci, które prawidłowo 
myją zęby, chodzą do stomatologa, 
a  mimo to mają problem z  próch-
nicą?
R.S.: Mleczaki wymagają takiej 
samej pielęgnacji i  codziennych 
zabiegów jak zęby stałe. Walka 
z  próchnica to nie tylko leczenie 
w  gabinecie dentystycznym. 
Pierwsza próba wizyty u  stoma-
tologa powinna być już podjeta 
z dzieckiem, które skończyło dwa 
lata. Oczywiście pierwsze wi-
zyty będą trudne, ale na pewno 
w  końcu przyniosą oczekiwany 
efekt. Dodatkowo, oprócz wizyt 
u  stomatologa  pomaga  odpo-
wiednia  dieta. Ważne jest za-
równo  co dziecko  je,  w  jakich 

ilościach oraz  jak często. Unikać 
trzeba zwłaszcza cukru i  sło-
dyczy, słodkich napojów, soków.

T.S.:  Kąpiel niemowlaka wzbudza 
wiele pytań. Jak często myć 
dziecko? Jak powinna wyglądać hi-
giena? Czy za częste kąpiele mogą 
zagrażać zdrowiu najmłodszych?
R.S.: Większość rodziców uważa, 
że częste mycie dziecka dobrze 
wpływa na jego zdrowie. Dziś już 
wiemy, że nadmiar higieny nie jest 
dobry. Warto także pamiętać, że 
dzieci nie musimy myć codziennie, 
nic się nie stanie, jeśli czasem od-
puścimy kąpiel. Oczywiście, to, że 
nie kąpiemy dziecka, nie oznacza, 
że nie dbamy o  jego higienę. Pod-
czas zmieniania pieluchy trzeba 
przemyć okolice intymne. Istotne 
jest też odpowiednie nawilżanie 
skóry, szczególnie w  okresie 
grzewczym, w  którym nasilają się 
często atopowe zapalenia skóry.

T.S.:  Jak odróżnić grypę od przezię-
bienia?
R.S.: Przede wszystkim chodzi 
o porę występowania zachorowań. 
Zachorowania na grypę występują 
od grudnia do połowy marca. Samo-
poczucie przy zarażeniu się grypą 
szybko się pogarsza. W  odróż-
nieniu od przeziębienia, gdzie ob-
jawy następują powoli, przy grypie 
nagle możemy odczuwać dreszcze, 
szybko wzrasta temperatura ciała 
i pojawić się mogą bóle mięśni, złe 
samopoczucie. Chorzy najczęściej 
skarżą się na ból gardła, a  także 
na suchy i  męczący kaszel. Jeżeli 
chcemy być pewni czy chorujemy 
na grypę, możemy wykonać test na 
grypę. W  Częstochowie można go 
zrobić w Szpitalu Wojewódzkim na 
Parkitce w Zakładzie Bakteriologii. 
Kosztuje około 50 zł -70 zł. Można 
też, po konsultacji z  lekarzem, za-
stosować sprawdzony lek na grypę 
Ebilfumim, oczywiście jest to lek 
na receptę. Można go stosować 
nawet u bardzo małych dzieci. Przy 
grypie rzadko występuje katar, 
który jest nieodłączną oznaką 
przeziębienia. Dolegliwości zwią-
zane z grypą trwają około tygodnia 
lub dwóch, jednak złe samopo-
czucie i osłabienie może się utrzy-
mywać nawet do kilku tygodni po 
ustąpieniu objawów. Przeziębiać 
się natomiast możemy się cały rok. 
Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpli-
wości należy skontaktować się za-
wsze z lekarzem.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

zdrowie

Grupa Pediatryczna

Rozmawiamy z pediatrą 
i neonatologiem Romanem Sikorą

Wolnowska Monika 
tel. 501 599 007
Sikora Roman 
tel. 502 022 939
Rejestracja tel. 577 605 755

Specjalistyczna 
opieka pediatryczna

Ultrasonografia
Rehabilitacja

Dietetyka
Psychologia
Logopedia

Punkt pobrań krwi
Pracownia EKG

ul. Trawowa 1, 
Częstochowa

lek. Roman Sikora
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Początek szlaku

Rowerowa instalacja  
na placu Daszyńskiego

Na placu Daszyńskiego stanęła nowa 
instalacja artystyczna. Jest ona dedy-
kowana rowerzystom.

Instalacja ma być symbolicznym począt-
kiem rowerowego Szlaku Orlich Gniazd. 
Powstała ona z inicjatywy Stowarzyszenia 
Częstochowa 2020. - Częstochowa nazy-
wana się bramą do Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Wiele osób wybieraja się 
na nią właśnie rowerem i rusza z naszego 
miasta – podkreśla prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Chętnie włączamy się w 
inicjatywy promujące aktywny tryb życia. 
Liczę na to, że miejsce w pobliżu nowej 
instalacji będzie doskonałym do spotkań i 

wypadów na rowerowe szlaki – dodaje.
Za projekt i wykonanie odpowiedzialny 

jest Łukasz Gawron z PRIMITIVE DESIGN 
- współzałożyciel grupy Monstfur oraz 
galerii sztuki współczesnej Iron Oxide, 
częstochowski artysta, absolwent wy-
działu malarstwa Uniwersytetu im. Jana 
Długosza. - Chodziło nam o zaprezento-
wanie pędu, lekkiej formy i „cięcia” powie-
trza przez rowerzystów. Wybraliśmy więc 
kolarza na klasycznym rowerze. Całość 
nie  nie ingeruje w estetykę alei i o to nam 
chodziło – zaznacza  Łukasz Gawron. Pod 
instalacja znajdzie się tekst tłumaczący 
jej cel oraz współrzędne geograficzne 
miejsca, w którym się znajduje.

Ponad 300 zdjęć wpłynęło 
na konkurs „Śląska Foto-
grafia Prasowa”. Ostatecznie 
na wystawę zostało zakwali-
fikowanych 121 zdjęć 23 
autorów.

Na tegoroczny konkurs Śląska 
Fotografia Prasowa wpłynęło 
ponad 300 zdjęć 41 polskich i cze-
skich fotoreporterów. Są to cykle 
fotografii i pojedyncze prace, po-
dejmujące aktualne tematy jak 
epidemia Covid-19 czy manife-
stacje po wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego, ale możemy również 
spojrzeć na fotografie żywieckich 
kolędników czy ujęcia malowni-
czych fasad bungalowów.

W obradach Kapituły udział 
wzięli:

• Arkadiusz Ławrywianiec – prezes 
zarządu Okręgu Śląskiego 
Związku Polskich Artystów 
Fotografików, przewodniczący 
Kapituły,

• Daniel Dmitriew – fotoreporter, 
zwycięzca Konkursu Śląska Foto-
grafia Prasowa 2019,

• Katarzyna Łata – członek Rady 
Artystycznej Związku Polskich 
Artystów Fotografików,

• dr Magdalena Nazarkiewicz – 
wykładowczyni Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach,

• Rafał Klimkiewicz – fotoreporter, 
zwycięzca Konkursu Śląska Foto-
grafia Prasowa 2018,

• Zbigniew Podsiadło – prezes za-
rządu Okręgu Górskiego Związku 
Polskich Artystów Fotografików,

• doc. mgr. Jirí Siostrzonek – za-
stępca dyrektora Instytutu 
Twórczej Fotografii Wydziału 
Filozoficzno-Przyrodniczego Uni-
wersytetu Śląskiego w Opawie.

Ostatecznie zdecydowano, że:
I nagrodę otrzyma Dominik 

Gajda za zdjęcie przedstawiające 
rodzinę uczestniczącą w transmi-
towanej Wigilii Paschalnej,

II nagrodę otrzyma Wojciech Bar-
czyński za cykl zdjęć: „Sprzeciw”,

III nagrodę ex aequo:
- Lukáš Horký za cykl zdjęć „Lost 

City”,
- David Macháč za cykl zdjęć 

„Ogrodnicy”.
Kapituła Konkursu podjęła rów-
nież decyzję o przyznaniu dwóch 
honorowych wyróżnień dla:
- Michała Kaczorka za zdjęcie „Tuż 

po północy”,
- Grzegorza Skowronka za zdjęcie 

„Konferencja”.
Na wystawie, która prezentowana 

jest w Galerii Holu Głównego Bi-
blioteki Śląskiej można zobaczyć 
prace fotoreporterów: Marzeny 
Bugały-Astaszow, Wojciecha Bar-
czyńskiego, Ireneusza Dorożań-
skiego, Dominika Gajdy, Krzysztofa 
Gołucha, Wojciecha Grabowskiego, 
Lukáša Horkiego, Michała Janu-
sińskiego, Przemysława Jendroski, 
Michała Kaczorka, Ireneusza Kaź-
mierczaka, Wiktorii Kot, Łukasza 
Kowalskiego, Grzegorza Krzysz-
tofika, Anny Lewańskiej, Davida 
Macháča, Joanny Mrówki, Michała 
Ostrowskiego, Pawła Piotrow-
skiego, Artura Pławskiego, Rafała 
Ruska, Grzegorza Skowronka, 
Jiríego Žižki.

Organizatorem konkursu była tra-
dycyjnie Biblioteka Śląska w Kato-
wicach we współpracy z Instytutem 
Fotografii Twórczej w Opawie.

Wśród nagrodzonych 
częstochowianie

Wybrali najlepsze 
zdjęcia prasowe

BOŻE NARODZENIE

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia
i uroczysta Wigilia

w pokoju stoi choinka
na niej kolorowe bombki i lampki

błyskają wesoło,
na stole biały obrus

a na nim potrawy przeróżne,
na środku stołu świąteczny opłatek,

by się dzielić wspólnie
i składać najlepsze życzenia,

w mieszkaniach pachnie pieczoną rybą,
kapustą z grzybami,
pełne misy pierogów

i barszczyku z uszkami,
smakowite ciasta

zachęcają do jedzenia,
usiądźmy razem przy rodzinnym stole

zaśpiewajmy kolędę,
prowadź nas Gwiazdo Betlejemska

w pokoju i szczęściu.

Irena Krawczyk

 ■ kg

 ■ kg
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Skąd taka tradycja?
Jednak chrześcijaństwo 

zaadaptowało tradycję da-
wania prezentów znacznie 
później. Jest ona kultywo-
wana w wielu różnych miej-
scach na świecie i stała się 
już niemal nieodłącznym 
elementem świąt Bożego Na-
rodzenia. Skąd się wzięła? Z tra-
dycją wręczenia świątecznych prezentów 
łączona jest przede wszystkim postać ka-
tolickiego biskupa miasta Miry – świętego 
Mikołaja - który żył na przełomie III i IV 
wieku. Zgodnie z relacjami historyków, 
jego rodzice przez długi czas starali się 
o potomka, a po narodzinach syna jego 
rodzina stała się bardzo pobożna. Już od 
wczesnej młodości Mikołaj był 
bardzo troskliwy i wraż-
liwy na los innych. Po 
śmierci rodziców został 
jedynym spadkobiercą 
majątku. Uważał jednak, 
że czerpanie korzyści z 
pieniędzy, nie wpisuje się 
w chrześcijańskie miłosier-
dzie, jeżeli nie staje się źró-
dłem pomocy dla ubogich i 
potrzebujących. Dlatego no-
cami opuszczał swój dom, aby 
niezauważony, ofiarowywać 
chorym i bezdomnych środki niezbędne do 
codziennego funkcjonowania. Za wszelką 

cenę chciał pozostać anoni-
mowy. Jedna z legend mówi 
o tym, że biskup podjął się 
pomocy ubogiemu ary-
stokracie, który nie mógł 
wydać córek za mąż, po-
nieważ nie mógł dać im 
posagu. Według podań, 
podrzucił on rodzinie trzy 

sakiewki ze złotem. Zrobił 
to przez komin, a podarunki miały 

wpaść do suszących się przy pale-
nisku trzewików. Nie wiadomo 
ile jest prawdy w tej historii, 
ale faktem jest legen-
darna szczodrość Miko-
łaja. Biskup zmarł w 343 
roku, a jego kanonizacja na-

stąpiła w IX wieku. 
Aby uczcić jego pa-
mięć, około trzystu 
lat temu, narodziła 
się tradycja wręczania 
sobie prezentów 6 
grudnia. Co istotne, nie jest 
to rocznica urodzin Miko-
łaja, ale jego śmierci. Zwy-
czaj wręczania prezentów 
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia do naszego 
kraju przywędrował w 

XIX wieku. Kultywowano go 
jednak w domach mieszczańskich i we 
dworach, gdzie pojawiał się przebrany 
św. Mikołaj w biskupich szatach, a to-

warzyszył mu anioł bądź diabeł. Czasem 
trzymał w swojej dłoni rózgę. Zwyczaj ten 
był popularny wśród bogatej arystokracji, 
bo tylko ją było stać na tego typu rozrzut-
ność w trakcie zaborów. Zwyczaj dawania 
prezentów na wsiach został wprowadzony 
dużo później, bo aż w drugiej połowie XX 
wieku. Początkowo upominki trafiały wy-
łącznie do najmłodszych. Mało tego – da-

wano głównie, tak trudno dostępne, 
słodycze, owoce i orzechy. W nieco 

zamożniejszych rodzinach dzie-
ciom wręczano zabawki wyko-

nane z drewna, ubrania uszyte 
bądź zrobione na drutach 

lub lalki.

Nie tylko święty 
Mikołaj

W wielu regionach jednak to nie 
święty Mikołaj przynosi prezenty w Boże 
Narodzenie. Dlaczego zatem do nas tra-
fiają? Jedna z teorii głosi, że początków 
tej tradycji należy upatrywać w XIII wieku. 
Nawiązuje ona do darów, jakie złożyli 
Trzej Królowie Jezusowi podczas wizyty 
w Betlejem. Najwierniejsze odbicie znaj-
duje ona w Hiszpanii – tam do tej pory to 
właśnie Mędrcy ze Wschodu przynoszą 
dzieciom prezenty, na które muszą one 
poczekać do 6 stycznia, czyli do święta 
Trzech Króli. W naszym kraju zwyczaj roz-

dawania prezentów tak bardzo wpisał się 
w świąteczną codzienność, że w grudniu 
robimy to dwa razy – zarówno na Mikołaja  
(6 grudnia) oraz pod choinkę (święta Bo-
żego Narodzenia).

W Wielkopolsce, na Kujawach, na 
Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim 
prezenty na Boże Narodzenie 
tradycyjnie przy nosi Gwiazdor, 
święty Mikołaj - przynosi prezenty 
6 grudnia. W Małopolsce i na Śląsku 
Cieszyńskim - prezenty pod choinką 
zostawia Aniołek, natomiast w nocy 
z 5 na 6 grudnia prezenty przynosi 
święty Mikołaj.
Na Górnym Śląsku, w Czechach, 
na Słowacji i Węgrzech przenty na 
Boże Narodzenie przynosi Dzie-
ciątko utożsamiane z postacią 
Jezusa Chrystusa. 6 grudnia pre-
zenty przynosi święty Mikołaj. Na 
Dolnym Śląsku oraz na Opolsz-
czyźnie prezenty w Boże Narodzenie 
przynosi Gwiazdka.  Mieszkańcom 
Płaskowyżu Tarnogrodzkiego nato-
miast na Boże Narodzenie prezenty 
przynoszą krasnoludki. Mikołaj 
jedynie 6 grudnia. W Hiszpanii 
prezenty przy noszą Trzej Królowie 
6 stycznia. Dzieci nie znajdują żad-
nego prezentu pod choinką.

Koniecznie przeczytaj

Jeżeli lubisz otrzymywać prezenty...
Obdarowywanie najbliższych prezentami to piękna, świąteczna tradycja, którą warto pielęgnować. Czy zastanawialiście się jednak,  

kiedy zrodził się ten zwyczaj i jak zmieniał się on na przestrzeni wieków?
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Nowy przedmiot historia i  te-
raźniejszość, zmiany 
w  podstawie programowej 
przedmiotów historia oraz 
wiedza o  społeczeństwie (za-
kres rozszerzony) –  zawierają 
przekazane do konsultacji pu-
blicznych i  uzgodnień 
międzyresortowych projekty 
rozporządzeń Ministra Edukacji 
i  Nauki zmieniające rozporzą-
dzenia w  sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogól-
nego. Konsultacje potrwają do 
17 stycznia 2022 r.

- Celem proponowanych zmian 
jest wzmocnienie komponentu 
historii najnowszej w  edukacji 
historycznej uczniów szkół po-
nadpodstawowych w  połączeniu 
z treściami z zakresu wiedzy o spo-
łeczeństwie, przy jednoczesnym 
zachowaniu obowiązkowego, 
chronologicznego i  pełnego kursu 
historii dla każdego ucznia szkoły 
ponadpodstawowej – zaznacza re-
sort edukacji.

Zakres proponowanych zmian

Nowy przedmiot historia i  teraź-
niejszość (w  liceum ogólnokształ-
cącym, technikum oraz branżowych 
szkołach I i II stopnia).

Historia i  teraźniejszość zastąpi 
wiedzę o  społeczeństwie (zakres 
podstawowy). Przedmiot będzie 
obejmował zagadnienia z  zakresu 

wiedzy o  społeczeństwie oraz za-
gadnienia z  historii najnowszej – 
dzieje powojenne (od 1945 r. do 
2015 r.). Będzie on realizowany 
począwszy od roku szkolnego 
2022/2023 w klasach I szkół ponad-
podstawowych (liceum, technikum, 
BS I) i  sukcesywnie w  kolejnych la-
tach – kolejne klasy.

Pozostałe klasy liceum ogól-
nokształcącego, technikum oraz 
branżowej szkoły I  stopnia w  roku 
szkolnym 2022/2023 do zakoń-
czenia cyklu kształcenia będzie obo-
wiązywać podstawa programowa 
wiedzy o społeczeństwie w dotych-
czasowym brzmieniu.

Zmiany w podstawie programowej 
przedmiotu historia (w liceum 

ogólnokształcącym, technikum oraz 
branżowej szkole I stopnia).

W tym przypadku zmiany polegają 
na wydłużeniu cezury historycznej 
o okres 2004-2015. Obejmują rów-
nież punktowe zmiany w  treściach 
nauczania – wymaganiach szczegó-
łowych w  ramach poszczególnych 
epok. 

Zmieniona podstawa programowa 
przedmiotu historia również będzie 
wdrażana sukcesywnie, począwszy 
od 1 września 2022 r. w klasie I wy-
mienionych szkół.

Zmiana podstawy programowej 
przedmiotu wiedza o społe-

czeństwie – zakres rozszerzony 
(w liceum ogólnokształcącym 

i technikum).

Zmiany w  tym przedmiocie 
wiążą się z  zastąpieniem przed-
miotu wiedza o  społeczeństwie 
(zakres podstawowy) przed-
miotem historia i  teraźniejszość 
(zakres podstawowy), ale pole-
gają również na zaproponowaniu 
nowej koncepcji przedmiotu.

Również w  tym przypadku za-
proponowano sukcesywne za-
stąpienie aktualnej podstawy 
programowej przedmiotu wiedza 
o  społeczeństwie (zakres rozsze-
rzony), począwszy od roku szkol-
nego 2022/2023 (w klasach I).

Ramowe plany nauczania

Zgodnie z planami resortu:
• wymiar godzin nowego przed-

miotu historia i  teraźniejszość 
będzie wynosił 3 godziny 
w  cyklu kształcenia (w  liceum 
i  technikum) zamiast obecnych 
2 godzin przeznaczonych na 
przedmiot wiedza o  społeczeń-
stwie,

• wymiar godzin historii w  za-
kresie podstawowym z  obec-
nych 8 będzie wynosił 7 godzin 
(w cyklu kształcenia),

• wymiar godzin przedmiotów: 
historia oraz wiedza o  społe-
czeństwie w  zakresie rozsze-
rzonym nie ulegnie zmianie 
w  stosunku do stanu obecnego 
i  będzie wynosić odpowiednio: 
6 h (historia) i 8 h (wiedza o spo-
łeczeństwie), w  cyklu kształ-
cenia,

• wymiar godzin przedmiotu hi-
storia i  społeczeństwo w  bran-
żowej szkole I  i  II stopnia, 
w  której nowy przedmiot 
również zastąpi wiedzę o  spo-
łeczeństwie, będzie wynosił  
1 godzinę w cyklu kształcenia.

edukacja

Konkurs

Wybrali najlepsze „stołówki”  
dla ptaków

Wykonanie karminika lub budki 
lęgowej – takie zadanie stanęło 
przed uczestnikami konkursu 
zorganizowanego przez Miej-
skie Przedszkole nr 37 przy ulicy 
Sportowej w Częstochowie. 
Przedszkolakom pomagali ro-
dzice i opiekunowie.

W międzyprzedszkolnym kon-
kursie „Zimowa stołówka – do-
karmiamy naszych skrzydlatych 
przyjaciół” wzięło 27 placówek z 
Częstochowy. Zadanie polegało 
na zbudowaniu karmnika z eko-
logicznego, trwałego materiału 
przyjaznego środowisku, dostoso-
wanego do rozmiarów stołujących 
się w nim ptaków.

Ocenie podlegały: funkcjonal-
ność, zgodność z tematem oraz 
pomysłowość.

Wyniki konkursu:

I Miejsce
1. Natan Kręciwilk MP 7
2. Liliana i Marcelina Krygier MP 37

II Miejsce
1. Wiktoria Krupka MP 25
2. Lena Koniecka MP 4

III Miejsce
1. Stanisław Myga MP 6
2. Grupa Montessori 1 MP 37
3. Zuzanna Bielicka MP 5
4. Liliana Wachecka MP37

WYRÓŻNIENIA
1. Lena Błaszczykowska MP 16
2. Marcelina Kowalczyk MP 37
3. Zuzanna Łapeta MP 37
4. Maja Niemczyk MP 19
5. Wojciech Hutny MP 37

Na uroczystości wręczenia na-
gród byli obecni: zastępca pre-
zydenta Częstochowy Ryszard 
Stefaniak, naczelnik miejskiej 
edukacji Rafał  Piotrowski, radny 
Dariusz Kapinos oraz dyrektorzy 
nagrodzonych przedszkoli.

Nowy przedmiot

Edukacja historyczna:  
co się zmieni?

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Dnia 1 grudnia uczniowie z klasy 3k 
(gr1) naszego liceum wraz z nauczy-
cielem języka angielskiego, p. prof. Ma-
rzeną Kossak-Wąchała, uczestniczyli 
w międzynarodowym projekcie eduka-
cyjnym Pearson and BBC Live Classes. 
Jest to projekt skierowany do uczniów, 
nauczycieli i szkół na całym świecie, 
tworzących globalną społeczność ludzi 
uczących się języka angielskiego. Tym 
razem spotkanie odbyło w formacie 
Big Live Lesson, a dla klasy 3k było to 
pierwsze takie doświadczenie. Poprzez 
udział w tym projekcie uczniowie mogli 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
językowe, komunikując się z prowa-
dzącym i ze swoimi rówieśnikami po-
przez platformę Zoom. Mieli oni okazję 
uczestniczyć w lekcji z native spe-
akerem, wspólnie z uczniami z Ukrainy, 
Indii, Brazylii i Francji oraz innych miast 
Polski. „Speak out for sustainability” to 

kolejny  nowy projekt partnerstwa Pe-
arson i BBC Studio, w ramach którego 
dbamy o środowisko i mówimy o tym, 
jak komunikacja zmienia świat. Prowa-
dzącym lekcję  pt: “Reduce, Reuse, Re-
cycle”  był trener, Harry Waters, który 
specjalizuje się w tematyce ekologii. 
Zwrócił on uwagę młodzieży na problem 
nadmiernego konsumpcjonizmu i jego 
destrukcyjnego wpływu na środowisko 
naturalne. Zaprezentował także mate-

riał filmowy o tzw. „Borrow shop” w Ber-
linie i zachęcał do ograniczenia zakupów 
na rzecz  wypożyczania oraz  prowa-
dzenia trybu życia bardziej przyjaznego 
dla środowiska. Swoje opinie uczniowie 
mogli zaprezentować z wykorzystaniem 
takich narzędzi jak Mentimeter oraz Pa-
dlet.

Uczniowie klasy 3k byli bardzo ak-
tywni na zajęciach i poradzili sobie zna-
komicie.                       

W styczniu podobną szansę będą mieli 
uczniowie klasy 2a (gr1).

KOPERRNIK NEWS: p. prof. Marzena 
Kossak-Wąchała.

szkolne życie

Międzynarodowy projekt z udziałem klasy 3k

VII LO w Częstochowie realizuje w 
latach: 2019-2022 projekt Erasmus + 
Akcja KA1: Mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej, pod tytułem: “Wyższe 
kwalifikacje, lepsze jutro”. 

 W ramach projektu, nauczyciele wzięli 
udział w szkoleniach stacjonarnych oraz 
w kursie zdalnym, mających na celu po-
znanie aktywizujących technik pracy 
z uczniami, pogłębienie znajomości z 
zakresu dydaktyki nauczanych przed-
miotów, poznanie nowoczesnych tech-
nologii, odkrywanie historii, kultury i 
języka krajów przyjmujących. Nauczy-
ciele mieli możliwość usprawnić swój 
warsztat pracy, poznać nowatorskie 
metody edukacyjne podzielić się przy-
kładami dobrych praktyk z pozostałymi 
uczestnikami szkoleń, ale też doskonalić 

znajomość języka obcego, po-
znać inne tradycje, kulturę. 

Szkolenia dotyczyły: Wyko-
rzystania metody CLIL, dramy 
i rozwoju kreatywności, roz-
woju kompetencji nauczania ję-
zyków obcych, naukę języków 
obcych, nauczanie z wykorzy-
staniem nowoczesnych tech-
nologii, treści cywilizacyjnych 
i kulturowych, wykorzystanie 
metody coachingu i kształtowania umie-
jętności miękkich oraz zarządzania. 

Dzięki udziałowi w projekcie, na-
uczycielki z VII LO  mogły w trakcie 
tygodniowych lub dwutygodniowych 
szkoleń, zdobyć nowe umiejętności, 
przypomnieć sobie perspektywę bycia 
uczniem, poznać nauczycieli z innych 

miast i krajów. Udział w szkoleniu, nie-
rozerwalnie wiąże się też z poznaniem 
kultury, zabytków, specyfiki danego 
kraju. Miałyśmy szczęście szkolić się w 
: Hiszpanii, Irlandii, Francji, na Malcie, 
we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Za-
chwycić zabytkami, lokalną kuchnią, pej-
zażami, historią. 

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia 
w Polsce Stanu Wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konsty-
tucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 
10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące 
kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej 
kilkadziesiąt osób straciło życie. Władzę w Polsce przejęła 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przywództwem 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycz-
nego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarności”.

W ramach realizacji projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy!” w naszej 
szkole  powstał kącik patriotyczno-historyczny upamiętnia-
jący historię stanu wojennego w Polsce. W jego przygotowanie 
zaangażowane były uczennice klasy 3c.

W szkolnym miejscu pamięci nasi uczniowie mogą zapoznać 
się z licznymi materiałami dotyczącymi  roku 1981, jak rów-
nież poznać  historię  PRL-u, stanu wojennego oraz działalność 
NSZZ ,,Solidarność”.

Szczególnym miejscem refleksji są materiały historyczne 
przybliżające pacyfikację kopalni            „Wujek”. 16 grudnia 
1981 roku wojsko i oddziały ZOMO dokonały krwawego stłu-
mienia strajku w kopalni „Wujek”, w wyniku czego zginęło dzie-
więciu górników.

Uczniowie klas 3c i 3b uczestniczyli także  w projekcji filmu 
dokumentalnego ,,Nie zabierajcie mamy”. 

„Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który  przedstawia 
nieopowiedzianą do tej pory historię działaczek „Solidarności”  
regionu Częstochowskiego  – kobiet aresztowanych i interno-
wanych w trakcie trwania stanu wojennego. Ukazuje mecha-
nizmy funkcjonowania systemu totalitarnego. Umieszczono 
w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami 
aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie 
piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

KOPERNIK NEWS: p. prof. Agata Warta, p. prof. Agnieszka 
Warzecha.

Projekt Erasmus+ w Liceum im. Mikołaja Kopernika  w Częstochowie

Pamiętamy – 40 rocznica  
wprowadzenia Stanu Wojennego

VII LO
im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie

Sukcesy naszych 
uczniów!

Uczniowie VIII LOS biorą udział 
w  licznych konkursach, zdobywają 
w  nich nagrody i  wyróżnienia. Je-
steśmy dumni z ich sukcesów!

Serdecznie gratulujemy uczen-
nicom naszej szkoły, Annie Świ-
sulskiej i  Nikoli Radłowskiej, 
laureatkom konkursu wielote-
matycznego „Opowieści Starego 
Rynku”.

 Anna Świsulska zdobyła I miejsce 
w kategorii literatura – opiekunem 
była pani I. Skrzypczyk - Gałkowska

 Nikola Radłowska zdobyła II 
miejsce w kategorii historia – opie-
kunem była pani T. Rygalik - Weż-
gowiec.

Gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów.

„Świtezianka”  
dla Agatki

10 grudnia 2021r. w  VIII LOS 
miało miejsce wyjątkowe przedsta-
wienie. Nauczyciele naszej szkoły 
przygotowali inscenizację  ballady 
Adama Mickiewicza  „Świtezianka”. 
Miała to być niespodzianka dla 
młodzieży, ale ponieważ dowiedzie-
liśmy się o  heroicznej walce małej 
częstochowianki z  chorobą nowo-
tworową, postanowiliśmy połączyć 
niespodziankę ze zbiórką pieniędzy 
na dalsze leczenie Agatki, które 
okazało się bardzo kosztowne.

 W przedstawieniu brali udział:
 Narrator - pani profesor Teresa Ry-
galik-Weżgowiec
 Świtezianka – pani profesor Renata 
Białowąs

Strzelec – pan profesor Cezary Wa-
chelka
Efekty specjalne - pani profesor 
Magdalena Kołodziej i  pani pro-
fesor Agnieszka Osicka
Wspaniałą dekorację przygotował 
zespół pod kierunkiem pani pro-
fesor Agaty Hapunik
Za oprawę fotograficzną odpowie-
dzialna była pani profesor Ewelina 
Noszczyk

Przedstawienie możecie obejrzeć 
na naszym kanale Youtube: 

https://youtu.be/3IyzHIAOi2k

Akcja dokarmiania 
ptaków w VIII LOS

Za oknem zrobiło się szaro i  po-
nuro, a w szkolnym ogrodzie głodne 
ptaki czekają na naszą pomoc. 
Dzięki ogłoszonej akcji zbierania 
nasionek i  jedzenia dla ptaków bę-
dziemy mogli – tak jak w  ubiegłym 
roku - zaopiekować się naszymi 
skrzydlatymi przyjaciółmi.

 Akcja dokarmiania ptaków jest 
prowadzona w  ramach projektu 
„TO (działa)MY!”, realizowanego 
w VIII LOS.

Podsumowanie  
projektu „TO(działa)My!”

16 grudnia 2021r. odbyło się pod-
sumowanie realizowanego w  VIII 
LOS projektu ekologicznego „TO(-
działa)MY!”, w ramach którego uzy-
skaliśmy grant z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły.

Zakupione oraz pozyskane ro-
śliny posłużyły nam do stworzenia 
Zielonej Klasy – miejsca, gdzie 
młodzież może uczestniczyć w  za-
jęciach podczas ładnej pogody. Przy 
ogrodzeniu zasadzone zostały sa-
dzonki winobluszczu, które stworzą 
„zielone ekrany” i osłonią nas przed 
zanieczyszczeniem i  hałasem. Ro-
dodendrony, azalie, magnolie i róże 
stały się ozdobą ogrodu, ale przede 
wszystkim wyznaczyły granice tego 
obszaru. Dzięki współpracy z MZK 
w  Częstochowie pozyskaliśmy sie-
dziska z  wycofywanych z  użytku 
tramwajów. Trwają prace nad połą-
czeniem i montażem siedzisk, które 
zostaną wystawione do ogrodu 
i  będą służyły jako „wyposażenie” 

Zielonej Klasy.
W  ogrodzie VIII LOS 

powstały również ra-
baty kwiatowe: Irysowe 
Pole, Klimat Polskiej 
Wsi, Wrzosowisko, Ra-
bata Wiktoriańska, Her-
barium, Kwietna Łąka 
(nadal trwają prace 
nad aranżacją i  ich roz-
budowaniem, a  także 
stworzeniem kolejnych 
rabat). Dzięki naszym 
darczyńcom powstał 
również Bzowy Zagajnik, 
który ochroni nas przed 
hałasem i  zanieczyszcze-
niami z ulicy. 

Z a g o s p o d a r o w a n y 
dzięki funduszom, pocho-
dzącym z  grantu, teren 
zielony wokół szkoły 

stał się miejscem przeprowadzania 
zajęć lekcyjnych – przy sprzyjającej 
pogodzie. Młodzież bardzo chętnie 
przebywa w  szkolnym ogrodzie 
podczas przerw i zajęć WF. Krzewy 
ozdobne i rabaty kwiatowe stały się 
ozdobą terenu wokół szkoły.
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Kiedy w  listopadzie Nadle-
śnictwo Koniecpol wraz z Polskim 
Towarzystwem Leśnym działa-
jącym przy jednostce ogłosiło 
konkurs edukacyjno-plastyczny 
na „Leśną ozdobę choinkową”, 
nikt nie przypuszczał, że spotka 
się on z  tak ogromnym zaintere-
sowaniem. Łącznie zgłoszonych 
zostało 240 prac z  20 placówek 
oświatowych. Przerosło to ocze-
kiwania wszystkich a  pracu-
jące Jury miało nie lada kłopot 
w  wyborze finalistów. „Artyści, 
którzy wzięli udział w  naszym 
konkursie odnaleźli w  lesie nie 
tylko drzewa, zwierzęta czy 
owoce runa leśnego. Doszukali 
się w  leśnych ostępach źródła 
inspiracji, które teraz w  postaci 
ozdób świątecznych będzie 
wprowadzać nas w  magię Świąt 
Bożego Narodzenia” – podkreśla 
Zastępca Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Koniecpol, pełniący rów-
nież funkcję przewodniczącego 
Koła Polskiego Towarzystwa 
Leśnego działającego przy jedno-
stce Sławomir Starczewski.  

Z  założenia, konkurs miał na 
celu rozbudzenie wśród dzieci za-
interesowania lasem i  jego zróż-
nicowaniem, uwrażliwienie na 
otaczające nas piękno a także roz-
wijanie kreatywności, umiejęt-
ności postrzegania i  doceniania 
polskiej przyrody. Ważne było 
również zachowanie i pogłębianie 
tradycji wytwarzania własnoręcz-
nych ozdób świątecznych, pobu-

dzanie wyobraźni i  aktywności 
twórczej przy wykorzystaniu 
materiałów naturalnych. De-
dykowany był Przedszkolakom 
i Uczniom szkół podstawowych. 

Ostatecznie nagrodzonych 
i  wyróżnionych zostało 50 
Uczestników. Przyznano rów-
nież nagrodę Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Koniecpol dla Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w  Bogumiłku oraz 
Ośrodka Rewalidacyjno – Wycho-
wawczego w  Psarach. Trud jaki 
włożyli w  wykonanie prac winien 
być liczony podwójnie. 

To jednak nie był koniec przy-
gody z  leśną ozdobą choinkową. 
Prace konkursowe wyruszyły 
w dalszą podróż i trafiły do Domu 
Pomocy Społecznej w  Lelowie 
oraz kościoła pw. Św. Michała 

Archanioła w  Koniecpolu. Tam 
wszyscy będą mogli je podziwiać 
przez cały świąteczny okres.  
To dodatkowe, ogromne wyróż-
nienie dla Małych Artystów. 

Obdarowywanie sprawia więcej 
radości niż branie – doskonale 
wiedzą o  tym Uczestnicy kon-
kursu. Przekazanie przygoto-
wanych ozdób to zwieńczenie 
wszystkich starań oraz niezapo-
mniana lekcja empatii i  zrozu-
mienia dla drugiego człowieka. 
Dobro jest dobrem, tylko wtedy, 
gdy dzielimy się z  nim z  drugim 
człowiekiem a my będziemy o tym 

pamiętać nie tylko wtedy, gdy 
pierwsza gwiazda pojawi się na 
niebie i zasiądziemy do Wigilijnej 
Wieczerzy.

Urszula Góralczyk-Brysiak
PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol

Nadleśnictwo Koniecpol

Historia leśnej ozdoby choinkowej
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T
ylko nowoczesna 
komunikacja miejska 
może być atrakcyjną 
alternatywą do prze-
siadki z prywatnych 
samochodów na pu-

bliczny transport zbiorowy. Temu 
właśnie mają służyć m.in.:  naj-
większe w historii częstochow-
skich tramwajów inwestycje, 

które zrealizowaliśmy w ramach 
programu „Lepsza Komunikacja 
w Częstochowie”. Dostawa 10 no-
wych składów tramwajowych po-
zwoliła na największą od dekad 
modernizację taboru. W połą-
czeniu z siedmioma Twistami, 
które jeździły już wcześniej po 
naszym mieście, nowoczesne 
tramwaje będą stanowiły zde-

cydowaną większość składów 
obsługujących linie. Dzięki temu 
oraz wielkiej przebudowie starej 
linii tramwajowej, która ułatwi 
przemieszczanie się po mieście, 
będziemy od teraz poruszać się 
tramwajami w Częstochowie zde-
cydowanie bardziej komfortowo,  
szybciej i bezpieczniej z wykorzy-
staniem nowych przystanków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Ruszamy  
    w podróż 

         z MPK
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P
rzebudowa obejmo-
wała niemal cały 
fragment (13,8 km) 
starej, podstawowej 
linii między pętlą 
w alei Pokoju na 

Rakowie, a pętlą przy ul. Fiel-
dorfa-Nila/alei Wyzwolenia na 
Północy. Prace zostały podzie-
lone na sześć odcinków.  
Oprócz samego remontu toro-
wiska i trakcji obejmowały one 
także m.in. budowę lub przebu-
dowę przystanków i peronów, 
przebudowę sterowania i ogrze-
wania zwrotnic oraz smarownic 
szyn. Wyremontowano również 
pętle „Raków”, „Kiedrzyńska” 
oraz „Fieldorfa- Nila”. Dzięki 
inwestycji komunikacja tramwa-
jowa stała się bardziej komfor-
towa, bezpieczniejsza i szybsza.

Warto podkreślić, że moder-
nizacja linii to jeden z dwóch 
dużych inwestycji w tramwajową 
infrastrukturę w Częstochowie. 
Drugą częścią był zakup 10 no-
woczesnych składów tramwajo-
wych za 90 mln zł, dedykowanych 
właśnie przebudowanej linii.

W częstochowską infrastruk-
turę tramwajową i tabor zostało 
więc inwestowanych blisko 
205 mln zł, z czego 144 mln zł 
stanowiło dofinansowanie ze 
środków UE pozyskanych przez 
miasto na ten cel.

Symboliczny odbiór zielonego torowiska w Śródmieściu Aleja Pokoju z nową linią tramwajową

Rozjad z al. Pokoju do pętli Dworzec Raków PKP gotowy

Twist 2.0 na nowej pętli Fieldorfa - Nila Pierwszy przejazd po powrocie tramwajów na nową linię

Al. Wyzwolenia i dzielnica Północ z nową linią i pętlą tramwajowąPętla Fieldorfa - Nila na Północy po nowemu

Pętla Dworzec Raków PKP po nowemu

Największa inwestycja  
w historii częstochowskich tramwajów  

zakończyła się jesienią
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 ■ Katarzyna Gwara

Przebudowa torowiska w dzielnicy Tysiąclecie Podbijanie torów, końcowa faza prac na Tysiącleciu Prace torowe prowadzone wzdłuz al. Armii Krajowej

Przebudowywane torowisko na skrzyżowaniu al. Wolności - Kościuśzki - NMP

Konferencja prasowa podsumowująca roboty w Środmieściu

Układania antysmogowego torowiska na odcinku śródmiejskim

Prace torowe w Środmieściu

Roboty przy pierwszych w Polsce płytach fotokatalitycznych w torowisku



18. PIĄTEK-NIEDZIELA 24-26 GRUDNIA 2021 autobusy elektryczne Autosan

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

15 
pierwszych,  

w pełni elektrycznych  
autobusów uzupełniło flotę 

pojazdów MPK

204 
mln

 to łączny koszt  
największego,  

tramwajowego kontraktu  
w historii Częstochowy

7 km
podwójnego torowiska  
zostało przebudowane 

 w ramach inwestycji

462
oprawy LED i 189 nowe 

słupy oświetleniowe zostały 
zamontowane przez MZD 

wzdłuż nowej linii  
tramwajowej

10
nowych składów  

tramwajowych Twist 2.0 
dołączyło do taboru

D
ołączenie 
autobusów 
elektrycznych 
do floty miej-
skiego prze-
woźnika to 

jeden z elementów realizacji 
programu ,,Lepsza Komuni-
kacja w Częstochowie”.  
Są one bardzo  nowoczesne, 
ciche i bezpieczne. Oprócz 
ekologicznego napędu po-
siadają bogate wyposażenie 
m.in. biletomaty do trans-
akcji bezgotówkowych, pełen 
monitoring i klimatyzację itd.
Zakup „elektryków” to ko-
lejny etap trwającej od 2014 
roku modernizacji taboru au-
tobusowego i tramwajowego 
MPK w Częstochowie. W ra-
mach różnorakich projektów 
inwestycyjnych przez ten 
czas tabor uzupełniło łącznie 
sto kilkadziesiąt różnego 
rodzaju pojazdów.

W tym roku  
w częstochowskiej  
zajezdni MPK pojawiło się 
15 nowych autobusów  
elektrycznych.
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Składniki:
 ⋆ Dwie szklanki maku
 ⋆ Cukier wanilinowy
 ⋆ 500 g pszenicy
 ⋆ Dwie szklanki mleka
 ⋆ Pół szklanki miodu
 ⋆ Pół szklanki rodzynek
 ⋆ Nieco ponad pół szklanki cukru
 ⋆ Pół szklanki posiekanych orzechów
 ⋆ Pół szklanki posiekanych migdałów
 ⋆ Łyżka smażonej skórki pomarańczy

Mak pukamy i zalewamy wrzącym mle-
kiem. Gotujemy na wolnym ogniu przez 
około 30 minut – od czasu do czasu 
mieszając. Pozostawiamy do wystu-
dzenia. Później odsączamy mak i mie-
limy w maszynce o drobnych oczkach. 
Do garnka wlewamy dwa litry wody. Po 
zagotowaniu wrzucamy umytą pszenicę 
i ponownie gotujemy. Odlewamy nad-
miar wody i studzimy. Rodzynki myjemy 
w ciepłej wodzie i odsączamy. Ze 100 
ml wody i cukru przygotowujemy syrop. 
Następnie rozpuszczamy miód. Do maku 
dodajemy pszenicę, miód, syrop oraz ba-
kalie. Na zakończenie dodajemy cukier 
wanilinowy i odstawiamy do ostudzenia. 
Pamiętajmy, że kutia smakuje następ-
nego dnia.

 ⋆ 4 filety śledziowe w słonej zalewie lub 
oleju

 ⋆ 6 łyżek gęstej śmietany 18 %
 ⋆ 3 łyżki majonezu
 ⋆ 2 cebule szalotki
 ⋆ sok z połowy cytryny
 ⋆ 1 kwaśne jabłko (jeśli jest słodkie, 
warto wzbogacić przepis o 2 kiszone 
ogórki)

 ⋆ 2 łyżki posiekanego szczypiorku
 ⋆ świeżo mielony pieprz
Śledzie w słonej zalewie zalewamy 

mlekiem lub lodowatą wodą i wstawiamy 
na kilka godzin do lodówki – w między-
czasie warto zmienić mleko/wodę na 
świeże ( śledzi w oleju nie musimy nama-
czać). Kroimy je w romby (pod kątem), 
aby uzyskać mniejsze kawałki. Jabłko 
obieramy i kroimy w kostkę. Szalotki 
obieramy, kroimy w kostkę i polewamy 
sokiem z cytryny. Odstawiamy na 10 
minut. Śmietanę łączymy z majonezem. 
Dodajemy śledzie, odsączoną z cytryny 
szalotkę, pokrojone jabłko. Mieszamy 
i posypujemy pieprzem. Odstawiamy na 
co najmniej godzinę do lodówki. Przed 
podaniem posypujemy szczypiorkiem.

Składniki:
 ⋆ sprawiony karp (ok. 1,2 kg)
 ⋆ sok wyciśnięty z cytryny
 ⋆ łyżka oleju
 ⋆ ok. 200 g płatków migdałowych
 ⋆ 3 łyżki masła
 ⋆ 3 łyżki miodu
 ⋆ mały kawałek korzenia imbiru
 ⋆ szczypta cynamonu
 ⋆ sól

Karpia dokładnie myjemy i osuszamy 
papierowym ręcznikiem. Od środka i na 
zewnątrz nacieramy solą, skrapiamy 
sokiem z cytryny i wstawiamy na 2–3 
godziny do lodówki.

Po wyjęciu rybę kroimy w dzwonka. 
A następnie rumienimy na mocno 
rozgrzanym oleju. Przekładamy do 
naczynia żaroodpornego. Posypujemy 
płatkami migdałowymi. Masło topimy 
z miodem. Mieszamy ze startym im-
birem oraz cynamonem. Przygotowaną 
marynatą polewamy karpia i wsta-
wiamy do piekarnika nagrzanego do 
temperatury 180°C.

Zapiekamy ok. 15 minut.  Podajemy 
np. z ziemniakami purèe.

Jedną z najpopularniejszych  
słodkich potraw na świątecznym 

stole jest kutia. Jak ją przygotować?

Kutia

Śledzie to nieodłączna część Wigilii.  
W tym roku możesz zaskoczyć  
domowników i gości serwując  

śledzie w towarzystwie... jabłek.

Śledzie  
ze śmietaną  
i jabłkiem

Karp 
w migdałach

Jedną z najbardziej znanych 
tradycji wigilijnych jest przy-
rządzanie dwunastu potraw. 
Mają one symbolizować dwu-
nastu apostołów, a w niektó-
rych regionach kraju także 
dwanaście miesięcy w roku. 
Jednak nie zawsze tak było. 
W tradycji staropolskiej wie-
czerza wigilijna składała się 
z dziewięciu dań na dworach 
szlacheckich i jedenastu w 
pałacach magnatów. Niegdyś 
wierzono, że nieparzysta liczba 
potraw zapewni urodzaj i do-
statek w przyszłym roku.

W niektórych rejonach Polski 
w wigilijnym menu honorową 
pozycję zajmuje... czosnek.  
W południowo – wschodniej 
części kraju po dzieleniu się 
opłatkiem, domownicy sięgają 
po czosnek, który następnie spo-
żywają razem z chlebem i solą. 
Według tradycji, czosnek jest 
symbolem zdrowia, a w połą-
czeniu z chlebem i solą gwaran-
tuje domostwu obfitość.

Spróbuj każdej z potraw
Zgodnie z tradycją – a może i z przesądem - w Wigilię powinniśmy spróbować każdej z dwunastu potraw, które znajdą się na stole. 
Ma to nam zapewnić szczęście na kolejny rok. Co istotne, wszystkie wigilijne potrawy muszą być postne i powinny być wykonane  

z płodów ziemi. Na stole powinno więc znaleźć się coś z sadu, coś z wody, coś z pola oraz coś z lasu.

Potrawy podawane na wigilijnym 
stole według wierzeń mają zna-
czenie symboliczne:   

Chleb - zapewnia dobrobyt 
i początek nowego życia. Jego 
obecność wśród pozostałych wigi-
lijnych dań ma zapewnić pomyśl-
ność w nadchodzącym roku.

 Ryba - ma znaczenie religijne, 

znak ryby przypomina o chrzcie, 
zmartwychwstaniu i nieśmiertel-
ności, symbol wolności i harmonii, 
potrawy z ryb zapewnią zdrowie 
i dostatek. 

Kapusta - ochroni od złego i przy-
ciąga dostatek, kapusta z grochem 
lub z grzybami może przyciągnąć 
zdrowie i wzmacniać płodność. 

Grzyby - w wielu wierzeniach 
uznawane za pokarm bogów, 
mają także ułatwiać kontakty ze 
światem zmarłych. 

Mak - symbol płodność i do-
statku. 

Orzechy - symbole mądrości, 
pieniędzy  
i płodność, jedzone w wigilię 

chronią przed bólem zębów przez 
cały rok. 

Barszcz - buraki zapewnią długo-
wieczność i urodę.

Kompot z suszu - gruszki zapew-
niają długowieczność, jabłka mi-
łość i zdrowie, natomiast suszone 
śliwki odpędzają złe moce.
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Ziołowy chlebek 
do odrywania

Ciasto:
 Y 40g drożdży
 Y 3/4 szklanki ciepłego mleka
 Y 1/2 ciepłej wody
 Y 600g mąki
 Y 1 jajko
 Y 1/2 łyżeczki cukru
 Y 1 łyżeczka soli
 Y 4 łyżki oliwy z oliwek

Masełko:
 Y 120g masła
 Y 3 łyżki posiekanego koperku
 Y 3 łyżki posiekanej natki pietruszki
 Y 3 łyżki posiekanej bazylii
 Y 2 ząbki czosnku
 Y 1 łyżeczka soli

Masełko
Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę i 
dodać do masła. Następnie dodać zioła, sól i 
zmiksować.

Ciasto:
Drożdże rozkruszyć w misce dodać wodę, 
mleko, 1 łyżkę mąki, cukier - wymieszać i 
zostawić pod przykryciem na 15 minut.
Po 15 minutach dodać mąkę z solą, wbić 
jajko, wymieszać i dodać oliwę z oliwek. 
Wyrabić gładkie i elastyczne ciasto. Podzielić 
je na 3 części. Każdą cienko rozwałkować 
na prostokąt, posmarować masłem na całej 
powierzchni i pociąć na 4-5 pasów. Każdy pas 
zwinąć w harmonijkę i ułożyć obok siebie w 
tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia 
i odstawić w ciepłe miejsce pod przykryciem 
na 15 minut. Po tym czasie ciasto wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 
30minut.

 ■ Katarzyna Gwara

Chleb mocno zakorzenił się w  na-
szym menu i  wiele osób nie jest 
w  stanie wyobrazić sobie bez niego 
dnia. Na rynku spożywczym możemy 
znaleźć różne rodzaje pieczywa. 
Mamy do wyboru chleby na za-
kwasie, na drożdżach, pszenne, 
razowe, pełnoziarniste z  dodatkiem 
ziół, przypraw, ziaren, suszonych 
owoców, a  nawet warzyw, np. z  do-
datkiem suszonych pomidorów. Jaki 
jest najzdrowszy?

Piekarnie oferują tak wiele różnych 
rodzajów chleba, że czasami naprawdę 
ciężko zdecydować, który wybrać. Je-
żeli jesteśmy miłośnikami naturalnego 
smaku, najczęściej sięgamy po wyroby 
ekologiczne lub te, które są wypiekane 
na bazie tradycyjnych receptur naszych 
przodków. Co ciekawe, w  Polsce obo-
wiązuje lista produktów tradycyjnych. 
Znajduje się na niej pieczywo wypiekane 
w  sposób typowy dla danego regionu 
kraju, jednak należy przy jego tworzeniu 
stosować się do określonych zasad i  re-
ceptur. Normy te strzeże Główny In-
spektorat Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, który jest podległy 
bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi. Jego celem jest przede 
wszystkim ochrona konsumentów 
i  walka z  zafałszowanymi produktami 
żywnościowymi. Dlaczego to takie 
ważne? Kontrolujący często wykrywają 
działania fałszujące prawdziwy skład 
pieczywa, przez co konsumenci mogą 

poczuć się oszukani. W  takim nie-trady-
cyjnym chlebie pojawiają się najczęściej 
składniki takie jak sztuczne konserwanty, 
spulchniacze, polepszacze, a także barw-
niki (karmel lub słód, który dozwolony 
jest jedynie w przypadku pieczywa słodo-
wego). Nie powinniśmy się jednak znie-
chęcać. Obecnie na rynku spożywczym 
możemy znaleźć wiele chlebów świetnej 
jakości, bazujących na naturalnych skład-
nikach i  tradycyjnych przepisach. Taki 
chleb jest oczywiście sporo droższy od 
pieczywa, które pochodzi z masowej pro-
dukcji. Większość z  nas zdaje sobie już 
jednak sprawę z  tego, że warto zapłacić 
więcej, jeżeli mamy gwarancję prawdzi-
wego smaku i zdrowego produktu. Chleb 
wypiekany z mąki razowej lub pełnoziar-
nistej jest bogatsze w składniki odżywcze 
– zwłaszcza, jeśli jest dodatkowo wzboga-
cone ziarnami, suszonymi owocami, czy 
nasionami roślin leczniczych. Jego cechą 
charakterystyczną jest długi termin 
przydatności do spożycia, bowiem chleb 
tradycyjny i  ekologiczny nie pleśnieje, 
lecz czerstwieje w  sposób naturalny. 
Podstawowymi rodzajami pieczywa jest 
pieczywo pszenne, czyli to, które znamy 
najlepiej – chleby, bułki, kajzerki, wyroby 
półcukiernicze takie jak np. chałki. Ko-
lejnym rodzajem jest pieczywo żytnie, 
czyli wypiekane z  mąki żytniej jasnej lub 
ciemnej na zakwasie – w  tym przypadku 
chodzi o  pieczywo tradycyjne, takie jak 
chleb razowy, pełnoziarnisty. Mamy też 
rodzaj mieszany, czyli pieczywo wypie-
kane z  mąki pszennej i  żytniej z  dodat-
kiem drożdży lub zakwasu.

Na zakwasie czy na drożdżach?

W  piekarniach można znaleźć zarówno 
chleby na zakwasie, jak i  na drożdżach. 
Czym różni się pro-ces ich produkcji? 
Który jest zdrowszy lub bardziej warto-
ściowy? Kiedy lepiej spożywać pieczywo 
bazujące na drożdżach, a  kiedy razowe? 
Czasami słyszy się, że chleb wypiekany 
na drożdżach nie jest zdrowy, ponieważ 
podczas jego fermentacji powstaje kwas 
octowy, który ma właściwości draż-
-niące dla jelit i żołądka. Należy pamiętać 
jednak, że szybko się on utlenia i  jeśli 
nie będziemy jeść świeżo upieczonego, 
jeszcze ciepłego chleba, nie powinny 
spotkać nas żadne dolegliwości tra-
wien-ne. Pieczywo, które jest wypiekane 
na drożdżach jest na ogół lekkostrawne 
i  delikatne dla przewo-du pokarmowego 
– wręcz zaleca się je na przykład w diecie 
osób z chorobą wrzodową. Drożdże mają 
wiele właściwości prozdrowotnych. Są 
źródłem witamin z  grupy B, błonnika, 
beta-glukanów oraz biotyny. Pieczywo 
z  ich zawartością jest bogate także 
w  fosfor, potas, żelazo, cynk, magnez, 
wapń. Mitem jest zatem twierdzenie, 
że chleb wypiekany na drożdżach jest 
niekorzystny dla organi-zmu. Z  kolei 
w  przypadku chleba na zakwasie wąt-
pliwości raczej nie ma. Pieczywo na za-
kwasie jest zalecane szczególnie w diecie 
diabetyków i  osób, które pragną zgubić 
dodatkowe kilogramy – to wszystko 
dzięki niższemu indeksowi glikemicz-
nemu. Chleb na zakwasie zawiera liczne 
minerały takie jak cynk, magnez czy że-
lazo. Jest bogaty w  witaminy z  grupy B, 
a  co ciekawe – pozostaje dłu-żej świeże 
i  psuje się wolniej, niż chleb wypiekany 
na drożdżach. To, jaki chleb wybieramy, 
powinno zależeć przede wszystkim od 
naszych osobistych preferencji.

 ■ Paula Nogaj

Rodzaje pieczywa

Jaki chleb najzdrowszy?
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

budownictwo

Dzięki przygotowanej w re-
sorcie rozwoju i technologii 
ustawie o gwarantowanym 
kredycie mieszkaniowym, 
osoby które posiadają zdol-
ność kredytową i stać je na 
spłatę kredytu hipotecznego, 
ale nie mają oszczędności na 
tzw. wkład własny, będą 
mogły uzyskać kredyt hipo-
teczny na budowę domu lub 
zakup mieszkania. To jedna z 
dziesięciu kluczowych regu-
lacji zawartych w rządowym 
programie Polski Ład.

Podstawowe założenia ustawy

Gwarantowany kredyt miesz-
kaniowy będzie udzielany do 
wysokości 100% ceny zakupu 
mieszkania lub kosztów budowy 
domu jednorodzinnego. W  przy-

padku kredytu finansującego 
również koszt wykończenia lo-
kalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego wskaźnik ten 
może być nawet wyższy niż 100%, 
ponieważ kredyt będzie mógł 
pokryć również wydatki pono-
szone w związku z wykończeniem 
mieszkania.

Nowa regulacja wprowadza 
możliwość objęcia gwarancją 
części kredytu hipotecznego za-
ciąganego na zakup mieszkania. 
Część ta musi stanowić nie mniej 
niż 10% i nie więcej niż 20% wy-
datków (wartości nieruchomości), 
na które jest zaciągany kredyt. 
Gwarancja zastępuje wymóg 
wniesienia wkładu własnego.

Spłata rodzinna to instrument 
połączony z gwarantowanym kre-
dytem mieszkaniowym. Będzie 
ona przysługiwać, jeśli w czasie 

spłaty tego kredytu dojdzie do 
powiększenia gospodarstwa do-
mowego o drugie albo kolejne 
dziecko. BGK będzie jednora-
zowo spłacał część gwarantowa-
nego kredytu mieszkaniowego, w 
związku z urodzeniem się dziecka. 
Wysokość spłaty wyniesie:
• 20 000 zł – w przypadku po-

większenia gospodarstwa do-
mowego o drugie dziecko,

• 60 000 zł – w przypadku po-
większenia gospodarstwa do-
mowego o trzecie albo kolejne 
dziecko.

Kredyt będzie udzielany na mi-
nimum 15 lat i będzie mógł być 
udzielony w walucie polskiej. 
Dzięki temu ma zostać wyelimi-
nowane ryzyko kursowe.

Ustawa zawiera ponadto me-
chanizmy ograniczające ryzyko 
stymulowania wzrostu cen 

mieszkań poprzez:
• wprowadzenie maksymalnego 

limitu ceny (w tym wkładu bu-
dowlanego) w przeliczeniu na 
1 m² powierzchni użytkowej fi-
nansowanego mieszkania.

• upoważnienie dla Rady Mini-
strów pozwalające obniżyć, w 
drodze rozporządzenia, wyso-
kość współczynników wpły-
wających na ustawowe limity 
cenowe.

Zgodnie z ustawą gwaranto-
wane kredyty mieszkaniowe będą 
udzielane do końca 2030 r. przez 
banki, które zawrą w tym zakresie 
umowę z BGK.

Na czym polega procedura?

Procedura będzie zależała  od 
banku udzielającego kredytu. Co 
do zasady jest to taki sam kredyt 
hipoteczny jak kredyt udzielany 
z wkładem własnym. Jedyna 
różnica to obowiązek przedsta-
wienia oświadczeń potwierdza-
jących spełnianie warunków, 
które pozwalają na skorzystanie 
z programu.

Jakie warunki należy spełnić, 
żeby dostać kredyt  

gwarantowany?

Kredytobiorca oraz członkowie 
jego gospodarstwa domowego nie 
mogą być właścicielami innego 
mieszkania, chyba że w skład go-
spodarstwa domowego wchodzi 
dwoje albo więcej dzieci. W takim 
przypadku mogą łącznie posiadać 
jedno dodatkowe mieszkanie, 
jednak nie większe niż 50m², gdy 
jest dwoje dzieci, 75m², gdy dzieci 
jest troje i 90m², gdy dzieci jest 
czworo. Dla rodzin posiadających 
pięcioro lub więcej dzieci limitu 
metrażowego już nie ma.

W dniu spłaty nie będzie można 
być właścicielem innego miesz-
kania niż zakupione z wykorzysta-
niem gwarantowanego kredytu 
mieszkaniowego.

Termin

Nowe przepisy wejdą w życie 
po upływie pół roku od ich ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw.

Kredyty z dotacją w ramach 
programu „Czyste Powietrze” 
są już dostępne w Banku BPS 
oraz pierwszych Bankach 
Spółdzielczych Zrzeszenia.

 
Pogram „Czyste Powietrze” 

służy poprawie jakości powietrza 
oraz zmniejszeniu emisji gazów 
cieplarnianych. Jest wdrażany 
przez Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, we współpracy z szesna-
stoma funduszami wojewódzkimi. 
Dofinansowanie na wymianę 
źródeł ciepła i termomoderni-
zację przewidziano dla właścicieli 
i współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych.

 
Ekologiczne zmiany, na które 

można uzyskać dotację, to m.in.:
• demontaż nieefektywnego 

źródła ciepła,
• zakup i instalacja nowego źródła 

ogrzewania (np. pompa ciepła, 
gazowy kocioł kondensacyjny),

• podłączenie do sieci ciepłowni-
czej,

• instalacja wentylacji z odzy-
skiem ciepła,

• wymiana okien,
• ocieplenie budynku
• instalacja paneli fotowoltaicz-

nych.
Ścieżka bankowa w programie 

„Czyste Powietrze” otwiera moż-
liwość realizacji ekologicznych 
przedsięwzięć szerokiej grupie 
mieszkańców budownictwa jed-
norodzinnego. - By zacząć działać 
nie trzeba dysponować dużym ka-
pitałem. Można już teraz zacząć 
czerpać korzyści z nowoczesnych, 
ekologicznych rozwiązań grzew-
czych i energetycznych dzięki 
bankowym Kredytom Czyste Po-
wietrze. Dodatkowo, spłata ta-
kiego kredytu zostanie w części 
pokryta z dotacji. Warunkiem 
jest przeznaczenie co najmniej 
95 proc. kwoty kredytu na reali-

zację przedsięwzięć określonych 
programem „Czyste Powietrze” 
(tzw. koszty kwalifikowane), a po-
zostałe 5 proc. – na koszty powią-
zane bezpośrednio z programem 
– informuje Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Procedura ubiegania się  
o Kredyt Czyste Powietrze 
przebiega analogicznie jak w 
przypadku innych kredytów go-
tówkowych, z tą różnicą, że rów-
nolegle z badaniem zdolności 
kredytowej klienta, bank prze-
prowadza weryfikację pod kątem 
spełnienia kryteriów skorzy-
stania z programu. Wśród wyma-
ganych dokumentów są m.in.:
• odpis księgi wieczystej umoż-

liwiający weryfikację danych 
dotyczących nieruchomości, 
na której realizowane będzie 
przedsięwzięcie,

• oświadczenia współwłaścicieli/
współmałżonka o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie zobo-

wiązań wynikających z umowy 
o dotację,

• zaświadczenie z gminy potwier-
dzające wysokość dochodu 
przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa do-
mowego osoby składającej 
wniosek o dotację (w przypadku 
ubiegania się o podwyższony 
poziom dofinansowania).

 
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji 

kredytowej oraz pozytywnej we-
ryfikacji wniosku o dotację, klient 
podpisuje w Banku Spółdzielczym 
lub w Banku BPS dwa dokumenty: 
umowę kredytową i wniosek o do-
tację. Następnie należy poczekać 
na decyzję właściwego teryto-
rialnie wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (wfośigw) – do 14 dni ka-
lendarzowych.

 - Ekologiczne przedsięwzięcie 
należy rozpocząć nie wcześniej 
niż w dniu złożenia wniosku o 
dotację w Banku i zrealizować w 
ciągu 18 miesięcy. Rozliczenie do-
tacji następuje w całości po zakoń-
czeniu przedsięwzięcia. Dotacja 
przekazywana przez wfośigw 
przeznaczana będzie na spłatę 

części kapitału Kredytu Czyste 
Powietrze – czytamy na stronie 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 W Banku BPS Kredyt Czyste Po-
wietrze jest oprocentowany 7,2 
proc. w skali roku, prowizja wy-
nosi 4,5 proc., a RRSO 10,83 proc. 
Poszczególne Banki Spółdzielcze 
Zrzeszenia BPS warunki cenowe 
ustalają indywidualnie, kredyt 
jednak ma tę samą nazwę.

 
Szczegółowe informacje doty-

czące kosztów kwalifikowanych 
w programie „Czyste Powietrze” 
znajdują się na oficjalnej stronie 
https://www.czystepowietrze.
gov.pl/. Grupa BPS również na 
swojej stronie internetowej za-
mieszcza porady i wskazówki 
dla osób zainteresowanych pro-
gramem: https://mojbank.pl oraz 
https://bankbps.pl/

 Lista Banków Spółdzielczych 
Zrzeszenia BPS, które udzielają 
Kredytu Czyste Powietrze dostępna 
jest na stronie:
https://mojbank.pl/czyste-powietrze

oraz
https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Bez wkładu własnego

Będzie łatwiej o mieszkanie?

Czyste Powietrze

Kredyty z dotacją już dostępne



22. PIĄTEK-NIEDZIELA 24-26 GRUDNIA 2021 budownictwo

 materiały budowalne
 transport z HDS
 projekty i wnętrza
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MONTE CASSINO 40
CZĘSTOCHOWA

 

Wesołych wiąt i Dobrego Nowego Roku! 
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Coraz większą popularnością 
cieszą się w  Polsce domy mo-
dułowe. Dlaczego? Wiele 
osób marzy o  wybudowaniu 
własnego domu, ale nie chcą 
tracić wielu miesięcy na 
długie prace. Całoroczne 
domy modułowe to świetna 
alternatywa.

Domy modułowe są obecnie 
najszybszym sposobem na wybu-
dowanie własnego domu – sam 
proces nie wymaga zatrudnienia 
inspektora nadzoru, a  stopień 
zaawansowania prac nie jest 
uzależniony od warunków at-
mosferycznych. Jeżeli dodat-
kowo postawimy na zatrudnienie 
specjalistów, którzy są wykwa-
lifikowani w  konkretnej techno-
logii, unikniemy ewentualnych 
błędów wykonawczych. Gotowe 
domy składają się z  określonych 
komponentów, które łączy się 
na specjalnie przygotowanych 
fundamentach. Ich producenci 
posiadają w  swoich katalogach 
gotowe projekty domów – można 
wybierać spośród propozycji 
domów parterowych, piętrowych, 
z dachami skośnymi oraz nieużyt-
kowym poddaszem. Niektóre 
firmy realizują również projekty 
klientów, adaptując je do potrzeb 
budowy tego rodzaju. Budowa 

domu modułowego trwa 
najczęściej dwa lub trzy 
miesiące.

Szkieletowe lub 
 z keramzytobetonu

Budynki modułowe są 
wykonywane w  dwóch 
konstrukcjach. Jedna 
z  nich to konstrukcja 
szkieletowa, gdzie rdzeń 
stanowi drewno lub stal. 
Druga z  nich to kon-
strukcja wykonana z  keramzy-
betonu, czyli stalowej ramy 
wypełnionej wypaloną gliną zmie-
szaną z betonem. Czym się różnią? 
Domy modułowe z  keramzytobe-
tonu niemal w  całości powstają 
w fabryce. Produkowane są w niej 
gotowe elementy, które łączy się 
na specjalnie przygotowanych 
fundamentach. Istotna jest kon-
strukcja budynku – stanowi ją 
stalowa rama, która jest wypeł-
niona keramzytobetonem. W  tym 
przypadku ocieplenie wykonuje 
się z  wełny mineralnej. Ściany ta-
kiej konstrukcji od zewnętrznej 
części wykończone są tynkiem 
np. mineralnym, akrylowym albo 
oblicówką drewnianą. Domy 
szkieletowe są z  kolei oparte na 
konstrukcji stalowej lub drew-
nianej – 90 % elementów wykony-

wanych jest w fabryce. Fragmenty 
nośne ścian i  stropów skompono-
wane są natomiast z drewna bądź 
stali ocynkowanej. Co istotne, 
przy konstrukcjach stalowych, 
wypełnienie ścian wykonuje się 
z płyty warstwowej z izolacją ter-
miczną z  pianki poliuretanowej. 
W  przypadku domów drewnia-
nych modułowych, ociepla się je 
najczęściej wełną mineralną i obu-
dowuje płytami gipsowo-karto-
nowymi lub płytami wiórowymi. 
Domy modułowe, które dziś po-
wstają wyglądają bardzo nowo-
cześnie i  świetnie wpasowują się 
w miejską architekturę. Co więcej, 
spełniają standardy budownictwa 
energooszczędnego. Oznacza to, 
że minimalizują do maksimum 
opłaty związane z  zapotrzebowa-
niem na energię cieplną.

Czy potrzebne  
jest pozwolenie na budowę?

Dom modułowy, będąc peł-
noprawnym budynkiem miesz-
kalnym, podlega pod prawo 
budowlane. W związku z tym jeżeli 
zamierzamy taki dom wybudować, 
należy wcześniej zgłosić się do od-
powiedniego urzędu, aby uzyskać 
pozwolenie. Oczywiście istnieje 
możliwość wyboru domu modu-
łowego, który nie wymaga po-
zwolenia – to najczęściej obiekty, 
które są niezwiązane z  gruntem 
lub posiadają powierzchnię do 35 
m². Stanowią one najczęściej ro-
dzaj domów wypoczynkowych.

Ile kosztuje dom modułowy?

To pytanie, które jest zadawane 
najczęściej. Cena domów moduło-
wych zależy jednak od wielu czyn-
ników, choć najczęściej są one 
zdecydowanie tańsze niż trady-
cyjne domy. Jeżeli zastanawiamy 
się nad budową takiego obiektu, 
musimy przede wszystkim za-
stanowić się nad odpowiednią 
działką – jeżeli jeszcze jej nie 
mamy. Wtedy jej koszt należy 
doliczyć do wartości całej inwe-
stycji. W  następnej kolejności 
musimy się zastanowić, jak duży 

chcemy dom – im większy, tym 
większa cena. Na koszt wpływa 
także kształt budynku oraz spe-
cyfikacja technologiczna. Opcją 
najtańszą jest technologia szkiele-
towa. W cenie domu modułowego 
znajduje się instalacja, stolarka 
okienna i  drzwiowa, elewacja, 
pokrycie dachowe oraz instalacja 
kanalizacji. Nowoczesny dom 
parterowy o  powierzchni 80m² 
z  garażem może kosztować około 
230 000 zł. Dla porównania dom 
pasywny o  podobnej wielkości to 
koszt o prawie 100 000 zł większy. 
Domy modułowe bez pozwolenia 
na budowę o  powierzchni max.  
35 m² to koszt ok. 100 000 zł.

Dla kogo?

Dom modułowy to interesu-
jące rozwiązanie dla tych, którzy 
marzą o tym, aby szybko postawić 
niewielki dom wypoczynkowy 
i móc korzystać z jego uroków. To 
opcja, która sprawdza się dosko-
nale w  przypadku inwestorów, 
mających działki daleko od 
miejsca zamieszkania. Coraz czę-
ściej na domy modułowe decydują 
się również osoby, które szukają 
swojego miejsca do życia. Kusi 
zdecydowanie ich stosunkowo 
niewielka cena.

 ■ Paula Nogaj

budownictwo

Fenomen w budownictwie

Domy modułowe zyskują popularność

zdj. freepik.com
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Fortum zainstalowało nowy 
system oczyszczania spalin 
w elektrociepłowni w Często-
chowie. Instalacja układu 
filtrów workowych koszto-
wała 41 mln zł.

Inwestycja oznacza spadek 
emisji szkodliwych substancji, 
a  dzięki niej elektrociepłownia 
Fortum z  dużym naddatkiem 
spełnia najnowsze europejskie 
standardy emisyjne.

- Cieszymy się, że właśnie tą in-
westycją w  Częstochowie reali-
zujemy misję Fortum i  w  istotny 
sposób przyczyniamy się do tego 
aby świat był czystszy. Miesz-
kańcy miasta będą oddychać lep-
szym powietrzem – mówi Jakub 
Kołodziejczyk, kierownik pro-
jektu w Fortum.

Projekt realizowano od listo-
pada 2020 roku. Efektem prze-
prowadzonych modernizacji jest 

piętnastokrotny spadek emisji 
chlorowodoru, dwukrotne obni-
żenie emisji tlenków siarki oraz 
niemal dwukrotne zmniejszenie 
pyłów do atmosfery.

W skład nowej instalacji wchodzi 
filtr workowy, układy podawania 
sorbentów wapniowych, węgla 
aktywnego, układ recyrkulacji 
produktu oraz dodatkowy wen-
tylator ciągu. Zmieniono także 
układ sterowania.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Kolejna inwe-
stycja w  ramach 
Budżetu Obywa-
telskiego została 
zrealizowana. Tym 
razem to kieszon-
kowy park, który 
powstał przy  
ul. Zamenhoffa 34 
w Częstochowie.

Inwestycja pole-
gała na doposażeniu 
zieleńca znajdującego się przed 
marketem Carrefour Express na 
Rakowie. Zostały tam nasadzone 
krzewy, drzewa i kwiaty, posiano 
trawnik. Zamontowano leżaki 
parkowe, ławki, kosze na śmieci 
i stojaki na rowery. Powierzchnia 

parku była najpierw wyrównana 
i oczyszczona. Zakres robót objął 
również drobne prace rozbiór-
kowe, roboty ziemne oraz wy-
konanie nawierzchni z  kruszywa 
łamanego.

Zadanie kosztowało 114 tys. zł.

Parki kieszonkowe – inaczej 
aneksy zielone lub miniparki – to 
niewielkich rozmiarów miejsca 
odpoczynku dla mieszkańców 
dużych miast. Takie zieleńce są 
coraz bardziej popularne w Polsce 
– budowane są tam, gdzie brakuje 
miejsca, aby odpocząć i  poczytać 
książki w  cieniu drzew. Często 
miniparki tworzone są na poje-
dynczej, małej, niezabudowanej 
parceli. To wszystko sprawia,  
że kieszonkowe parki stają się swo-
istą enklawą w zwartej zabudowie. 
W  Częstochowie takie miejsca 
funkcjonują już przy ulicach Ża-
reckiej, Bohaterów Katynia, Bar-
dowskiego, Stromej, Koziej czy  
al. Niepodległości.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Nowy system oczyszczania spalin

Będziemy oddychać czystrzym powietrzem

Częstochowa

Kieszonkowy park przy ulicy Zamenhoffa

zdj. UM CZ-wa
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Od kilku dni obowiązuje obni-
żona akcyza na paliwa. Ich 
ceny spadły o około 20-30 
groszy za litr.

Od poniedziałku, 20 grudnia do 
1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy 
wynoszą:

• na benzyny silnikowe - 1369 zł 
na 1000 litrów;

• na oleje napędowe - 1065 zł na 
1000 litrów;

• na biokomponenty stanowiące 
samoistne paliwa – 1065 zł na 
1000 litrów;

• a na skroplone gazy do napędu 

silników spalinowych – 364 zł 
na 1000 kg.

1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy 
na paliwa ulegną zmianie. 

Akcyza:

• na benzyny wyniesie 1413 zł 
na 1000 litrów;

• oleje napędowe i biokompo-
nenty stanowiące samoistne 

paliwa – 1104 zł na 1000 
litrów;

• a na skroplone gazy do napędu 
silników spalinowych – 387,00 
zł za 1000 kg. Ustawa prze-
widuje, że obniżone stawki 
będą obowiązywać do 31 maja 
2022 r.

Akcyza odpowiada za ok. 26 
proc. ceny benzyny 95 i ok. 20 
proc. ceny oleju napędowego. 48 
proc. stanowi natomiast cena za-
kupu samych paliw na rafineriach. 
Nie spodziewajmy się więc, że 
ceny paliw będą się drastycznie 
zmieniać. Ceny spadną, ale deli-
katnie – o około 20-30 groszy na 
litrze. Co istotne, obniżona akcyza 

ma obowiązywać tylko do końca 
mają – później powinniśmy spo-
dziewać się podwyżek. Ceny mogą 
być więc jeszcze wyższe niż te, 
które do niedawna oglądaliśmy.

Dodatkowo, sprzedaż detaliczna 
benzyn silnikowych, olejów napę-
dowych, biokomponentów stano-
wiących samoistne paliwa, gazów 
przeznaczonych do napędu sil-
ników spalinowych, od 1 stycznia 
do 31 maja 2022 r. nie będzie pod-
legała opodatkowaniu podatkiem 
od sprzedaży detalicznej.

W ustawie przewiduje się 
również nałożenie obowiązku 
zamieszczania przy kasie rejestru-
jącej w lokalu przedsiębiorstwa, w 
którym dokonywana jest sprzedaż 
paliw silnikowych, czytelnej infor-
macji o obniżeniu podatku akcy-
zowego na paliwa silnikowe oraz o 
niepodleganiu tych paliw opodat-
kowaniu podatkiem od sprzedaży 
detalicznej.

 ■ Katarzyna Gwara

SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

166.800 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

BMW 3 GT 
2.0 D, rok prod. 2018,  
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

94.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany, 

77.900 zł

HYUNDAI i30 
1.4 E, kraj.,rok prod. 2019, 
I-wł., serwisowany, 
gwarancja, F-VAT

61.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  24.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł

KIA RIO 1.2 E, rok prod. 2017, kraj.,  39.900 zł

JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł

MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       181.500 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004,     9.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT CORDOBA 1.6 E, rok prod. 1999,  2.700 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2004/2005,  9.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

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

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 71.900 zł

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

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 24 grudnia 2021

Obniżona akcyza

Taniej na stacjach paliw
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Drogowcy udostępnili kie-
rowcom ostanie 10 
kilometrów nowo wybudo-
wanej, trzypasowej jezdni A1 
w  woj. śląskim. Podróżujący 
między granicą państwa w Go-
rzyczkach i  Kamieńskiem 
w województwie łódzkim - na 
prawie 207 km mają do dyspo-
zycji dwie jezdnie autostrady.

Drogowcy udostępnili kie-
rowcom drugą jezdnię od obwod-
nicy Częstochowy do Kruszyny, 
wraz z  drugim wiaduktem nad 
linią kolejową w  sąsiedztwie 
węzła Częstochowa Północ. Jadąc 
w  kierunku północnym, aż do Ka-
mieńska, kierowcy mają do dyspo-
zycji trzy pasy ruchu. W  kierunku 
przeciwnym taki układ pasów bę-
dzie od Kamieńska do Kruszyny, 
a dalej dwa pasy ruchu. Do zakoń-
czenia robót będzie to nadal plac 
budowy, z  ograniczeniem pręd-
kości do 100 km/h.

Wcześniej, bo 17 grudnia, w wo-
jewództwie łódzkim wydłużył się 

odcinek wschodniej jezdni między 
węzłami Piotrków Trybunalski Po-
łudnie i  Piotrków Trybunalski Za-
chód w kierunku Gdańska.

Kolejne istotne zmiany na A1 
jeszcze w tym roku

Od sprzyjających warunków 
pogodowych zależy czy jeszcze 
w tym roku na śląskim odcinku A1 
kierowcy pojadą trzema pasami 
w  obu kierunkach. Zmian należy 
spodziewać się również na od-
cinku Kamieńsk - Radomsko w wo-
jewództwie łódzkim. Na całym, 
blisko 17-kilometrowym odcinku 
kierowcy będą mieli do dyspozycji 
dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.  - 
Jest duża szansa, że jeszcze w tym 
roku kierowcy na A1 pomiędzy 
Tuszynem i  obwodnicą Często-
chowy zyskają łącznie blisko 56 
kilometrów dwujezdniowej trasy, 
o  trzech pasach ruchu w  każdym 
kierunku – podkreślają drogowcy.

Do wykonania pozostała jeszcze 
zmiana oznakowania poziomego 
na 6-kilomterowym odcinku od 
Kruszyny do rejonu wiaduktu 

nad linią kolejową w  sąsiedztwie 
węzła Częstochowa Północ. Jeśli 
wystąpią sprzyjające warunki 
pogodowe, w  szczególności brak 
opadów atmosferycznych, jeszcze 
w tym roku zostanie udostępniony 
pełny trzypasowy przekrój dwu-
jezdniowej autostrady – dodają.

Co z odcinkiem Piotrków  
- Kamieńsk?

Wszystko wskazuje na to, że 
przed końcem roku oddany zo-

stanie pierwszy odcinek zachod-
niej jezdni między Piotrkowem 
Trybunalskim i  Kamieńskiem. 
Chodzi o niespełna trzy kilometry 
od węzła Piotrków Trybunalski 
Południe w kierunku Katowic. 

Na przyszły rok pozostanie więc 
do ukończenia jeszcze niespełna 
22 km jezdni. Realizacja odcinka 
Piotrków Trybunalski - Kamieńsk 
zakończy się w  III kw. przyszłego 
roku. Tym samym autostradą A1 

przejdziemy z  okolic Gdańska do 
granicy z  Czechami w  czasie ok. 
pięciu godzin z  przerwą na odpo-
czynek.

Dofinansowanie ze środków UE

Łączny koszt prac budowlanych 
związanych z  przebudową ponad 
80 km starych odcinków A1 od 
Tuszyna do Piotrkowa Trybunal-
skiego oraz DK1 od Piotrkowa 
Trybunalskiego do początku ob-
wodnicy Częstochowy to ponad 
2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

 ■ Katarzyna Gwara

motoryzacja

Wesołych Świąt!

Dobre wieści dla kierowców

Cała A1 w województwie śląskim już gotowa

zdj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

 O Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 O Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Garnitur męski nowy, na wzrost  
170 cm, 100 zł - tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L / 100 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
CAFE TREVISO, b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, 
sterowane pilotem w czterech pozy-
cjach, wysięgnik z uchwytem, drew-
niane wykończenie obudowy, nowy 
materac. Nie używane. Cena 1400 zł. 
Tel: 500 486 920

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, 
marki „minerva” - stan bardzo do-
bry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 O Materac masujący rehabilitacyjny 
Enabiol” prod. niemieckiej. Podsta-
wowe informacje: w internecie 
wpisać słowo „Vitberg”, wskazania 
do terapii: bóle kręgosłupa i karku, 
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

SPRZEDAM 

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA 

DROBNE

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz 
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2020r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.12.2021r. na wniosek Zarządu Powiatu 
Częstochowskiego, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa (reprezentowanego przez pełnomocnika 
P. Wojciecha Kulawik), została wydana decyzja nr 6/2021/ZRID o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051S na odcinku Aleksandria 
- Kopalnia”, gm. Konopiska
 
Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki:
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 648/3 k.m.2; 648/5 k.m.2; 89/1 k.m.2; 
112 k.m.2; 464/2 k.m.2; 465/1 k.m.2; 465/3 k.m.2; 465/21 k.m.2; 466/1 k.m.2; 466/2 k.m.2; 466/3 
k.m.2; 467/1 k.m.2

oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid. 648/6 k.m.2 (648/4 k.m.2)

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Aleksandria I; jedn. ewid. Konopiska – dz. nr ewid.: 648/6 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.

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

Zarząd Oddziału 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa 

w Częstochowie
zaprasza członków TNOiK O/Cz do wzięcia udziału

w ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM ODDZIAŁU TNOiK

które odbędzie się 20 stycznia 2022 r. godz. 16.00

w sali 011

Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej  

Al. Armii Krajowej 19
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Voucher
- idealny prezent 

pod choinkę!

tego nie możesz przegapić!
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Raków Częstochowa

Przygotowania do rundy 
wiosennej

Ekstraliga U-24

Znany jest pełen 
terminarz

W ostatnim meczu tego roku 
Raków Częstochowa po-
konał w  kapitalnym stylu 
Jagiellonię Białystok 5:0 i  na 
zakończenie rundy jesiennej 
znalazł się na trzecim miejscu 
w  tabeli. Po przerwie świą-
t e c z n o - n o w o r o c z n e j , 
piłkarze częstochowskiej 
drużyny wraz ze sztabem tre-
nerskim wrócą do pracy  
7 stycznia.

- Podczas okresu przygoto-
wawczego oprócz treningów na 
własnych boiskach drużyna od-
będzie też zgrupowanie w  tu-
reckim Belek. W  pierwszych 
dniach treningów Czerwono-
-Niebiescy przejdą komplek-
sowe badania motoryczne. 10 
stycznia rozpocznie się zagra-
niczny obóz zaplanowany na 18 
dni. W  Turcji nasza drużyna ro-
zegra cztery mecze sparingowe 
– poinformował klub. Pierwszy 

mecz w  ramach rundy wiosennej 
Czerwono-Niebiescy rozegrają 
z  Wisłą Kraków w  Częstochowie. 
Spotkanie to zaplanowano na  
6 lutego o godzinie 15:00.

 

Ramowy plan przygotowań do 
rundy wiosennej:

7 stycznia – powrót do treningów
8-9 stycznia – badania moto-
ryczne
10-28 stycznia – obóz w Belek 
(Turcja)
6 lutego – mecz PKO BP Ekstra-
klasy z Wisłą Kraków

Mecze sparingowe:

14 stycznia – Rapid Bukareszt 
(Rumunia)
19 stycznia – przeciwnik w trakcie 
ustalania
23 stycznia – Sturm Graz (Au-
stria)
27 stycznia – Zoria Ługańsk 
(Ukraina)

Przed samymi świętami przed-
stawiony został oficjalny 
terminarz rozgrywek U-24 
Ekstraligi. Zmagania będą 
w  nadchodzącym sezonie no-
wością. Pierwszym rywalem 
biało-zielonej drużyny będzie 
ekipa z Leszna – podobnie jak 
w  przypadku rozgrywek PGE 
Ekstraligi. Mecz inauguracyjny 
zaplanowany został na wtorek 
26 kwietnia w Częstochowie.

- W  lidze “U-24” udział weźmie 
8 drużyn. Na przestrzeni 14 rund 
zespoły będą mierzyć się ze sobą 
dwukrotnie (u  siebie i  na wyjeź-
dzie). Dwie najlepsze ekipy spo-
tkają się w  finałowym dwumeczu. 
Zespoły będą liczyć od 6 do 8 
zawodników. Do składu drużyny 
mogą być zgłaszani wyłącznie 
zawodnicy “U24” z  kadry klubu 
Ekstraligi na dzień meczu, z  wy-
jątkiem zawodników, którzy uzy-
skali w  sezonie poprzedzającym 
średnią indywidualną 1,400 lub 
więcej – przypomina Włókniarz 
i  dodaje - Pod numerami 1 – 7 
(goście) oraz 9 – 15 (gospodarze), 
zgłoszeni będą musieli być co naj-
mniej dwaj zawodnicy krajowi, 
nieposiadający licencji międzyna-
rodowej, a  także dwaj zawodnicy 
posiadający licencję wydaną przez 
inną federację niż Polski Związek 
Motorowy. Numery startowe: 6, 
7, 14 i 15 zarezerwowane będą dla 
młodzieżowców (U-21). Rezer-
wowi (pod 8 i 16), będą mogli być 
zawodnikami krajowymi, jak i  ob-
cokrajowcami. Co ważne, zawod-
nicy nie będą mogli tego samego 
dnia brać udziału w  meczu PGE 

Ekstraligi i  meczu “U-24”. Piętna-
ście wyścigów rozegrane zostanie 
zgodnie z  tabelą biegową znaną 
z  PGE Ekstraligi – wyjaśnia klub. 
W  ekipie Włókniarza w  ramach 
rozgrywek U-24 startować będą 
Jonas Jeppesen, Mitchell Cluff, 
Maksim Sirotkin, Jordan Jenkins, 
Andriej Rozaliuk, Kajetan Kupiec, 
Kamil Król oraz Jakub Martyniak.

Pełny Terminarz U-24  
Ekstraliga:

1. runda (26.04.2022):
Częstochowa – Leszno
2. runda (03.05.2022):
Lublin – Częstochowa
3. runda (10.05.2022):
Ostrów – Częstochowa
4. runda (17.05.2022):
Częstochowa – Wrocław
5. runda (24.05.2022):
Gorzów – Częstochowa
6. runda (07.06.2022):
Częstochowa – Grudziądz
7. runda (14.06.2022):
Toruń – Częstochowa
8. runda (21.06.2022):
Częstochowa – Toruń
9. runda (28.06.2022):
Grudziądz – Częstochowa
10. runda (05.07.2022):
Częstochowa – Gorzów
11. runda (12.07.2022):
Wrocław – Częstochowa
12. runda (26.07.2022):
Częstochowa – Ostrów
13. runda (02.08.2022):
Częstochowa – Lublin
14. runda (16.08.2022):
Leszno – Częstochowa
Część finałowa:
finał (30.08.2022),  
rewanż (06.09.2022)

Tauron Puchar Polski

Exact 
Systems 
Norwid  
przegrywa 
ze Skrą

Włókniarz 
Częstochowa

Cluff zasila 
kadrę U-24

W  minioną środę 22 grudnia 
Exact Systems Norwid Często-
chowa uległ przed własną 
publicznością PGE Skrze Beł-
chatów 3:1 w  ramach 
rozgrywek Tauron Pucharu 
Polski.

Częstochowska drużyna prze-
grywając z  wyżej notowanym ry-
walem, zakończyła swój udział 
w  rozgrywkach na 1/16 finału. 
Choć błękitno-granatowa ekipa 
rozpoczęła to spotkanie bardzo 
dobrze (wygrała bowiem pierw-
szego seta w  bardzo dobrym 
stylu 25-18), niestety trzy kolejne 
partie przegrała, oddając zwycię-
stwo PGE Skrze Bełchatów.

Exact Systems Norwid Często-
chowa – PGE Skra Bełchatów 1-3 
(25-18, 21-25, 11-25, 20-25

Włókniarz Częstochowa poin-
formował, że do kadry U-24 
Ekstraligi na sezon 2022 do-
łącza kolejny zawodnik. Jest 
to Mitchell Cluff, utalento-
wany 21-latek z Australii.

Nowy żużlowiec Włókniarza do-
łączył do Jonasa Jeppesena, Mak-
sima Sirotkina, Jordana Jenkinsa, 
Andrieja Rozaliuka, Kajetana 
Kupca, Kamila Króla oraz Jakuba 
Martyniaka. Klub parafował kon-
trakt z  zawodnikiem w  miniony 
wtorek 21 grudnia. – Jestem na-
prawdę podekscytowany tym, 
że spędzę w  Częstochowie naj-
bliższe 2 sezony! O  Włókniarzu 
słyszałem same dobre rzeczy i  je-
stem wdzięczny częstochowskim 
działaczom za danie mi szansy. 
Nie mogę się już doczekać kiedy 
spotkam się z  drużyną oraz z  za-
rządem klubu. Mam nadzieję, 
że razem osiągniemy wiele suk-
cesów – powiedział Mitchell Cluff 
tuż po podpisaniu kontraktu. 
21-latek pochodzący z  Australii, 
w  minionym sezonie regularnie 
startował w  Danii, a  dodatkowo 
swoją ojczyznę reprezentował 
podczas eliminacji do Indywidual-
nych Mistrzostw Świata Juniorów. 
- Obecnie zawodnik bierze udział 
w  szeregu zmagań na Antypo-
dach. Ostatnio w  Indywidualnych 
Mistrzostwach Stanu Victoria 
wywalczył 9 punktów i zajął ósme 
miejsce – informuje klub.

Kolejarz-Jura Częstochowa

Nadia Hartman 
wywalczyła dwa medale

Duże wyróżnienie

Akademia Raków  
ze złotym certyfikatem

Nadia Hartman, zawodniczka 
Kolejarz-Jury Częstochowa 
wywalczyła podczas Mi-
strzostw Polski Szkółek 
Kolarskich aż dwa brązowe 
medale. Gratulujemy!

Mistrzostwa Polski Szkółek Ko-
larskich na torze odbywały się 
w  dniach 4-5 grudnia w  Prusz-
kowie. Startowała w  nich zawod-
niczka Kolejarz-Jury – Nadia 
Hartman. - Nasza zawodniczka 

wywalczyła dwa brązowe me-
dale! Pierwszy w  wyścigu scratch 
czyli na kreskę! Drugi w  wyścigu 
na 25 0m ze startu lotnego! Poza 
dwoma medalami Nadia dwu-
krotnie była czwarta, w  wyścigu 
punktowym i  w  wyścigu elimina-
cyjnym, w którym niestety defekt 
pozbawił naszej zawodniczki ko-
lejnego medalu. Nadia Hartman 
całe zawody przejechała bardzo 
aktywnie i  pokazała swój wielki 
talent – podsumował trener Ko-
lejarza-Jury, Kacper Gronkiewicz.

Akademia Raków otrzymała 
najwyższy – złoty certyfikat, 
przyznawany przez Polski 
Związek Piłki Nożnej w  ra-
mach cyklicznego programu 
Certyfikacji Szkółek Piłkar-
skich.

- Przyznanie Złotej Gwiazdki dla 
Akademii Raków na lata 2022-
2023 to na pewno wyróżnienie 
i  duża satysfakcja z  dobrze wy-
konywanej pracy. Cieszy najbar-
dziej fakt, że program szkolenia, 
który przedstawiliśmy dostał 
maksymalną liczbą punktów. To 
pokazuje  jak bardzo dobra jest 

technologia w, której pracujemy, 
a  którą wdrożył w  Akademii dy-
rektor Marek Śledź. Chciałbym 
w  tym miejscu podziękować tre-
nerowi Pawłowi Nocuniowi, który 
jest naszym administratorem cer-
tyfikacji. Paweł wykonał kapitalną 
pracę. Paweł dziękuję! - powie-
dział zadowolony wicedyrektor 
Akademii, odpowiedzialny między 
innymi za certyfikację, trener Da-
riusz Grzegrzółka. Znalazła się 
ona w  gronie 37 szkółek w  kraju, 
które mogą legitymować się naj-
wyższym certyfikatem przez naj-
bliższe dwa lata.

 
■
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Świąt wypełnionych miłością i radością,  
niosących spokój i odpoczynek!

Nowego Roku 2022 spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Tego wszystkiego życzą Państwu dyrekcja 
i pracownicy Życia Częstochowy i Powiatu.

Jesteśmy dla Was i dzięki Wam!
Do zobaczenia w Nowym Roku!


