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Weterynarz odpowiada

Dlaczego zwierzaki
nie lubią sylwestra?
Lekarz Daniel Płaczkowski
podpowie, co zrobić,
by zwierzęta w sylwestra
jak najmniej się stresowały.
s. 5

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Nawet
69 tysięcy złotych
dofinansowania!

zdj. freepik

Jak ma wyglądać
transport zbiorowy?

Do 69 tysięcy złotych dofinansowania będą mogły otrzymać mniej zamożne osoby, które
zdecydują się na termomodernizację domu i wymianę pieca. To nie jedyna zmiana, która
zostanie wprowadzona w programie „Czyste Powietrze”.
Program finansowy „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018
r. i ma być realizowany przez 10
lat. Jego cel to wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych
oraz wymiany przestarzałych kotłów grzewczych, tzw. kopciuchów,
na te bardziej ekologiczne, tak aby
ograniczyć zjawisko niskiej emisji.
Budżet programu to ponad 100
mld zł.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 19 września 2018
r. do 17 grudnia 2021 r. złożono
ponad 372 tys. wniosków o dofinansowania na łączną kwotę ponad
6,2 mld zł.
Obecnie program „Czyste Powietrze” rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji
- na dwie kategorie. W pierwszej
części są to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100
tys. zł i dla nich przewidziana jest
dotacja podstawowa do 30 tys. zł.
Druga część jest skierowana dla
osób o przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniu do 1564 zł w go-

spodarstwie wieloosobowym oraz
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa
dotacja, do 37 tys. zł.
W roku 2022 w programie zostaną
wprowadzone
kolejne
zmiany – trzeci komponent skierowany dla mniej zamożnych. Osoby,
których miesięczny dochód na
jednego członka w gospodarstwie
wieloosobowym nie przekracza
900 zł oraz 1260 zł w przypadku
gospodarstw
jednoosobowych
będą mogły otrzymać nawet do
90 proc. wsparcia. Maksymalnie
kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł.
Beneficjentami trzeciej części
„Czystego Powietrza” będą właściciele, współwłaściciele budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dodatkowe wsparcie
dla wnioskodawców
Równolegle w 2022 r. będą trwały
prace nad drugą fazą wdrażania

trzeciej części programu „Czyste
Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także
pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu
inwestycji.
Proste zasady dla wszystkich
Ponadto zmodyfikowano niektóre
zapisy we wszystkich częściach
programu i jego załącznikach.
Najważniejsze ze zmian, które
będą obowiązywać to:
• Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”,
gdy dofinansowanie łączy się
z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem
kotła do zakończenia okresu
trwałości;
• Umożliwianie dłuższej realizacji
projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia
terminu przyłączenia gazu przez
operatora;
■ Czytaj dalej na stronie 3
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Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wybieramy najlepszych sportowców!

Nawet 69 tysięcy złotych dofinansowania!
■ cd ze str. 1

• Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na
drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych
z celami programu;
• Doprecyzowanie wymagań dla przewodów
kominowych w przypadku kotłów na paliwo
stałe, ze względów bezpieczeństwa.
Szczegóły już w styczniu
Zmiany do programu „Czyste Powietrze”
zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez Radę
Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie
trwają prace nad dokumentacją programową,
która jest konieczna do uruchomienia naboru
na nowych warunkach. Data wejścia w życie
zmienionego programu wraz z ułatwieniami
oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana
w styczniu 2022 r.

Przy tej okazji przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – był możliwy tylko do końca bieżącego
roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:
→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten
koszt,
→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne
jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z
datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można
składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Polski Alarm Smogowy (PAS) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował niedwno nowe
informacje dotyczące liczby składanych wniosków na wymianę źródła ciepła
i termomodernizację w programie „Czyste Powietrze” w 2477 gminach w
Polsce. Najnowsze dane obejmują III kwartał 2021 roku. Można je sprawdzić przez wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl. Okazuje się, że zdecydowanie wygrywają
w nim gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w
pierwszej setce zestawienia.

Od 17 stycznia

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej
Przedsiębiorcy z określonych branż,
którzy ucierpieli z powodu występowania w Polsce Covid-19 będą mogli
wystąpić o zwolnienie z opłacania
składek za grudzień 2021 r. a także
skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy.
Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.
Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek wejdą w życie
17 stycznia 2022 r. Te rozwiązania znalazły
się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej wprowadzonej rozporządzeniem
Rady Ministrów. - Aby skorzystać z pomocy
należy spełnić określone warunki, w tym
m.in. prowadzenie przeważającej działalności na 31 marca 2021 r. pod określonym
kodem PKD, który uprawnia do uzyskania
wsparcia oraz odnotować spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku
do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we
wrześniu 2020 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.
Warunki jakie należy spełnić, by otrzymać
pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej szczegółowo są opisane na

stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), tam
też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić
i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio
przez Platformę Usług Elektronicznych czy
poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl.

Kiedy wniosek o zwolnienie ze składek
za grudzień 2021 r.
Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek
o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za grudzień 2021 r.
(RDZ-B7) od 17 stycznia 2022 r. Wniosek
powinien trafić do ZUS do 28 lutego 2022 r.
O zwolnienie z obowiązku opłacania
składek za grudzień 2021 r. mogą wystąpić
podmioty oznaczone następującymi kodami
PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności):
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki
serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Aby skorzystać z tego wsparcia przedsiębiorca musi przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do 28 lutego 2022
r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych
raportów.

Świadczenie postojowe
Przedsiębiorcy z określonych branż będą
mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej
17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu
trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
- Świadczenie postojowe sześciokrotnie
mogą otrzymać podmioty oznaczone następującymi kodami PKD: 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta
obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie
napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach
lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność
rozrywkowa i rekreacyjna – informuje
rzeczniczka.
Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożyły
wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie
postojowe już wcześniej, to teraz liczba
świadczeń postojowych, o które można wystąpić zostanie pomniejszona.
W wyniku dotychczasowych odsłon
Tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przekazał przedsiębiorcom
wsparcie w wysokości ponad 40 mld zł.

Gmina Rędziny

Wyróżnienie za proekologiczną inwestycję
Gmina Rędziny została jednym z laureatów tegorocznej edycji Zielonych
Czeków, nagrody przyznawanej corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Statuetki
i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł wręczone zostały podczas uroczystości
zorganizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie
43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna
osobowość roku; Inwestycja proekologiczna
roku; Programy i akcje na rzecz ochrony
przyrody oraz edukacji ekologicznej.
W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego
powietrza” Zielony Czek trafił do Gminy
Bieruń - za wielotorowe działania w zakresie
walki o czyste powietrze.
Ekologiczną osobowością roku” została
mieszkanka Bielska-Białej, Gabriela Guściora-Konieczna.
W kategorii „Inwestycja proekologiczna
roku” kapituła wybrała Gminę Rędziny

- za budowę biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni ścieków Karolina. To jedna
z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość
przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13
mln złotych. Jej realizacja przyczyniła się
do zwiększenia możliwości oczyszczania
ścieków poprzez rezygnację z istniejącej
oczyszczalni i budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
W ramach zadania wykonano między
innymi: budynek sitopiaskownika, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacje
dozowania, pompownię osadu, budynek
mechanicznego odwadniania osadu, ko-
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morę magazynowania, plac magazynowy,
pompownię wody technologicznej, komory
wstępnej stabilizacji tlenowej i zainstalowano urządzenia pomiarowe.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach – wyniosło ponad 8 mln zł.
W kategorii „Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja
„Czas na Las”.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
• Fundacja Ekologiczna „ARKA”
• Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach
Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia
Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci
ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta
i stowarzyszenia.

Rusza
głosowanie
internautów

Rozpoczynamy głosowanie w corocznym
Plebiscycie Sportowym. W jego ramach
wybrani zostaną najpopularniejszy – zdaniem internautów - zawodnik, trener
i działacz sportowy regionu częstochowskiego 2021 roku.
Wydarzenie zostanie zorganizowane już po
raz 64. Głosować można na naszej stronie internetowej www.zycieczestochowy.pl Jest na
to czas do 16 stycznia. Zwycięzców plebiscytu
– wybranych przez kapitułę konkursową oraz
internautów - poznamy 28 stycznia. Wydarzenie organizuje Regionalna Rada Polskiego
Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie. Poniżej przedstawiamy wybranych przez kapitułę
kandydatów w poszczególnych kategoriach.

ZAWODNICY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Oliwier Mutwil (CKS Budowlani)
Marcin Skalik (Aeroklub Częstochowski)
Patrycja Pacak (Aeroklub Częstochowski)
Tymon Sapała (LUKS Kantor)
Julia Bulska (KS Dragon Janów)
Patryk Kluska (KS Start Częstochowa)
Wiktoria Szumera (KS Częstochowianka)
Ivi Lopez (Raków Częstochowa)
Andrzej Niewulis (Raków Częstochowa)
Vladan Kovacevic (Raków Częstochowa)
Matuesz Kos (Skra Częstochowa)
Piotr Nocoń (Skra Częstochowa)
Jakub Miśkowiak (Eltrox Włókniarz
Częstochowa)
Leon Madsen (Eltrox Włókniarz
Częstochowa)
Łukasz Parafiniuk (WLKS Kmicic
Częstochowa)
Ewa Bugdoł (WLKS Kmicic Częstochowa)
Sandra Charbich (Speedway Fan Klub)
Marcin Szymański (Speedway Fan Klub)
Łukasz Mruk (KU AZD UJD)
Justyna Zawada (KU AZD UJD)
Przemysław Drąg (Gol Start Częstochowa)

TRENER
1.
2.
3.

Robert Kantorysiński (LUKS Kantor)
Jacek Wąchała (KS Dragon Janów)
Grzegorz Krawczyk (KS Start Częstochowa)
4. Michał Kalota (KS Częstochowianka)
5. Marek Papszun (Raków Częstochowa)
6. Jakub Dziółka (Skra Częstochowa)
7. Andrzej Zaguła (WLKS Kmicic
Częstochowa)
8. Tomasz Pokorski (Speedway Fan Klub)
9. Kamil Szczepanik (KU AZS UJD
Częstochowa)
10. Robert Nowakowski (Gol Start
Częstochowa)

DZIAŁACZ
1.
2.
3.
4.
5.

Robert Fraś (KS Częstochowianka)
Michał Świerczewski (Raków Częstochowa)
Piotr Wierzbicki (Skra Częstochowa)
Michał Świącik (Eltrox Włókniarz
Częstochowa)
Janusz Danek (Speedway Fan Club
Częstochowa)
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Starostwo Powiatowe

Jak ma wyglądać transport zbiorowy?
Władze Powiatu Częstochowskiego podpisały listy
intencyjne z włodarzami gmin
w zakresie rozwoju transportu zbiorowego na terenie
określonej wspólnoty samorządowej oraz partycypacji
w kosztach funkcjonowania
komunikacji publicznej.
Powiat Częstochowski realizować będzie komunikację publiczną na terenie powiatu, w tym
również na terenie wybranych
gmin. W imieniu powiatu listy
intencyjne podpisali: starosta
Krzysztof Smela, wicestarosta Jan
Miarzyński oraz Adam Morzyk,
który w zarządzie powiatu odpowiada za transport zbiorowy.

W efekcie powstaną nowe linie:
• Częstochowa – Przyrów – Stanisławów
• Częstochowa – Dąbrowa Zielona
• Częstochowa – Przyrów
• Częstochowa – Olsztyn – Pabianice – Złoty Potok
• Dąbrowa Zielona - Koniecpol –
Lelów
• Częstochowa – Kamienica Polska
• Częstochowa - Kamienica Polska
– Osiny
• Częstochowa – Kłomnice
- Zawada
• Częstochowa – Zdrowa
– Kłomnice – Konary
• Częstochowa – Bogusławice
• Częstochowa – Lgota Mała
• Częstochowa – Lelów – Nakło

• Częstochowa – Mykanów
– Kruszyna
• Częstochowa – Mykanów
– Borowno
- Przebieg linii jest wynikiem
współpracy powiatu, gmin oraz
mieszkańców, którzy zgłaszali
liczne uwagi do funkcjonowania
naszych pilotażowych tras w roku
2021 – mówi Patryk Jeziak,
rzecznik Starostwa Powiatowego
w Częstochowie. - Nie wszystkie
sugestie mogliśmy uwzględnić, ale
zespół opracowujący połączenia,
wziął pod uwagę każdą z nich
- dodaje. Dokładny przebieg poszczególnych tras znajdziemy na
stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Częstochowie.

Po rocznej przerwie

Miasto powraca do opłaty targowej
Od 1 stycznia 2022 roku w
Częstochowie ponownie będzie
pobierana
opłata
targowa.
Przypomnijmy,
pobieranie
opłaty targowej zostało zawieszone na początku 2021 roku.
Był to efekt nowelizacji ustawy
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw. „Covidowa” zmiana
obowiązuje tylko do końca tego
roku. Radni zdecydowali, że od
1 stycznia 2022 roku opłata targowa wróci.
TABELA DZIENNYCH STAWEK
OPŁATY TARGOWEJ NA 2022
ROK
(Przedmiot - dzienne stawki w zł)
I. Przy sprzedaży z pojazdów samochodowych i przyczep:
1) od samochodu osobowego i
wozu konnego - 23
2) od samochodu o ładowności do
1,5 t włącznie i ciągnika - 29
3) od samochodu o ładowności
pow. 1,5 t - 51
4) od sprzedaży z przyczepy
opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w
punktach: I.1, I.2, I.3.

II. Przy sprzedaży z pojazdów
samochodowych i przyczep wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych:
1) od samochodu osobowego i
wozu konnego - 12
2) od samochodu o ładowności do
1,5 t włącznie i ciągnika - 21
3) od samochodu o ładowności
powyżej 1,5 t - 35
4) od sprzedaży z przyczepy
opłata jest równa opłacie stosowanej przy sprzedaży z pojazdów samochodowych jak w
punktach: II.1, II.2, II.3
III. Przy sprzedaży z ręki, kosza,
wiadra, słoika - 8
IV. Przy sprzedaży z każdego stanowiska handlowego wg zajmowanej powierzchni:
1) do 2 m² włącznie - 18
2) powyżej 2 m² do 5 m² włącznie
- 23
3) powyżej 5 m² do 10 m²
włącznie - 29
4) powyżej 10 m² do 20 m²
włącznie - 35
5) powyżej 20 m² - 38
V. Przy sprzedaży odzieży używanej - 6
VI. Przy sprzedaży pojazdów na
giełdach samochodowych - za
wjazd na giełdę:
1) pojazdem jednośladowym - 11
2) pojazdem dwuśladowym - 23

Opłatę targowa na targowiskach
będą pobierać wyznaczeni inkasenci:
1) WAKAND S.C. W. Maculewicz,
K. Maculewicz na targowisku
przy ul. Michaela Faradaya;
2) Wojewódzka Spółdzielnia
Ogrodniczo-Pszczelarska
na
targowisku przy ul. Radomskiej;
3) PKS Diagnostyka i Stacja Obsługi Sp. z o.o. na targowisku
przy ul. Legionów, ul. Złotej;
4) Stowarzyszenie Producentów
Warzyw, Owoców i Kwiatów
„PROMENADA II” na targowisku przy Promenadzie Czesława Niemena, ul. Jerzego
Kurpińskiego-”Ponurego”,
al.
Armii Krajowej nr 76, 78, 80;
5)
Stowarzyszenie
Częstochowski Klub Motocyklowy
„WŁÓKNIARZ” na targowisku
przy ul. Olsztyńskiej - ul. Wilhelma Orlik-Rückemanna;
6) Giełda Samochodowa „Grabowski” s. c. na targowisku przy
ul. Poselskiej.
Opłacie
targowej
podlega
sprzedaż w każdym miejscu, w
którym jest prowadzona, z wyjątkiem sprzedaży w obiektach
budowlanych spełniających definicje budynku lub jego części. To
oznacza, że brak formalnego określenia przez gminę targowiska nie
wyklucza obowiązku uiszczania
opłaty targowej w razie prowadzenia sprzedaży w miejscu publicznym.

Od 1 stycznia

Olsztyn jurajski
miastem
Na olsztyńskim rynku stanęła
tablica poświęcona odzyskaniu praw miejskich.
Olsztyn był miastem królewskim
z największym na całej Jurze zamkiem – warownią broniącą granic
Rzeczypospolitej: prawa miejskie
nadał mu Król Kazimierz Jagiellończyk w roku 1488 a zabrał
w 1870 roku car Rosji za udział
mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Władze lokalne chciały
więc zadośćuczynić sprawiedliwości historycznej i patriotycznej
oraz dać gminie nowe możliwości
rozwoju. 25 lutego 2019 roku
Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej
do odzyskania praw miejskich
przez Olsztyn, a 10 września
uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy
Olsztyn konsultacji dotyczących
wniosku o nadanie miejscowości
statusu miasta. Odbyły się one
na przełomie 2020 i 2021 roku.
Oddano 1173 głosy: 657 mieszkańców było za tym, aby Olsztyn

zyskał prawa miejskie, 471 osób
wyraziło zdanie przeciwne, 9
osób się wstrzymało, a 36 głosów
było nieważnych.
Z nadaniem Olsztynowi praw
miejskich lokalny urząd łączył
wiele nadziei związanych z dalszym rozwojem całej gminy. – To
krok milowy do dalszego rozwoju
i polepszania standardu życia, bo
miasto to nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych,
prestiż, sprawiedliwość dziejowa
i inne postrzeganie nas przez
partnerów i inwestorów – mówili
zgodnym chórem orędownicy
przywrócenia Olsztynowi praw
miejskich Tomasz Kucharski, wójt
Gminy Olsztyn, ks. Prałat Ryszard Grzesik i Mariola Matysek,
długoletnia dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Na rynku stanęła już tablica
poświęcona odzyskaniu przez
Olsztyn po 152 latach praw miejskich. Uroczystości związane z
tym wydarzeniem zaplanowano
jednak na miesiące letnie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

wywiad życia
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Dlaczego zwierzaki nie lubią sylwestra?

Sylwester i Nowy Rok kojarzą się wszystkim z pokazami sztucznych ogni oraz zabawą do białego rana. A co z naszymi pupilami, jak w tym czasie zadbać o spokój i bezpieczeństwo zwierząt, nie tylko tych domowych? Na ten temat rozmawiamy z weterynarzem Danielem Płaczkowskim.
Podpowiemy, co zrobić, by zwierzęta w sylwestra jak najmniej się stresowały.
Teresa Szajer: Sylwester to czas, w
którym świetnie się bawimy, oglądając widowisko z fajerwerkami w
roli głównej. Co na to nasze pupile?
Daniel Płaczkowski: Zwierzęta
na ogół nie lubią huków, fajerwerków i błysków. Problem jest
jednak bardziej złożony. Miałem
pieska, z którym mogłem iść na
plac Biegańskiego w czasie pokazów fajerwerków, stał i patrzył i
nic mu się nie działo. Jednak wiem
z doświadczenia, że większość
zwierząt bardzo przeżywa ten
ostatni dzień roku. Nie uniknie się
fajerwerków. Nawet, jeżeli władze
miasta zastępują fajerwerki np. laserami, to i tak pojedyncze osoby
witają Nowy Rok hukami i wystrzałami.
T.S.: Zachwycamy się efektami wystrzeliwanych rac na sylwestra, zapominając, że np. petardy generują
hałas o natężeniu 130-160 dB.
Jest on porównywalny z hałasem
startującego odrzutowca i stanowi
granice bólu dla człowieka. Czy
zwierzęcy słuch jest bardziej wyczulony na hałas niż u człowieka?
D.P.: Tak to prawda. Słuch zwierząt charakteryzuje się większą
czułością ze względu na ich dużo
większy
zakres
słyszalności
dźwięków. To powoduje, że zwierzęta nie tylko słyszą lepiej i bardziej oddalone dźwięki, ale też
słyszą częstotliwości dla nas niewykrywalne. Przykładem mogą
być trening delfinów, gdzie w
czasie pokazów komendy wydawane przez trenerów gwizdkiem
poprzez dźwięki nie są dla nas
słyszalne.
T.S.: Miarą natężenia fal dźwiękowych są decybele, to wszyscy
wiemy. Przykładowo: szept to
około 15-20 dB., normalna rozmowa to około 30 dB. Dźwięki
powyżej 100 dB. stają się nieprzyjemne dla ucha, a 130-140 dB.
są już bolesne. Czy to prawda, że
zwierzęta słyszą dźwięki dużo bardziej precyzyjnie i z większej odległości?
D.P.: Oczywiście dźwięki o tym
samym natężeniu pies i kot
usłyszą w odległości 4-krotnie
większej niż ludzie. Dlatego zwierzęta domowe mogą reagować
gwałtownie na oddalone odgłosy
wybuchów petard noworocznych,
których my możemy nawet nie
zauważać. Nasze zwierzaki mają
bardzo czułe zmysły, a to wpływa
na skalę nieprzyjemnych doznań,
jakich doświadczają w sylwestra.
Umiarkowany nawet hałas, jaki
często towarzyszy wystrzałom
fajerwerków, dla zwierząt może
oznaczać już fizyczny ból.
T.S.: Musimy zdać sobie sprawę, że
ten problem dotyczy wszystkich
zwierząt, także dzikich, a nie tylko
zwierząt domowych.
D.P.: W sylwestra cierpią koty,
wiewiórki, a nawet ptaki, które

lek. wet. Daniel Płaczkowski

masowo umierają po wydarzeniach ostatniej nocy w roku. Wybuch petard często zabija lub
ogłusza ptaki na tyle, że uderzają
o ściany budynków i w drzewa,
bezwładnie opadając na ziemię.
Co gorsza, huk i strzały słychać
nie tylko w ostatni dzień roku, ale
kilka dni wcześniej. Dzikie zwierzęta można powiedzieć, że mają
jeszcze gorzej, ponieważ nasze
pupile mają kontakt z różnymi
dźwiękami, bodźcami, telewizor,
radio, głośna muzyka. Te dzikie
nie mają takich doświadczeń. Huk
petard powoduje u nich całkowitą
dezorientację, a strzały odczytują
jako zagrożenie.
T.S.: My bawimy się witając kolejny
rok szampanem, tańcem i fajerwerkami, a nasi czworonożni podopieczni cierpią. Z jakim reakcjami
zwierząt możemy się spotkać, jeżeli
chodzi o reakcje zwierząt na huk
i hałas spowodowany wybuchem
petard, czy fajerwerków?
D.P.: Na nasze sylwestrowe szaleństwa zwierzęta będą różnie
reagować. Może to być ogromny
niepokój zwierzęcia, drżeniem
całego ciała, może dojść nawet
do moczenia się. U zwierząt z problemami neurologicznymi może
dojść do wyzwolenia ataków padaczkowych.
Niektóre psy nie odstępują właścicieli na krok, inne ukrywają się
gdzieś w najgłębszym kącie pod
meblami, jeszcze inne uciekają na
oślep i może dojść do wypadków
komunikacyjnych. Dlatego w tym
dniu należy ograniczyć spacery,
a zwierzę wyprowadzać tylko
na smyczy. Strach wywołany hałasem może również powodować
agresję zwierzaka, a w efekcie np.
zniszczenie, pogryzienie mebli
czy poduszek, albo całkowity
spadek apetytu czy biegunkę.
T.S.: Pies doskonale słyszy dźwięki
w zakresie częstotliwości 16-50
000 Hz, podczas gdy człowiek
obdarzony doskonałym słuchem,
może usłyszeć tony do 20 000 Hz.
Słuch kota jest jeszcze bardziej
czuły, a na dodatek dzięki szybkim
ruchom uszu znacznie szybciej niż

pies potrafi zlokalizować źródło
hałasu. Co zatem zrobić, by nasi
podopieczni możliwie komfortowo
przywitali Nowy Rok?
D.P.: Wszystko zależy od tego, jak
bardzo nasz pupil boi się sylwestrowych wystrzałów. Małe psy
można już od młodości oswajać
z niespodziewanym hałasem,
tak by później nie reagowały na

ZWIERZĘCY SŁUCH
Najlepiej słyszącym zwierzęciem na świcie jest motyl barciak
większy. Jego zmysł rejestruje dźwięk o częstotliwości 300 kHz.
Delfiny, które posługują się ultradźwiękami, słyszą w zakresie
160 kHz.
Nietoperz - używa „echolokacji”, kiedy jest poza domem w nocnym
świecie i szuka ofiary. Częstotliwość odsłuchu nietoperza wynosi
od 9 kiloherców do 200 kiloherców.
Słoń - ma częstotliwość słyszenia od 14 do 12 000 herców.
Badania słoni afrykańskich pokazują również, że dostarczają i odbierają informacje za pomocą dźwięków o niskiej częstotliwości,
które przemieszczają się wiele kilometrów poniżej dna sawanny.
Kot - słyszenie kota jest imponujące. Może słyszeć w zakresie od
45 herców do 64 000 herców. Ucho każdego kota ma trzy tuziny
mięśni!
Pies - częstotliwość słyszenia psa wynosi od 40 herców do 60
000 herców. Ma 18 mięśni w uszach, które pomagają skręcać,
poruszać i przechylać, aby nadal słyszeć dźwięk.
Sowa - zasięg słyszenia sowy waha się od 200 herców do 12 kiloherców. Jest wyjątkowo czuły, ma świetny wzrok i głowę,
która może obracać się o prawie 360 stopni!
Szczur - ma lepszy zasięg słyszenia niż koty. Wynosi od 200 herców
do 76 kiloherców, co stanowi zakres ultradźwięków, ponieważ
jest więcej niż ludzie mogą usłyszeć.
Koń - słyszy dźwięki o częstotliwości od 14 herców do 25
kiloherców. Uszy konia mają 10 mięśni, które pomagają uchu
przesunąć się o 180 stopni, aby określić kierunek dźwięku.
Gołąb - słyszy tylko 0,5 Hz, co może pomóc w słyszeniu dźwięków
z dużej odległości.
Krowa - jest bardzo wrażliwe na dźwięki o wysokiej częstotliwości.
Cechuje je szerszy zakres słyszalności, który wynosi od 23 do 35
000 H

PSSST..
Uszy nie zawsze są położone przy głowie. Na przykład owady mogą
mieć uszy położone w różnych częściach swojego ciała. Muchówka
ma je pod głową, pasikonik na odwłoku. I tu pojawia się pytanie, czy
jeszcze są to uszy, czy bardziej narządy przystosowane do odbierania
dźwięku, bo… część owadów słyszy skrzydłami.

niego bojaźliwie. Gdy zwierzę jest
już dorosłe, na taki trening jest
za późno, pozostają zatem inne
środki zaradcze. Możemy puścić
muzykę, spuścić żaluzje i zasłonić
zasłony – wszystko to odizoluje
zwierzęta od błysków i hałasu.
Możemy również przygotować legowisko np.w łazience, gdzie odgłosy wystrzałów będą najmniej
słyszalne, gdzie będą czuły się
bezpiecznie. Wiele zwierząt słysząc pierwsze petardy, zaszyje się
w takim miejscu i za nic nie będzie
chciało opuścić przytulnej przestrzeni pod szafą czy łazienki ze
zgaszonym światłem. Nie wyciągajmy ich z tych kryjówek.
Dobrze również znaleźć chwilę
na zabawę z czworonożnym
pupilem. Zmęczony zabawą pies
czy kot po prostu łatwiej i szybciej zaśnie oraz spokojnie prześpi
ten nieprzyjemny dla niego czas.
Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z właścicielem.
Jeżeli jednak nie spędzamy sylwestra w domu, warto poprosić
znajomego, by zajrzał do naszych
podopiecznych.
Co więcej, jeżeli wiemy, że pies
czy kot bardzo boi się wystrzałów,
warto odwiedzić klinikę weterynaryjną. Specjalista zaaplikuje
zwierzęciu odpowiednie środki
uspokajające, dostosowane do
jego wagi, kondycji i wieku.
T.S.: Jakie środki uspakajające możemy podać naszemu pupilowi?
D.P.: Zdecydowanie nie należy
podawać środków uspokajających zwierzęciu bez konsultacji
ze specjalistą. Reakcje zwierząt
na poszczególne składniki preparatów medycznych są różne, a
nieumiejętne podanie nawet suplementu czy jego niewłaściwa
dawka może tylko zwierzęciu
zaszkodzić. Wskazane jest, by
odwiedzić weterynarza już kilka
dni przed sylwestrem, bo podawanie środków uspokajających
trzeba zacząć wcześniej. Zależy to
oczywiście od rodzaju wybranego
leku czy suplementu, od kondycji
psa oraz od tego, jak bardzo nasilone są u niego objawy stresu.
Dostępne preparaty uspakajające
dla psów są bardzo różnorodne.
Do dyspozycji mamy bezpieczne
suplementy: feromony, preparaty
zawierające olejki CBD, czy mieszankę odpowiednich ziół i aminokwasów, w tym ważny tryptofan.
Są preparaty, które można podać
również w dniu sylwestra. Są to
leki zawierające substancje narkotyczne np. pasty do stosowania
na dziąsła lub wyższe dawki psychotropów. Jeżeli wiemy, że nasi
podopieczni są bezpieczni, sami
będziemy się lepiej bawić.
T.S.: Dziękuję za rozmowę.
Gabinet weterynaryjny ARGO
Daniel Płaczkowski
al. Armii Krajowej 12/30
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 39 26,607 625 935
e-mail. argowet(at)op.pl
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Sylwester
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Imprezy do białego rana, potańcówki, wspólna zabawa, spotkania ze
znajomymi, prywatki w domach, dźwięk kieliszków i blask sztucznych
ogni – ta jedna jedyna noc od dawien dawna w najróżniejszych zakątkach świata wygląda podobnie. Niemal wszędzie nadejście Nowego
Roku świętuje się w sposób huczny i uroczysty.

Sylwestrowe zwyczaje
i przesądy
Jaki sylwester, taki cały rok
leży mieć na sobie nową bieliznę.
Sylwester należy spędzić najle- Nie ma znaczenia czy masz już
piej jak to możliwe. Zgodnie bo- partnera/partnerkę, czy jesteś
wiem z przesądem to właśnie 31 singlem. Dzięki temu zapewnisz
grudnia „decyduje” o tym, jak będą sobie powodzenie w miłości.
wyglądać wszystkie kolejne dni
Zadbaj o pełną lodówkę
następnego roku.
Przed zabawą sylwestrową
Zimna woda zdrowia doda
warto zadbać, aby niczego w naSylwestrowy poranek zacznij od szym domu nie zabrakło. To zaobmycia twarzy chłodną wodą. pewni nam dostatek w przyszłym
W ten sposób zapewnisz sobie roku.
Przyszły mąż
zdrowie i urodę na cały rok.
Jeśli jesteś panną, uważnie słuNie pożyczaj pieniędzy i nie
chaj rozmów wokół siebie. Imię
wchodź z długami
Przed końcem roku oddaj męskie, które usłyszysz jako
wszystkie długi i zobowiązania. pierwsze po północy, będzie imieniem twojego przyszłego męża.
Nie pożyczaj też pieniądzy.
Otwarte okna
Nie sprzątaj
Kiedy zegar
W sylwestra nie Samo święto pożegnania stamożna odkurzać, rego i powitania nowego roku wybije północ,
prać, czy robić narodziło się dopiero na prze- wówczas najporządków. Dla- łomie XIX i XX wieku. Począt- starsza osoba
czego? Bo razem kowo obchodzono je tylko w w rodzinie poz brudem można bogatszych warstwach społe- winna szeroko
wykurzyć z domu czeństwa, stopniowo zwyczaj otworzyć okno
przedostawał się do życia lub drzwi – w
szczęście.
sposób
uboższych ludzi. Na początku ten
Spisz i spal złe
zaprosi
do
XX wieku pojawiły się lowspomnienia
kalne zwyczaje przeżywania środka Nowy
Aby nie wchonocy sylwestrowych. Na przy- Rok i życzliwe
dzić w nowy rok
kład w Danii zeskakiwano z domowi duchy,
z bagażem złych
krzesła o północy, a w Hisz- a to co stare
doświadczeń, napanii od 1909 wraz z każdym szybko opuści
leży spisać złe
uderzeniem zegara zjada się cztery ściany.
wspomnienia na
Przepis na
jedno winogrono.
kartce (najlepiej
fortunę
czerwonej), a naJeśli chcesz
stępnie
spalić
ostatniego dnia roku. W ten sym- być bogaty i żyć w dostatku to w
boliczny sposób pozbędziesz się noc sylwestrową powinieneś mieć
trosk i zmartwień, a Nowy Rok ze sobą gotówkę. Wystarczy natrzeć się banknotem o północy
przywitasz z czystą kartą.
albo mieć przy sobie łuskę z karpia
Nowa bielizna
z wigilijnego stołu.
W sylwestrowy wieczór na-

Szampańskie bąbelki
W wielu państwach - w tym w Polsce - tradycyjnym trunkiem kojarzącym się z sylwestrem jest szampan.

Wyjątkowe wino musujące
Szampan jest szczególnym rodzajem wina musującego. Powszechnie kojarzy się go ze
świętowaniem i luksusem. Nazwę
swą zawdzięcza Szampanii, regionowi w północno-wschodniej
Francji, głównemu miejscu jego
produkcji.
Szampan jest produkowany bez
sztucznego nasycania napoju dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla
tworzy się w nim na skutek naturalnego procesu dojrzewania wina
w butelkach. Do butelek nalewa
się młode, nie do końca przefermentowane wino, a następnie
przechowuje się lekko pochylone
w stronę korka butelki w piwnicach, w stałej temperaturze 3-5°C.

Obowiązkowy wystrzał
Szampan zdobył międzynarodową renomę stając się symbolem
luksusu i zwyczajowo towarzysząc
świętowaniu z rozmaitych okazji.
Jego wyjątkowość pochodzi też
właśnie z tego odświętnego charakteru: przy otwieraniu strzela
się korkiem (czasem – rzadziej
– odcina korek szablą), a zwycięstwa w wielu sportach fetuje się
skropieniem publiczności szampanem z butelki trzymanej przez
zwycięzcę na podium. Dzieje się
tak na przykład w Formule 1, rajdach samochodowych czy wyścigach kolarskich. Również chrzest
statku tradycyjnie odbywa się
przez rozbicie butelki szampana
o burtę.

Celsjusza (lub 8 do 10 – według
niektórych producentów). Butelkę umieszczamy w wiaderku
do szampana wypełnionym do połowy wodą z lodem (około 10 kostek, nie więcej). Można również
włożyć butelkę do lodówki – ale
nigdy do zamrażalnika. Celem jest
otrzymanie optymalnej temperatury dziewięciu stopni – tak podaje
się szampana w renomowanych
restauracjach. Bardziej wiekowy
trunek – ponad 15 lat – może być
podany w temperaturze 14 lub 15
stopni, to znaczy takiej, jaka panuje w dobrej winnej piwnicy.
Chłodzona w wiaderku na szampana, czy w lodówce, butelka nie
powinna pozostawać w świetle,
a zwłaszcza w świetle jarzeniowym, gdyż ono dość szybko
nadaje szampanowi niedobry posmak – dotyczy to wszystkich win
musujących. Jest więc wskazane
owinąć butelkę serwetą lub najlepiej – sposób bardziej wyrafinowany – bibułką.

W czym pijemy szampana
Do
szampana
powinniśmy
używać kieliszków wąskich i wysokich. Inne bowiem nie zatrzymują
bąbelków i aromatu. Kieliszek wypełnia się maksymalnie w dwóch
trzecich, a najlepiej do połowy.
Podczas nalewania szyjka butelki nie powinna dotykać brzegu
kieliszka, a na koniec nalewania
wykonuje się odpowiedni obrót
butelką aby pozbyć się ostatnich
kropel, które ewentualnie mogłyby skapnąć na stół.

Jak podawać szampana

Szampan a zdrowie

Szampan powinien być podawany po schłodzeniu: 6 do 8 stopni

Szampan jest polecany przez
jego promotorów jako rzekomo

Wystrzałowe fajerwerki

Nieodzownym elementem niemal każdego sylwestra są pokazy sztucznych ogni. I choć w niektórych zakątkach świata
zastępuje się je na przykład pokazami laserów, to wielu z nas nie wyobraża sobie nadejścia Nowego Roku bez huku petard
i błysków na niebie.

Skąd się wzięły fajerwerki?
W czasach dynastii Han w starożytnych
Chinach prażono bambusy, aby wywołać huk
odstraszający złe duchy. W czasach Dynastii
Południowych i Północnych (420–589 naszej ery) sztuczne ognie były również wykorzystywane podczas modlitw o pomyślność i
szczęście. Fajerwerki były także stosowane
w celach bojowych. Pierwsze znane pokazy
sztucznych ogni zorganizowano na dworze
cesarskim w Chinach w XII wieku. W zastosowanych wtedy racach użyto zwykłego prochu,
stosowanego potem w Europie jako dymny
proch strzelniczy.

Rekordowy pokaz
Najbardziej wystrzałowy i spektakularny
sylwester miał miejsce w Portugalii 31 grudnia
2006r. Odpalono wówczas aż 66 326 fajerwerków! Miało to miejsce na wyspie Madery
w mieście Funchal. Pokaz ten został uznany

przez Księgę Rekordów Guinnessa w 2006 r.
za największe widowisko pirotechniczne na
świecie.

Najdroższe wystrzały
Największy i najdroższy pokaz sztucznych
ogni odbył się podczas otwarcia hotelu
Atlanis w Dubaju. Rekord ten oczekuje na
wpisanie do księgi rekordów Guinessa. Spektakl trwał zaledwie 4 minuty i kosztował 3
miniony dolarów!

Fajerwerki a prawo
Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne
próby pirotechniczne i odpalanie resztek są
niedozwolone prawem. Osoby naruszające
zakaz narażają się na odpowiedzialność karną
jako sprawcy wykroczenia na podstawie:
art. 51 - Kodeksu wykroczeń – zakłócenie
spokoju, porządku, spoczynku nocnego;

sankcje: areszt, ograniczenie wolności albo
grzywna od 20 do 5.000 zł;
art. 82 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt,
grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana;
art. 83 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne
obchodzenie się z materiałami wybuchowymi,
łatwozapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu,
używaniu lub przewożeniu takich materiałów;
sankcje: areszt, grzywna od 20 do 5.000 zł
albo nagana.
Przypominamy również, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest PRZESTĘPSTWEM zagrożonym
karą grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2. Wyroby takie
mogą być sprzedawane wyłącznie osobom
pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

„rozpraszający niepokoje i stany
depresyjne”.
Własności szampana:
- dwutlenek węgla w bąbelkach
pochodzi tylko z drugiej fermentacji i nie jest dodawany
sztucznie tak jak w innych winach musujących albo napojach
gazowanych
- jak wszystkie wina białe, jest moczopędny
- jest bogaty w przyswajalne
sole mineralne, w szczególności potas, wapń, magnez
i siarkę. Posiada więc własności
oczyszczające, detoksykacyjne
i przeciwzapalne. Działa też
na reumatyzmy, stany zapalne
górnych dróg oddechowych
i alergie.
- zawiera również oligoelementy
(pierwiastki potrzebne organizmowi w śladowych ilościach), z których np. cynk
wpływa korzystnie na regulację
w systemie nerwowym; przed
wynalezieniem leków psychotropowych szampan był znany
jako środek antydepresyjny.
Zawiera on również fosfor i lit,
pierwiastki ważne dla równowagi nastrojów.
Dawkowanie zalecane przez
zwolenników tej metody: kuracja
lecznicza to trzy kieliszki dziennie
przez miesiąc, kuracja podtrzymująca ogranicza się do jednego
kieliszka dziennie. Pozwala to cieszyć się dobrym samopoczuciem
i korzystać ze wszystkich dobrodziejstw szampana.
Należy jednak pamiętać również o wpływie negatywnym
– jak w przypadku każdego napoju alkoholowego.

Obowiązkowy
pocałunek

Sceny z obowiązkowym
pocałunkiem o północy
w sylwestrową noc widzieliśmy
w niezliczonej ilości filmów.
Skąd wziął się taki zwyczaj?
Szalona moda na pocałunki
o północy przywędrowała do nas
– i chyba nikogo to nie zdziwi – zza
oceanu. Zwyczaj ten jest najbardziej celebrowany w Stanach Zjednoczonych. Pocałunek ma zapewnić
szczęście w nowym roku. I nie bez
znaczenia jest fakt z kim będziemy
się całować. Jeśli będzie to ktoś
nieznajomy, możemy spodziewać
się, że przed nami ekscytujący rok.
Jeśli natomiast pocałujemy ukochanego spodziewajmy się spokoju
i miłości. Pocałunek o północy to
również świetny moment, by się
przełamać i okazać od dawna skrywane uczucia. Dajmy się więc ponieść magii sylwestrowej nocy!
Oprac. kolumny: Katarzyna Gwara
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● Huta Częstochowa, wydzierżawiona
przez spółkę Corween Investments
z grupy Liberty, w niedzielę 10 stycznia
wznowiła produkcję. Na początek „wystartowała” Walcownia Blach Grubych.
● Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie chciałby uruchomić kierunek
lekarski. Uczelni udało się zgromadzić liczną kadrę specjalistów, którzy
zajmą się kształceniem i badaniami naukowymi w zakresie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu. Ogłoszony został też
konkurs na stworzenie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu.
● Do jednego z częstochowskich szpitali z poważnymi obrażeniami głowy
trafiła 2,5-letnia dziewczynka. Placówka natychmiast powiadomiła
policję. Okazało się, że sprawcą
uszkodzeń ciała może być 29-letni
partner matki dziecka. Mężczyzna
trafił do aresztu. Podejrzany jest dobrze znany częstochowskiej policji.
W przeszłości był wielokrotnie karany za liczne przestępstwa, w tym za
bójki, pobicia i rozboje.
● Częstochowa zdobyła 7,5 miliona
złotych dofinansowania unijnego na
zakup 4 autobusów elektrycznych
i dwóch mobilnych stacji ładowania.
Całkowita wartość projektu to 11
mln zł.
● 69 mln złotych pochłonęła budowa
centrów przesiadkowych w naszym
mieście. Inwestycja była realizowana
w trzech lokalizacjach. W jej ramach
powstało między innymi 245 miejsc
parkingowych typu „park and ride”, 76
miejsc postojowych, 10 kilometrów
nowych i przebudowanych ścieżek rowerowych, 90 miejsc parkingowych dla
jednośladów, a także 15 peronów dla
komunikacji miejskiej.

LUTY

● Makabryczne odkrycie w Częstochowie. W jednym z mieszkań zostały
ujawnione zwłoki kobiety. Wszystko
wskazuje na to, że zabił ją 70-letni
kompan od kieliszka. Mimo że na jej
ciele były liczne rany kłute, mężczyzna twierdzi, że ofiara przewróciła
się i uderzyła głową o jakiś przedmiot...
● Media w całym kraju – zaczynając
od prasy przez telewizje i radia, a na
portalach internetowych kończąc protestują przeciwko wprowadzaniu
składki „z tytułu reklamy”. Na swoich
łamach nie publikują nowych materiałów. Zamiast tego widzimy jedynie

czarną planszę z napisem „Media bez
wyboru”. Do akcji przyłączyły się również częstochowskie redakcje.
● Na Jasnej Górze została zaprezentowana „Strategia Rozwoju Szlaku
Paulinów” na terenie województwa
śląskiego. Spotkanie było także okazją
do pierwszej publicznej prezentacji logotypu całego projektu, zatytułowanego „Europejski Szlak Dziedzictwa
Kulturowego Paulinów”.
● W jednym z pomieszczeń Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Częstochowie
znaleziono kamerę i mikrofon. Z tego
miejsca korzysta wyłącznie personel
medyczny – osoby z zewnątrz nie
miały do niego swobodnego dostępu.
Kto więc mógł zostawić podsłuch?
Odpowiedzieć na to pytanie ma dać
wszczęte w tej sprawie śledztwo.
● Bulwersujący akt wandalizmu w Częstochowie. Nieznani sprawcy odrąbali
dłonie figurze Matki Boskiej stojącej
na placu kościelnym parafii Św. Pierwszych Męczenników Polski.
● Do 4,5 roku więzienia grozi 29-letniemu mieszkańcowi Myszkowa, który
podejrzany jest o potrącenie 98-latka.
Mężczyzna udzielił mu pomocy, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe.

MARZEC

w pobliżu ośrodka jako pierwsi rozpoczęli ewakuację starszego mężczyzny.
Chwilę później na miejscu pojawili się
funkcjonariusze policji, którzy weszli
do zadymionego pomieszczenia, by
ewakuować kolejnych mieszkańców.
● Bulwersujące zdarzenie w Kłobucku.
58-letni mężczyzna w parku miejskim
zaatakował 16-latkę i doprowadził ją
do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd Rejonowy w Częstochowie
podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawcy. Grozi mu kara do 8
lat więzienia.
● Rondo, które powstało przy dworcu
PKP Stradom w Częstochowie zostało
nazwane „Rondem Praw Kobiet”.

KWIECIEŃ

● Bolt wprowadził nową opcję szybkiego
transportu dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Na ulicach
miasta pojawiły się elektryczne hulajnogi.
● Blisko 28 milionów złotych kosztowała
modernizacja Starego Rynku w Częstochowie. Prace związane z tą inwestycją
zostały już zakończone. Głównymi elementami tego miejsca są pawilon eksponujący pozostałości Ratusza Starej
Częstochowy oraz „teatr” rzeźb balansujących wykonanych przez Jerzego
Kędziorę.

● Częstochowscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta.
Chodzi o kradzież danych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie oraz fikcyjne głosowanie w budżecie obywatelskim.

● Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. NMP w Częstochowie otrzymał nowoczesny operacyjny stół medyczny.
Nowy sprzęt, dzięki swojej karbonowej powierzchni, pozwoli lekarzom i pielęgniarkom na optymalizację
pracy podczas skomplikowanych operacji i zabiegów na oddziale Chirurgii
i Traumatologii Dziecięcej.

● Najpiękniejsza Polka wybrana po raz
kolejny! W Dzień Kobiet, 8 marca,
odbył się już 42. finał konkursu Miss
Polonia, który wygrała 22-letnia częstochowianka – Natalia Gryglewska.

● Około dziesięciu tysięcy miłośników
jednośladów wzięło udział w XVIII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym im.
ks. prał. Ułana Zdzisława Jastrzębiec
Peszkowskiego na Jasną Górę.

● W Częstochowie uroczyście otwarto
„Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej
im. gen. Janusza Gąsiorowskiego. Placówka przy al. Najświętszej Maryi
Panny 52 ma być nowoczesną strefą
edukacyjną przeznaczoną zarówno dla
młodzieży, jak i dorosłych.

● 4 mln 862 tys. zł otrzyma Częstochowa
na rozbudowę ulicy ul. Jesiennej od
ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 Listopada. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg
Samorządowych). Cała inwestycja pochłonie 9,7 mln zł.

● Huta szkła Stoelzle Częstochowa ruszyła z nową inwestycją. Przy ulicy
Rząsawskiej – na terenach Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – buduje centrum logistyczne. Obiekt ma
być gotowy jeszcze w tym roku.

● Około 5-miesięczna dziewczynka została pozostawiona w częstochowskim
oknie życia. Jej rodzice sami zgłosili się
na policję

● W jednej z kamienic przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie wybuchł pożar
- zapaliły się ustawione w przejściu
meble. Pracownicy znajdującego się

● Przy szpitalu na Kucelinie zaczął
działać pierwszy punkt szczepień powszechnych. Kolejny - tym razem przy
placówce na Zawodziu – został uruchomiony pod koniec kwietnia.

MAJ

● Prace związane z odwodnieniem dzielnicy Północ dobiegły końca. Oprócz
robót mających zabezpieczać m.in.
przed następstwami gwałtownych
ulew, wykonano zadania typowo drogowe – w tym rozbudowę ul. św. Brata
Alberta, oczekiwaną przez mieszkańców.
● Do Częstochowy dotarło pięć autobusów elektrycznych marki Autosan,
które przyjechały z fabryki w Sanoku.
To pierwsze w pełni elektryczne pojazdy we flocie częstochowskiego
przewoźnika.
● W Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu
ścieżek rowerowych. Przedstawiciele
Lokalnej Grupy Działania „Razem na
wyżyny” przedstawili swój plan. W ramach inicjatywy mają powstać szlaki,
które połączą najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w partnerskich
gminach. Ich łączna długość będzie wynosić około 150 km.
● W centrum Częstochowy - tuż przy
magistracie - zostało zasiane... pole
słoneczników. Inicjatywa odbyła się
w ramach projektu „Często-zielona”.
● Częstochowscy radni udzielili prezydentowi
Krzysztofowi
Matyjaszczykowi wotum zaufania oraz
absolutorium za 2020 r. Zatwierdziła
też sprawozdanie finansowe Częstochowy za rok ubiegły.
● Bezpłatny transport po całej gminie,
regularność i duża częstotliwość
kursów, fabrycznie nowe, ekologiczne
autobusy z logo gminy, szybka linia
miejska MPK z rynku w Olsztynie do
centrum Częstochowy – między innymi takie elementy zakłada nowy
model komunikacji publicznej, który
został już zaakceptowany przez radnych.
● Populacja Częstochowy powiększyła
się o około 100 tysięcy... „mieszkańców”. To pszczoły, które zamieszkały w pierwszej miejskiej pasiece.
Ich „domki” zostały zrobione ze zużytego i przetworzonego sprzętu elektronicznego.

CZERWIEC

● W podziękowaniu za włączenie się
w światowy maraton modlitewny
o ustanie pandemii Jasna Góra otrzymała od papieża Franciszka specjalny
dar. Jest nim kryształowy różaniec.
● Tragiczny wypadek w miejscowości
Rybna (gmina Mykanów). Siedemnastoletni chłopak wspiął się na słup
energetyczny i najprawdopodobniej
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- po dotknięciu przewodów - został
porażony prądem. Nastolatek runął na
ziemię. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Niestety jego
życia nie udało się uratować.
● W wieku 88 lat zmarł Andrzej Kalinin,
pisarz i publicysta związany z Częstochową, członek Pen Clubu.
● Blisko 1,3 mln zł wydała Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
na dwa specjalistyczne ambulanse
oraz jedną karetkę transportową. Te
pierwsze na wyposażeniu mają najnowocześniejszy sprzęt – między innymi
elektryczno-hydrauliczne nosze. Nowe
ambulanse są w kolorze żółtym, bo według obecnych regulacji nowe karetki
specjalistyczne włączane w system ratownictwa mają mieć taką właśnie kolorystykę.
● Najbliższe trzy miesiące spędzi
w areszcie kierowca volkswagenem,
który w Rędzinach wyprzedził kolumnę
pojazdów, a następnie nie ustąpił
pierwszeństwa czterem osobom, znajdującym się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Okazało się, że
mężczyzna miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, bo spowodował
wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Na
dodatek był wtedy pod wpływem alkoholu.
● Już po raz 31. na Jasnej Górze odbyła
się Ogólnopolska Pielgrzymka Sportowców. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zawodników, trenerów,
duszpasterzy oraz dzieci i młodzież
zrzeszone w Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym RP. Przybyli jako
wotum złożyli płaskorzeźbę Matki
Bożej w... rękawicach bokserskich, by
„chroniły Ją przed atakami złych ludzi”.
● Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie został rozstrzygnięty. Pierwszą nagrodę otrzymała praca nadesłana przez „P2PA” sp.
z o.o. z Wrocławia. Sama budowa natomiast miałaby mogłaby rozpocząć się
w 2022 roku, a zakończyć w 2023 roku.

LIPIEC

● O wiele później niż zazwyczaj, ale
jednak... 1 lipca ruszył kolejny sezon rowerów miejskich. Operatorem systemu
jest – podobnie jak w latach poprzednich – firma Nextbike Polska. Do dyspozycji mieszkańców oddano w sumie
ponad 200 jednośladów zlokalizowanych na 23 stacjach.
● Ta wiadomość spadła na pacjentów
Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU- -MED w Częstochowie, jak
grom z jasnego nieba. Placówka wraz

z pierwszym lipca zawiesiła swoją działalność. Jakiś czas temu przestała już
przyjmować nowych pacjentów.
● Centrum Opieki Paliatywnej „Palium”,
które powstało przy ulicy Kopernika
w Częstochowie, zostało już oficjalnie
otwarte. W uroczystościach związanych z tym wydarzeniem wzięła udział
między innymi Pierwsza Dama Agata
Kornhauser-Duda.
● Do częstochowskiej zajezdni MPK dotarły już wszystkie zamówione z sanockiej fabryki Autosan autobusy
elektryczne. MPK zakupiło 15 autobusów elektrycznych. Pojazdy były dostarczane od wiosny tego roku.
● Miasto rusza z kolejnym programem,
który ma zachęcić młodych lekarzy
i pielęgniarki do pracy w Miejskim
Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.
W jego ramach mogą liczyć na stypendia, możliwość zdobycia mieszkania, a także podnoszenie kwalifikacji.
● Po raz trzydziesty na Jasną Górę pielgrzymowała Rodzina Radia Maryja.
Zgromadzenie wiernych odbyło się
w dniach 10 i 11 lipca pod hasłem
„Ewangelia radosną obietnicą”. Słuchacze tego radia to jedna z najliczniejszych grup, jaka do tej pory przybyła
do naszego miasta, aby modlić się w jasnogórskim klasztorze.
● Makabryczna zbrodnia w miejscowości Borowce. W jednym z domów
policjanci znaleźli zwłoki trzech osób
- Janusza, jego żony Justyny (oboje 44
l.) oraz ich 17-letniego syna Jakuba.
O zabójstwo podejrzewany jest 52letni Jacek Jaworek, brat zamordowanego mężczyzny. Wiadomo, że feralnej
nocy morderca użył broni palnej i zastrzelił członków swojej rodziny. Uratować zdołał się jedynie najmłodszy
syn zamordowanego małżeństwa.
Chłopcu udało się uciec i schronić
u bliskich. Prokuratura uważa, że
możliwym motywem tej zbrodni był
konflikt rodzinny. Przeprowadzono
policyjną obławę na niespotykaną
skalę. Przeczesano wszystkie okoliczne lasy, używając najnowocześniejszego sprzętu. Śledczy na początku
zakładali, że Jacek Jaworek odebrał
sobie życie, a ponieważ przez kilka dni
nie odnaleziono ciała, dzisiaj ta hipoteza jest coraz mniej prawdopodobna.
Zabójca wciąż ukrywa się przed organami ścigania. Został wystawiony
za nim list gończy, Europejski Nakaz
Aresztowania, a także czerwona nota
Interpolu.
● W Kościele Parafialnym w Dąbrowie
Zielonej odbył się pogrzeb rodziny zamordowanej w Borowcach. Pożegnały
ją tłumy..
● Mamy nowy punkt na kawiarnianej
mapie Częstochowy. Na Starym Rynku
właśnie został otwarty lokal Alterna-

tywa 21. Pracę w tym miejscu znalazło
sześć osób z niepełnosprawnościami.

będą mogli między innymi odbywać
płatne staże.

● Uniwersytet Humanistyczno- -Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie będzie mógł uruchomić studia
II stopnia na kierunku „pielęgniarstwo”. Zgodziły się na to Ministerstwa
Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Zdrowia.

● Pielgrzymi z najodleglejszych zakątków Polski wzięli udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny na Jasnej
Górze.

● Wszystko wskazuje na to, że Olsztyn
odzyska prawa miejskie. Powstał już
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.
● Za sześć milionów złotych został wystawiony na sprzedaż budynek dawnego
szpitala hutniczego w Częstochowie.
Jest on częścią Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
● Dwie osoby zginęły po wybuchu samochodu dostawczego, do którego
doszło na ulicy Wrocławskiej w Częstochowie. Wszystko wskazuje na to,
że w pojeździe przewożone były butle
z gazami technicznymi. Konieczna była
ewakuacja mieszkańców pobliskich
domów oraz sklepu.
● 50-letni częstochowianin i jego 22letni syn utonęli w morzu. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży
w Rozewiu, w powiecie puckim. Mężczyźni weszli do morza i zniknęli pod
falą. Natychmiast przystąpiono do poszukiwań. Po około dwóch godzinach
ratownikom udało się odnaleźć dryfującego 50-latka. Mimo reanimacji nie
udało się go uratować. Ciało jego syna
zostało odnalezione dopiero po kilku
dniach.

SIERPIEŃ

● Ruszyła przebudowa alei Wojska Polskiego. Kierowcy muszą się, więc liczyć z dużymi utrudnieniami i nową
organizacją ruchu. To największa we
współczesnej historii miasta inwestycja drogowa. Jej zasadniczy koszt
to 179 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2023
roku.
● Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie otrzyma dodatkowe
wsparcie z Unii Europejskiej na budowę trzech sal operacyjnych o profilu onkologicznym. Inwestycja
w sumie pochłonie blisko 21,5 mln zł.
● Estakada w dzielnicy Raków zniknęła
z naszego miejskiego krajobrazu.
W jej miejscu powstanie nowy obiekt.
Prace są realizowane w ramach przebudowy alei Wojska Polskiego.
● Liberty Częstochowa Sp. z o.o., nowy
właściciel częstochowskiej Huty oraz
Politechnika Częstochowska zawarły
umowę o współpracy. Dzięki temu
studenci kierunków technicznych

● W Częstochowie odbył się Marsz Równości. Wydarzenie zorganizowano po
raz trzeci. Kordon policjantów rozdzielał maszerujących i ich przeciwników. Całość przebiegła jednak dość
spokojnie - nie odnotowano poważnych incydentów.
● Rusza przebudowa DK-46. Pochłonie
ona 98 milionów złotych. Inwestycja
będzie polegać m.in. na budowie obejścia ul. św. Barbary – od ul. Pułaskiego
do skrzyżowania z św. Jadwigi – oraz
przebudowie ulic: Głównej i Przejazdowej do granic miasta i budowanie
węzła autostrady A1 z pełną infrastrukturą.
● Na Starym Rynku otwarto nowe podziemne muzeum i wystawę „Historia
Częstochowy - miasta nad Wartą”. Pawilon eksponuje pozostałości Starego
Ratusza oraz cenne znaleziska odkryte
w czasie prac archeologicznych, nie
tylko Starego Rynku, ale i jego najbliższej okolicy.
● Podczas inauguracji tegorocznych Dni
Częstochowy odsłonięto figurę Częstocha autorstwa Jerzego Kędziory.
Stanowi ona dopełnienie “teatru” rzeźb
balansujących tego artysty, który możemy podziwiać już od jakiegoś czasu.
● Tajemnicze zniknięcie 27-letniej częstochowianki. Kobieta miała wyjść
wczesnym rankiem po telefon do samochodu. Później nie było z nią
żadnego kontaktu, a jej telefon był wyłączony. Po dwóch dniach ciało kobiety
zostało znalezione na w Łobodnie, niedaleko granicy z miejscowością Kamyk.
Jak ustaliła prokuratura sprawcą zabójstwa był mąż kobiety. Zdaniem
śledczych do zabójstwa doszło w samochodzie zaparkowanym tuż obok
bloku, w którym mieszkała Karolina
W. Później 29-latek wywiózł zwłoki
swojej żony na teren kompleksu leśnego w Łobodnie. Krystian W. był
w faktycznej separacji z żoną, ale nie
potrafił pogodzić się z rozstaniem. To
właśnie nieporozumienia na tym tle
były prawdopodobną przyczyną zabójstwa. Prokuratura wystąpiła do sądu
o tymczasowy areszt dla Krystiana
W., a sąd przychylił się do wniosku.
Śledztwo w sprawie jej zabójstwa zostało przedłużone do 26 lutego 2022
roku. Śledczy wciąż czekają m.in. na
wyniki ekspertyz, które pozwolą dokładnie określić mechanizm zabójstwa.
Mężczyźnie grozi gara dożywotniego
więzienia.
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● Powróciła miejska komunikacja tramwajowa. Co prawda inwestycja nie
jest jeszcze zakończona, ale kursy
mimo to są realizowane.
● Możemy już korzystać z częstochowskiego parku wodnego. Na parterze znajdziemy nieckę rekreacyjną
z atrakcjami wodnymi, a na piętrze
nowoczesną strefę SPA. Park wodny
jest czynny codziennie w godzinach
10.00 -22.00.
● Pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia” na Jasnej Górze odbyły się
dożynki, czyli ogólnopolskie święto
dziękczynienia za plony. Mszy św.
z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył abp Wacław
Depo, metropolita częstochowski.
W Eucharystii wziął udział prezydent
RP Andrzej Duda.
● Umowa na projekt przebudowy Promenady im. Czesława Niemena została podpisana. Ma on powstać do
końca tego roku. Pierwszy etap modernizacji tego miejsca obejmie odcinek pomiędzy ulicami Kiedrzyńską
i Brzeźnicką.
● Na Jasnej Górze można oglądać papieskie BWM – pamiątkę po Janie Pawle
II. Pojazd jest po raz pierwszy prezentowany publicznie.
● Zmarł Ireneusz Kozera, wieloletni dyrektor Filharmonii Częstochowskiej,
promotor kultury i inicjator wielu
działań artystycznych w naszym mieście.

PAŹDZIERNIK

● Na adres Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach przyszła tajemnicza przesyłka z Francji. Jej adresatem
był... Jacek Jaworek, podejrzany
o dokonanie brutalnego, potrójnego
morderstwa. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany.
● Firma CREAM Property Advisors zajmuje się przebudową obiektu przy ulicy
Drogowców, należącego kiedyś do
siedzi TESCO. Powstały w tym miejscu
park handlowy będzie gotowy w 2022
roku. Na zlecenie właściciela tej nieruchomości – spółki DOR Group – zajmie
się także zarządzaniem projektem i poprowadzi jego wynajem na wyłączność.

żyła mężczyznę o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu
osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia
się choroby zakaźnej. Marek P. zdaniem
śledczych miał urządzić w lokalu zabawę taneczną w czasie pandemii.
● Wkrótce przed sądem stanie 31- letni
Kamil I., który oskarżony jest o znęcanie się nad niepełnosprawnym
dzieckiem. Mężczyzna bił 9-latka przewodem i kopał po całym ciele. Wszystkiemu przyglądała się matka chłopca...
Z jego zeznań wynika, że ojczym bił go
od 5 lat.

LISTOPAD

● Częstochowscy radni uchwalili nowe
stawki podatku od nieruchomości i od
środków transportowych. Wzrosną
one o 3,6%, czyli zaniżony wskaźnik
inflacji. Dla właścicieli mieszkań lub
domów jednorodzinnych podatek
wzrośnie najczęściej od kilku do dwudziestu kilku złotych rocznie w stosunku do stawek tegorocznych.
● Blisko 45 mln złotych pochłonie nowe
połączenie drogowe i rowerowe prowadzące z Częstochowy do Olsztyna.
Miasto pozyskało na ten cel 30 mln
zł z programu rządowego Polski Ład.
Inwestycja ma być gotowa do 2025
roku.
● Wkrótce Zakład Elektroniki ZF będzie
mieć nową halę, w której będą produkowane nowoczesne systemy wspomagania kierowcy. Jej budowa już się
rozpoczęła. Dzięki rozbudowie firma
zatrudni co najmniej 50 dodatkowych
pracowników.
● Częstochowa znalazła się na mapie
miejsc, gdzie IKEA testuje nowe miejsce
spotkań z klientami. Dzięki Studiu Planowania IKEA, które zostało otwarte
w Galerii Jurajskiej, mieszkańcy mogą
jeszcze łatwiej urządzić swój dom
zgodnie z aktualnymi potrzebami, zapoznać się z asortymentem, skorzystać ze wsparcia ekspertów IKEA oraz
złożyć zamówienie do Punktu Odbioru Zamówień w Częstochowie.
● Przy Filharmonii Częstochowskiej
działa Klub Środowisk Twórczych.
Jego reaktywacja była marzeniem
długoletniego dyrektora tej placówki
Ireneusza Kozery. Działalność klubu
zainaugurowano spektaklem „Hrabalu
Ty Mój” Teatru Wojtka Kowalskiego.

● Pojawił się kolejny wątek w sprawie
morderstwa trzyosobowej rodziny z Borowców. Śledczy otrzymali informację,
że ktoś loguje się na koncie społecznościowym podejrzanego o zabójstwo
Jacka Jaworka. Czy to sam morderca?
Tego na razie nie wiadomo.

● Japońska firma TS TECH zamierza ulokować swój oddział w naszym mieście.
Byłyby w nim produkowane fotele
dla kilku europejskich koncernów samochodowych. Dzięki tej inwestycji
stworzonych zostanie 200 nowych
miejsc pracy.

● Częstochowski sąd uniewinnił właściciela dyskoteki Don Kichot z powodu
braku dowodów. Prokuratura oskar-

● Częstochowska huta, największy w
Polsce producent blach grubych i stali
GREENSTEEL, powróciła do wytwa-

rzania prefabrykatów stalowych.
Przerwa w ich produkcji trwała od
połowy 2020 roku.
● Trzy miesiące za kratkami spędzi 47letni mieszkaniec Częstochowy, który
wsiadł za kierownicę bmw pomimo
sądowego zakazu i w centrum miasta
spowodował poważny wypadek. Potrącił pieszego, który przechodził
przez przejście na zielonym świetle.
Mężczyzna walczy o życie w szpitalu.
● Stowarzyszenie Kupców Targowiska
„Wały D w e r n i c k i e g o” dalej będzie
dzierżawiło ryneczek. Umowa została
przedłużona na kolejne trzy lata.
● Prokuratura wszczęła śledztwo w
sprawie, w której pokrzywdzony został jeden z częstochowskich księży.
48-letni duchowny padł ofiarą oszustwa metodą „na policjanta” i przekazał przestępcom prawie 600 tysięcy
zł. Poszkodowana w tej sprawie jest
także parafia
● Pierwsze siedem studentek pielęgniarstwa otrzyma stypendia w ramach
miejskiego programu „Częstochowa
dla medyków”. Wszystkie po zakończeniu nauki, rozpoczną pracę
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w
Częstochowie.
● Jak ustalili śledczy, fałszywym kontem
zabójcy Jacka Jaworka posługiwała
się dwójka nastolatków z Radomska,
którzy chcieli postraszyć kolegę. Obaj
odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym.

GRUDZIEŃ

● Miejscowości Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik mają połączyć
się w jedną miejscowość o nazwie
Miedźno. Jeśli tak by się stało, miejscowość mogłaby się starać o nadanie
praw miejskich.
● Zakończyły się prace przy montażu
instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w
gminie Olsztyn. Panele już produkują
prąd.
● Rozpoczęły się prace przy przebudowie
DK91 pomiędzy Nową Wsią a Zawadą.
Utrudnienia - na pięciokilometrowym
odcinku dawnej DK1 - w zależności od
etapu prowadzonych prac, potrwają
do planowanego na listopad 2022 r.
zakończenia inwestycji. Jej wartość to
ponad 63 mln zł.
● Autobusy MPK powróciły w I aleję
oraz plac Daszyńskiego.
● Brutalna zbrodnia na ulicy Kopernika
w Częstochowie. 78-letni mężczyzna
– ubrany w czapkę świętego Mikołaja - zaatakował swoją byłą żonę
ostrokrawędziastym narzędziem.
Życia 74-letniej kobiety nie udało się
uratować. Z uwagi na stan zdrowia,

sprawca trafił do szpitala. Mężczyzna
przyznał się do winy, ale tłumaczył,
że nie chciał zabić żony, a jedynie ją
nastraszyć. Przyczyną zabójstwa
były najprawdopodobniej nieporozumienia dotyczące rozliczeń finansowych Mężczyźnie grozi dożywotnie
więzienie.
● Przedstawiciele prawicowej organizacji Rodacy Kamraci zorganizowali
spotkanie na Jasnej Górze, chcąc modlić się w klasztorze. Wydarzenie zakończyło się skandalem, bo policja nie
pozwoliła wejść do świątyni części
osób, które miały flagi z symbolami
niezgodnymi z prawem. Zatrzymano
pięć osób.
● W częstochowskim szpitalu zmarł
47-letni mężczyzna, który 15 listopada został potrącony przez kierowcę
bmw w alei Kościuszki. Stan pieszego
od początku był bardzo ciężki, a lekarzom nie udało się uratować jego
życia. Sprawca wypadku – Sebastian
Z. - został tymczasowo aresztowany.
Jest doskonale znany częstochowskiej
policji. Miał podwójny zakaz prowadzenia pojazdu.
● W wieku 86 lat zmarł arcybiskup Stanisław Nowak. O śmierci biskupa
poinformowała Archidiecezja Częstochowska. Arcybiskup Stanisław
Nowak był w przeszłości metropolitą
częstochowskim.
● Gmina Olsztyn otrzyma 1,38 mln zł
dofinansowania z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych. Dzięki
temu będzie mogła utrzymać pięć
bezpłatnych linii autobusowych.
● Na placu Daszyńskiego stanęła nowa
instalacja artystyczna. Jest ona dedykowana rowerzystom.
● Szpital hutniczy na Kucelinie należący
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego został sprzedany za 4 miliony 740 tysięcy zł. Nabywcą zostanie
firma Hegelmann, która nie podjęła
jeszcze decyzji w sprawie przeznaczenia zakupionej nieruchomości.
● Neon z miejskim logo rozbłysł na
dachu budynku przy ul. Nowowiejskiego 1. Napis nawiązuje do tradycji
i mody tworzenia reklam sprzed kilku
dekad.
● Ponad 11 milionów złotych będzie
kosztować termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych
w Częstochowie. Miastu udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie ze
środków unijnych. Jego wartość to
blisko 5 mln złotych.
● 1 stycznia 2022 roku jurajski Olsztyn
zostanie oficjalnie miastem. Gmina
przeszła całą procedurę konieczną do
uzyskania praw miejskich. Zdaniem
władz to szansa na rozwój, opinie
mieszkańców są podzielone.
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KALENDARIUM SPORTOWE
STYCZEŃ 2021

Śląska Juniorów do 20 lat
w podnoszeniu ciężarów.

Akademickich
Mistrzostw
Polski w Zamościu.

● Eltrox Włókniarz Częstochowa
włącza się akcję #SzczepimySię
wraz z innymi klubami PGE Ekstraligi

● Władze miasta Częstochowy
gratulują klubowi RKS Raków
jubileuszu 100-lecia.

● Drużyna Bebetto AZS UJD
w składzie Roksana Załomska,
Sandra Wabik, Joanna Paulina
Narkiewicz zwycięża rozgrywany w Gliwicach turniej w ramach Pucharu Polski.

● Zawodniczka Bebetto AZS
UJD Częstochowa Roksana Załomska zdobywa tytuł wicemistrza Polski w grze podwójnej
podczas 89. Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Seniorów
w tenisie stołowym.

● Jakub Miśkowiak, młodzieżowiec Eltrox Włókniarza Częstochowa odnosi zwycięstwo
w finale Srebrnego Kasku
w Bydgoszczy. Mateusz Świdnicki zamuje z kolei drugie
miejsce – tuż za kolegą z drużyny.

● Raków Częstochowa wznawia
rozgrywki w PKO Ekstraklasie
meczem z Pogonią Szczecin.
● Mateusz Wdowiak podpisuje
z Rakowem Częstochowa trzyletni kontrakt.
● Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa zwycięża z TKS-em
Tychy, zbliżając się do awansu
z do fazy play-off.

LUTY 2021
● Eltrox Włókniarz Częstochowa
prezentuje zawodników na
sezon 2021.
● Tenisistki Bebetto AZS UJD
wracają do ekstraklasowych
rozgrywek.
● CKS Budowlani zdobywają 23
medale podczas Halowych Mistrzostw Województwa Śląskiego w Lekkiej Atletyce.
● Ruszają zapisy do PKO BP Wirtualnej Eskorty. Raków Częstochowa zachęca do zapisów.
● Zaprezentowana zostaje wizualizacja stadionu Rakowa.

KWIECIEŃ 2021
● Raków Częstochowa zwycięża
w
półfinałowym spotkaniu
z Cracovią 2:1, awansując
do wielkiego finału Pucharu
Polski.
● Tenisistki stołowe Bebetto AZS
UJD Częstochowa awansują do
półfinału play-off w żeńskiej
ekstraklasie. Ponadto zdobywają srebrny medal w grze podwójnej IMP.
● Exact
Systems
Norwida
przegrywa we Wrocławiu
z eWinner Gwardią w ramach
drugiego spotkania fazy play-off, tracąc szansę na awans
w Tauron 1. Lidze.
● Wracają rozgrywki Amatorskiej Liga Piłki Nożnej.
● Ekstraklasa wraca do Częstochowy. Mecz 26. kolejki PKO
Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Śląskiem Wrocław rozgrywany
na stadionie przy ul. Limanowskiego.

● Jakub Jelonek, zawodnik CKS
Budowlani Częstochowa zdobywa brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Polski
seniorów w Toruniu.

● Eltrox Włókniarz Częstochowa
zwycięża po raz pierwszy w sezonie.

● Roksana Załomska z Bebetto
AZS UJD zajmuje 5 miejsce
podczas 2. Grand Prix Polski
Seniorek w tenisie stołowym.

● Historyczne zwycięstwa Rakowa Częstochowa. Po raz
pierwszy w historii klubu Czerwono-Niebiescy sięgają po
Puchar Polski i zdobywają Wicemistrzostwo Polski.

MARZEC 2021

MAJ 2021

CZERWIEC 2021
● Piotr Gruszka zostaje nowym
trenerem pierwszoligowego
zespołu Exact Systems Norwid
Częstochowa.
● Drużyna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
Jana Długosza w Częstochowie
w składzie: Julia Szemiel, Aleksandra Górska, Alicja Górska
zajmują czwarte miejsce podczas półfinałów Akademickich
Mistrzostw Polski w tenisie
stołowym.
● Łukasz Kruk z AZS UJD Częstochowa zostaje wicemistrzem
Polski Seniorów w podnoszeniu
ciężarów.
● Leon Madsen, reprezentant
Włókniarza zwycięża w rozegranym w Bydgoszczy 1. finale
Speedway Euro Championship.
● Zakład Cukierniczy „Michaś”
po raz trzeci z rzędu zdobywa
mistrzostwo Amatorskiej Ligi
Piłki Nożnej w Częstochowie.
● Skra Częstochowa, pokonuje w
finale baraży 3:0 KKS Kalisz,
zapewniając sobie tym samym
awans do Fortuna 1. Ligi. To
historyczne zwycięstwo dla
klubu.
● Kacper Halkiewicz – miniżużlowiec Włókniarza Częstochowa
zdaje egzamin na certyfikat
250cc.

LIPIEC 2021

● Raków Częstochowa zwycięża
z Lechem Poznań w ramach 1/4
Fortuna Pucharu Polski, zapewniając sobie tym samym awans
do półfinału.

● Tenisistki stołowe Bebetto AZS
UJD kończy zmagania drużynowych mistrzostw Polski w sezonie 2020/2021 z brązowym
medalem.

● W Kolbuszowej odbywa się inauguracyjny etap Pucharu
Polski Nordic Walking 2021. W
sportowych zmaganiach bierze
udział osiemnastoosobowa reprezentacja Nordic Team Częstochowa.

● Zawodnicy
CKS
Budowlani Częstochowa zdobywają
6 medali podczas Halowych
Mistrzostw Województwa Śląskiego w lekkiej atletyce w kategoriach U14 i U16.

● Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje Rakowowi licencję na grę w sezonie
2021/2020.

● Leon Madsen, reprezentujący
barwy Eltrox Włókniarza Częstochowa zdobywa tytuł wicemistrza Europy.

● Lekkoatleci CKS Budowlani
startują w Bielsku-Białej na Mistrzostwach Polski w Biegach
Górskich i zdobywają 3 medale:
2 złote i 1 brązowy.

● Oliwier Mutwil z CKS Budowlani zdobywa złoto podczas Mistrzostw Polski w biegach na
dystansie 5000 m w kategorii
U-23.

● Łukasz Mruk z KU AZS UJD zajmuje drugie miejsce w kwalifikacji open wśród najlepszych
studentów w Polsce podczas

● Mateusz Świdnicki – junior Eltrox Włókniarza Częstochowa
zwycięża w drugim dniu turnieju
Zaplecza Kadry Juniorów.

● Siatkarze Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa awansują do
półfinałowych rozgrywek mistrzostw Polski juniorów.
● Patryk Nubirski z KU AZS UJD
Częstochowa zdobywa srebrny
medal podczas Mistrzostw

● Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie
szosowym, która odbywa się
w Koziegłowach 18 lipca, Marta
Małek – zawodniczka Kolejarza-Jury sięga po wicemistrzostwo Polski.

SIERPIEŃ 2021
● Fabio Sturgeon zostaje nowym
piłkarzem Rakowa.
● Bocar Włókniarz Częstochowa
sięga po srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski Par Klubowych.
● Raków Częstochowa wygrywa przetarg na promocję
miasta poprzez sport. Wicemistrzowski klub otrzymuje dotację w wysokości 1,49 mln zł.

WRZESIEŃ 2021
● Po raz siódmy kibice wybierają
Miss Startu PGE Ekstraligi. Do
rywalizacji o tytuł i atrakcyjne
nagrody stają reprezentantki Eltrox Włókniarza Częstochowa:
Klaudia Tylińska, Krystyna Macherzyńska, Magdalena Algubury.
● Na Arenie Zielona-Energia.
com w Częstochowie odbywa
się Finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski,
podczas których dwóch zawodników Eltrox Włókniarza Częstochowa staje na podium.
Jakub Miśkowiak zdobywa
złoty medal, a Mateusz Świdnicki sięga po brąz.
● Ponad 400 zawodników przystąpuje do zawodów w ramach
XX Memoriału Artura Szymy i
Artura Ociepy, organizowanego
przez CKS Budowlani Częstochowa. Sportowcy rywalizują w
18 konkurencjach biegowych
oraz w 11 konkurencjach technicznych.
● W Hali Sportowej Norwida przy
ul. Jasnogórskiej rozpoczyna się
II Turniej o Puchar zielona-energia.com. Trofeum zdobywają
siatkarze pierwszoligowego
Exact Systems Norwid.
● Raków Częstochowa pokonuje
drużynę Stali Rzeszów, awansując tym samym do kolejnej
rundy Fortuna Pucharu Polski.

PAŹDZIERNIK 2021
● Kacper Kaczmarek z AZS UJD
zdobywa srebrny medal podczas Mistrzostw Śląska Młodzieży U-23 i Seniorów
w podnoszeniu ciężarów.
● Wniosek Częstochowy o dofinansowanie drugiego etapu
przebudowy i rozbudowy Centrum Piłki Nożnej przy ul. Limanowskiego zostaje wpisany

do wieloletniego planu ministerialnego programu inwestycji
o szczególnym znaczeniu dla
sportu.
● Eltrox Włókniarz Częstochowa
w sezonie 2022 z nowym trenerem. Funkcję tę obejmie doświadczony szkoleniowiec Lech
Kędziora.

LISTOPAD 2021
● „Ekstraliga U24” to jedna z nowości, jaką przyniesie nadchodzący sezon żużlowy w PGE
Ekstralidze. Zmodyfikowany zostanie także system rozgrywek
w walce o Drużynowe Mistrzostwo Polski, ale to nie jedyne
zmiany, jakich należy się spodziewać.
● Po rocznej przerwie wracają
rozgrywki w Lidze 40-latków w
piłce siatkowej. O mistrzostwo
walczyć będzie sześć zespołów
- Automania Mikrus Mykanów,
Flyspot, Gmina Rędziny, Poczesna & Blachownia Klimas &
Klimas, Sami Swoi i Volley.
● Skra Częstochowa otwiera drugi
Ośrodek Szkolenia Kobiet, podpisując umowę o współpracy
z MKS-em Myszków.

GRUDZIEŃ 2021
● Raków Częstochowa pokonuje
na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:0. Czerwono-Niebiescy awansują tym
samym do ćwierćfinału Pucharu
Polski, potwierdzając swoją
coraz lepszą formę.
● Natalia Grzyb, zawodniczka
LUKS Jedynka Cz-wa/ABRM Poczesna wzięła udział w Otwartych Mistrzostwach Czech
w Parabadmintonie w miejscowości Rousinov koło Brna.
Podopieczna trenera Pawła Wiśniewskiego zdobywa aż trzy
złote medale!
● W Dobroszycach odbywa się
finał wieloboju atletycznego
z okręgu województwa łódzkiego. Startuje w nim dziesięcioletni Władysław Kisińki z AZS
UJD Częstochowa i zajmuje
I miejsce w punktacji ogólnej.
● W ostatnim meczu tego roku
Raków Częstochowa pokonuje
w kapitalnym stylu Jagiellonię
Białystok 5:0.
● Nadia Hartman, zawodniczka
Kolejarz-Jury Częstochowa
zdobywa podczas Mistrzostw
Polski Szkółek Kolarskich aż
dwa brązowe medale.

szkolne życie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych
O tym jak bardzo fachowcy są poszukiwani na rynku
pracy, nikogo dzisiaj przekonywać nie trzeba. Ale jaki
zawód wybrać? Z jaką branżą związać swoją przyszłość, by
odczuwać satysfakcję i realizować swoje pasje i marzenia?
Nad odpowiedziami na te pytania zastanawiają się na
pewno uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych. Organizowany w tym roku Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych
ma rozwiać ich wątpliwości i pomóc w podjęciu jednej z
najważniejszych życiowych decyzji – wyboru dalszej drogi
kształcenia. Ze względu na pandemię organizacja tegorocznego przedsięwzięcia miała formę wizyt u pracodawców
i w szkołach. 24 i 25 listopada w naszym Zespole Szkół
Mechaniczno - Elektrycznych przekonywaliśmy, że warto
postawić na ponadczasowe a zarazem przyszłościowe
kierunki: technik elektryk i elektryk, mechanik pojazdów
samochodowych, technik energetyk i kierowca mechanik,
które są najbardziej poszukiwane na wojewódzkim i krajowym rynku pracy. W nowocześnie wyposażonych pracowniach elektrycznych i samochodowych przedstawiliśmy
zalety naszych kierunków i zawodów, uczniowie dali pokaz
swoich umiejętności praktyczno – technicznych a nauczyciele odpowiedzieli na pytania uczniów szkół podstawowych. Pani Agnieszka Hyla – Kaźmierczak, przedstawiciel
współpracującej ze szkołą firmy Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie, po raz kolejny przekazała szkole
ufundowane przez firmę doposażenie w postaci sprzętu
elektryczno – informatycznego oraz zapewniła, że na przyszłych elektryków i energetyków czekają miejsca pracy i
perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Przedstawiciele
Politechniki Częstochowskiej pokazali możliwość kontynuowania nauki i podjęcia studiów na wydziale mechanicznym
lub elektrycznym ich uczelni. Dodatkowo przygotowali dla
wszystkich „kosmiczną atrakcję” w postaci łazika marsjańskiego, który dumnie przemierzał szkolne korytarze. Były
też quizy z nagrodami, zwiedzanie szkoły, rozmowy ze starszymi kolegami – a wszystko po to, by utwierdzić uczniów
szkół podstawowych w przekonaniu, że warto stawiać na
szkolnictwo techniczne i zawodowe, gdyż bez wątpienia
daje ono szerszy wachlarz możliwości zatrudnienia, a oferty
na rynku pracy czekają.
Ewa Teperska
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Dzień Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla
Nagroda Nobla to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia ufundowane przez
przemysłowca i wynalazcę dynamitu
Alfreda Nobla. Corocznie przyznaje się
5 nagród - w dziedzinie fizyki, chemii,
fizjologii lub medycyny, literatury oraz
Pokojową Nagrodę. Te prestiżowe
wyróżnienia wręczane są 10 grudnia
przez Króla Szwecji. Z tej okazji obchodziliśmy Dzień Polskich Laureatów Literackiej Nagrody Nobla poświęcony
naszym wybitnym twórcom: Henrykowi Sienkiewiczowi, Władysławowi

Reymontowi, Czesławowi Miłoszowi.
Wisławie Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Na lekcji języka polskiego w klasie
I En obejrzeliśmy krótki film o Alfredzie
Noblu i jego nagrodzie oraz interaktywną prezentację dotyczącą sylwetek
twórczych noblistów. Przywołaliśmy
również postać polskiego i amerykańskiego pisarza żydowskiego tworzącego
głównie w języku jidysz, który również
został uhonorowany Nagrodą Nobla.
Humorystyczny skrót książek Olgi Tokarczuk zaczerpnięty z „Przekroju” przy-

Mamy wielkie serca i jesteśmy empatyczni!
Zawsze staramy się pomagać!
W tym roku zatroszczyliśmy
się o wychowanków Stowarzyszenia Pielęgniarsko –
Opiekuńczego „Z Ufnością
w Trzecie Tysiąclecie”. Dla
dzieciaków w wieku do
4 lat zebraliśmy soczki,
desery, kaszki, słodycze
i
środki
pielęgnacyjne.
W akcję włączyły się
wszystkie klasy technikum,
szkoły branżowej, nauczyciele i
pracownicy administracji i obsługi. Dumą napawa nas
fakt, że pomysłodawcą i organizatorem zbiórki jest
nasza absolwentka p. Irmina Klimek. A jest to już trzecia
jej edycja! Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wywołać uśmiechy na twarzach maluszków, a wtedy trochę
uśmiechnie się cały świat.
W ramach partnerstwa „Stare Miasto – Nowe Życie”
przekazaliśmy też prezenty i słodycze dla podopiecznych
naszych przyjaciół Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”,
która postanowiła w tym roku ufundować paczki w ramach
akcji „Mikołaj z ul. Krakowskiej”. Każde z 800 dzieci z gmin:
Częstochowa, Mykanów, Kłobuck, Konopiska, Blachownia
otrzyma pakę słodyczy i prezent indywidualny. Cieszymy
się bardzo, że jesteśmy częścią tak wspaniałej inicjatywy!
Ewa Teperska

bliżył twórczość najmniej nam znanej
pisarki. Lektura fragmentów utworów
połączona z odgadywaniem ich autorów
nieco nas zaskoczyła. Wisława Szymborska oprócz poważnej poezji pisała też
frywolne limeryki, moskaliki, lepieje, odwódki, altruitki. Te niepoważne utwory
wydane zostały w zbiorze „Rymowanki,
czyli wierszyki dla dużych lekcji”. Swoją
wiedzę o noblistach można było sprawdzić, rozwiązując quiz na Quizziz.
Anna Szydłowska

Konkurs Fotograficzny
„Matematyka w obiektywie”
„Matematyka w obiektywie” to Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny organizowany przez Uniwersytet Szczeciński i Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Konkurs jest częścią
projektu, którego celem jest budowanie wspólnej płaszczyzny
pomiędzy matematyką a sztuką fotografii. Od wielu lat cieszy
się ogromnym zainteresowaniem ze względu na bardzo atrakcyjną formułę. Na udział w XII edycji zdecydowali się również
uczniowie naszej szkoły – Jonasz Pacud, Eryk Kocik, Damian
Kierasiński, Igor Jakubowicz, Jan Gap, Kasjan Siedlarczyk, Patryk Orlikowski. Zaintrygowała ich idea konkursu i z wielkim
zaangażowaniem szukali w swoich galeriach fotografii, które
były interesujące z matematycznego punktu widzenia. Tym
razem nie udało się trafić do grona laureatów/ wyróżnionych,
ale na pewno warto pogratulować uczestnikom wyboru ciekawych fotografii oraz intrygujących tytułów, m.in. takich jak
„Akupunktura pierścienia kołowego”, „Leśna geometria”, „Sześcian w rozsypce”, „Matematyczne wyzwanie… zerwać, nie
zerwać? Ile róż zostanie?”, „Transormacion simetrica espanola”,
„Perspektywa linearna – tam, gdzie przecinają się równoległe”.
Konkurencja podczas XII edycji była niesamowita, ponieważ
na konkursów wpłynęło 12,5 tys. fotografii z różnych krajów.
Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione zdjęcia zaprezentowane są na stronie organizatora https://mwo.usz.edu.pl/galeria-xii-edycji/ . Natomiast fotografie zgłoszone na konkurs
przez naszych uczniów można obejrzeć na mini wystawie pokonkursowej w sali B-02. Zapraszamy do oglądania, ale przede
wszystkim do poszukiwania oraz fotografowania matematyki
w otaczającej rzeczywistości.

Prus nie zwalnia!
„Dobry nauczyciel
gwarancją sukcesu”

„Kulturalni...”
Młodzieży Zespołu Szkół im.
B. Prusa w Częstochowie nie jest
obca kultura wysoka, która skłania
do refleksji i poszerza umysłowe
horyzonty wiedzy. Przy każdej

Machalicy
wcielającego się
w przedstawieniu „Stopklatka”
w postać sparaliżowanego nastolatka, który myśli, czuje i wspomina
przeszłość. Pełni wrażeń, dzielili
się swoimi refleksjami z nauczycielami już w hallu teatru. Podobnie
było po emisji filmu „Coś ty uczynił
ludziom, Mickiewiczu?” - projekcie
przygotowanym przez aktorów
częstochowskiego Teatru, na który
złożyły się wybrane dzieła Adama

jak tolerancja, przemoc, obojętność czy próżność. Wydarzenie
w formie performatywnego spaceru z udziałem nie tylko aktorów,
ale i widzów, rozpoczęło się przy
pomniku Bohaterów Getta, a zakończyło w Klubokawiarni Alternatywa 21.

„... Polska jest tutaj”

nadarzającej
się okazji chętnie odwiedza ona instytucje kulturalne naszego miasta,
uczestnicząc w wystawach, spektaklach teatralnych i projekcjach
filmowych.
Placówka na Prusa od lat współpracuje z Teatrem A. Mickiewicza, co skutkuje regularnymi
wizytami w tym przybytku sztuki.
W ostatnim czasie uczniowie podziwiali kreację aktorską Adama

Mickiewicza.
Równie wielkim przeżyciem był
udział uczniów klas pierwszych
w spektaklu „Moja droga” zrealizowanym w przestrzeni miejskiej
przez Teatr Nowy w Częstochowie
i Fundację „Oczami Brata”, a zainspirowanym twórczością izraelskiej
pisarki Irit Amiel. To nietypowe
przedsięwzięcie nie tylko przybliżyło młodzieży historię częstochowskich Żydów i Starego
Miasta, ale poruszało tak ważne
dla współczesnej Polski tematy,

22 listopada br. młodzież i nauczyciele częstochowskich szkół,
członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo - Wschodnich, kombatanci, przedstawiciele Urzędu
Miasta, wojska, policji, duchowieństwa i stowarzyszeń społecznych
oraz mieszkańcy Częstochowy
spotkali się w miejscu szczególnym
dla historii naszego miasta i kraju
– przed pomnikiem Orląt Lwowskich. Chcieli w ten sposób przypomnieć i uczcić pamięć bohaterów
listopadowych dni 1918 r., którzy
zapoczątkowali batalię o wolność

naszej ojczyzny. Zwieńczeniem ob- im B. Prusa Dariusz Rataj.
chodów 103 rocznicy zakończenia
walk w obronie Lwowa był montaż
poetycko - muzyczny przygotoPiotr Cieślak, nauczyciel przedwany przez uczniów Zespołu Szkół
miotów zawodowych w ZS im. B.
im. B. Prusa, na który złożyły się
Prusa, operator kamery i montawypowiedzi wielkich osobistości,
żysta, zajął drugie miejsce w 14
wiersze i wspomnienia o młodych
edycji konkursu fotograficznego
„Klimaty Częstochowy” za fotografię
„Spojrzenie”. Warto podkreślić, że
w poprzednich latach w gronie nagrodzonych w tym prestiżowym
współzawodnictwie, znalazł się jego
starszy kolega, również nauczyciel
z Prusa - Kamil Pawlik, laureat kilkunastu konkursów fotograficznych
w kraju i za granicą oraz uczestnik
wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Częstochowie, Krakowie, Berlinie i Nowym Jorku.
Profesjonalna kadra pedagogiczna
gwarantuje fachowe przygotowanie
przyszłych techników fotografii
i multimediów do wejścia na rynek
pracy, czego zapowiedzią są odnoszone od lat sukcesy uczniów w konkursach fotograficznych o randze
miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej
I.C
i ogólnopolskiej. 
bohaterach tamtych tragicznych
dni.
W czasie uroczystości
radny
sejmiku
województwa śląskiego,
Stanisław Gmitruk,
wręczył
odznaczenia „Zasłużony
dla Województwa
Śląskiego” - wśród
wyróżnionych znalazł się dyrektor ZS
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ogłoszenia

LOMBARD KAPS
20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

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.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
O Maszyna dziewiarska firmy bosch
tel. 34 362 94 27
O Maszyna do szycia przemysłową,
marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
O Materac masujący rehabilitacyjny
Enabiol” prod. niemieckiej. Podstawowe informacje: w internecie
wpisać słowo „Vitberg”, wskazania
do terapii: bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

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

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

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

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

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

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

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

O Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne,
sterowane pilotem w czterech pozycjach, wysięgnik z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy
materac. Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

O Drzwi białe pokojowe
Tel. 501 109 822
O Drzwi wejściowe
Tel. 501 109 822

O Indyki i gęsi ubite.
Tel. 574 675 895, tel. stacjonarny:
(44) 681 94 71 - po godz. 18:00

USŁUGI
O Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082
O Flash gsm profesjonalny serwis
telefonów komórkowych oraz nawigacji gps. Częstochowa, al. Wolności
10 (w bramie). Tel. 888 149 969

O Meble w dobrym stanie, „norweskie” tel. 508 747 290
O Pilarka poprzeczno-wzdłużna
dmpa-40– mało używana!
Tel. 790 819 855
O Pralka whirlpool ładowana
od góry. Tel. 721 390 993
O Prasowalnica elektryczna
tel. 34 362 94 27
O Programator do pralki typ 770
nowy – tel. 790 819 855
O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 2x25W + głośnik basowy,
250 zł, tel. 697 272 102

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy typu VOX, b.dobry, 400 zł,
tel. 697 272 102

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:

INNE
O Lekcje j. angielskiego
tel. 697 272 102
O Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102
O Trening pamięci, uwagi, myślenia
logicznego i twórczego, od 6 do
106 lat. Tel. 668 814 587
O Wolny lat 54, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna panią.
Pani może posiadać dzieci.
Tel. 660 006 217

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

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

Wysłać SMS
.......................................................................................................................................................................................................

na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

motoryzacja
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A1

Jest przetarg na dokończenie
autostradowej obwodnicy
Częstochowy
Drogowcy ogłosili przetarg na
wykonanie pozostałych prac
związanych z budową autostrady A1 na odcinku
pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa
Blachownia.
Ruch pojazdów na tym odcinku
trwa już od 23 grudnia 2019 r.
- Jednak do ostatecznego zakończenia inwestycji niezbędne jest
wykonanie pozostałego jej zakresu, po tym jak 29 kwietnia 2019
r. z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy, konsorcjum firm Salini oraz Todini, odstąpiliśmy od
realizacji umowy na budowę tego
20-kilometrowego odcinka A1
– zaznacza Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Zakres przedmiotu zamówienia
Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają
m.in. prace związane z:
• robotami
wykończeniowymi
na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna
Góra oraz Częstochowa Północ,
• wykonaniem dróg serwisowych
i technologicznych, w tym zaprojektowaniem
• i wykonaniem drogi dojazdowej
dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie z ul. Połaniecką w Częstochowie,
• zakończeniem robót melioracyjnych,
• wykonaniem wykończeniowych

prac: drogowych, mostowych,
branżowych oraz zieleni,
• przebudowaniem skrzyżowania
drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni
w rejonie przejazdu kolejowego
(budowa i przebudowa pasów
włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
• wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
• uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
Termin realizacji robót
Otwarcie ofert wyznaczono na
28 stycznia 2022 r. Roboty wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny
zostać ukończone w terminie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty
podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczany
okres zimowy od 16 grudnia do
15 marca.
Źródło finansowania
Zamówienie jest przewidziane
do współfinansowania ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej
oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa autostrady A1 Pyrzowice
- Częstochowa jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 31 grudnia 2021
MERCEDES GLC
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany,
automat

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

166.800 zł

34.900 zł

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

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

61.900 zł

139.900 zł

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

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

74.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat, 
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 

11.800 zł
29.900 zł

AUDI A6 2.0 D QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

147.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,

 181.500 zł
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

119.900 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004, 

9.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006, 

21.300 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 

9.900 zł

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

55.500 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007, 

19.900 zł

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

29.900 zł

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

41.500 zł

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

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

9.900 zł

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

7.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009, 

19.900 zł

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

1.800 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007, 

16.900 zł

14.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007, 

17.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009, 

17.900 zł

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

69.500 zł

77.900 zł

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

16.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999,

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006, 

15.900 zł

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

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

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

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

11.200 zł

44.900 zł

94.900 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007, 

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



8.900 zł
71.900 zł

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

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 

59.900 zł
17.900 zł
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100-lecie CKS

Piękny jubileusz Budowlanych
Częstochowski Klub Sportowy Budowlani świętował
setną rocznicę swojej działalności. Uroczyste obchody
jubileuszowe odbyły się 10
grudnia w Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II. Była to
okazja do spotkań sportowców i podsumowania
osiągnięć lekkoatletycznych.
Sto lat temu, w grudniu 1921
roku powołano do życia Częstochowski Klub Sportowy Orlęta,
który obecnie funkcjonuje jako
CKS Budowlani Częstochowa,
promując i rozwijając w naszym
mieście lekką atletykę, czyli królową dyscyplin sportowych. Pod
obecną nazwą klub funkcjonuje
od 1957 roku. W tamtych czasach w CKS był klubem wielosekcyjnym - uprawiono między
innymi piłkę nożną, boks, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę
oraz… hokej. Lekkoatletyka zdominowała jednak działalność
klubu w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Z pewnością wpływ na
to miało wybudowanie stadionu
lekkoatletycznego, który w tam-

tych czasach miał jedną z najlepszych bieżni w kraju. Przetrwała
ona do 2000 roku – wtedy też
nastąpiła gruntowna renowacja
całego obiektu. To dało z kolei
nowe możliwości – zaczęto bowiem organizować prestiżowe
zawody lekkoatletyczne, na których startowali czołowi polscy
lekkoatleci. CKS może pochwalić
się wybitnymi wychowankami.
Jedną z nich jest Małgorzata
Rydz, dwukrotna olimpijka z Barcelony (1992 r.) i Atlanty (1996
r.), która przez wiele lat reprezentowała nasz kraj na najważniejszych imprezach sportowych. Jej
specjalnością były biegi na średnich dystansach. W Igrzyskach
Olimpijskich brał udział również
inny wychowanek CKS-u - Jakub
Jelonek - startował w Pekinie
(2008 r.) i Rio de Janeiro (2016 r.).
Obecnie nową historię Budowlanych tworzy kolejne pokolenie
zawodników - Oliwier Mutwil,
zdobywca 12 medali Mistrzostw
Polski, Anna Lizińska, Michał
Piątek, Alan Kluczny, Nikola Lewandowska, Emilia Majewska
(aktualni medaliści MP lub zawodnicy posiadający najlepsze w tym

roku wyniki w kraju w swojej kategorii wiekowej), a także wielu
innych utalentowanych młodych
sportowców, którzy posiadają
ogromny potencjał sportowy.
CKS słynie ze świetnego szkolenia młodzieży w lekkiej atletyce.
Uczestniczy w wielu imprezach na
szczeblach regionalnych i ogólnopolskich. Organizuje również imprezy sportowe, które są bardzo
ważne w kalendarzu Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki. W tym
roku Złota Mila Częstochowy
i Memoriał Artura Szymy oraz Artura Ociepy miały szczególny charakter, ponieważ stanowiły część
obchodów 100-lecia klubu. Oficjalna uroczystość miała miejsce
10 grudnia w Muzeum Monet
i Medali Jana Pawła II i stanowiła swojego rodzaju historyczną
lekcję, połączoną z prezentacją
zdjęć, przywoływaniem wspomnień i spotkaniami sportowców
po latach. Działacze CKS-u w ramach obchodów przygotowują
także publikację książkową, która
będzie podsumowaniem stuletniej działalności klubu. Ma się ona
ukazać w 2022 roku.

Osiągnięcia
CKS Budowlani na przestrzeni
ostatnich 10-ciu lat (2012 – 2021)
Na przestrzeni 2012 – 2021 zawodnicy CKS Budowlani
zdobyli 67 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach
wiekowych:

15 złotych
21 srebrnych
31 brązowych
Do Kadry Narodowej w tym czasie powołania otrzymywali: Karolina Wierus, Julianna Gasiak, Jan Rygał, Sylwia
Ślęzak, Jakub Jelonek, Karol Sowa, Magdalena Brendel.
Aktualnie w klubie trenuje ponad 160 lekkoatletów we wszystkich kategoriach wiekowych:
- dzieci młodsze – U 12
- dzieci starsze – U 14
- młodzicy – U 16
- juniorzy młodsi – U 18
- juniorzy – U 20
- młodzieżowcy – U 23
- seniorzy
Pracuje z nimi 4 trenerów + 3 współpracujących w programie
„Lekkoatletyka dla każdego” oraz 2 nauczycieli w klasach sportowych w IV LO w Częstochowie.

Eventy lekkoatletyczne
CKS Budowlani corocznie organizuje 12 – 15 imprez sportowych, w których uczestniczy 6,5 – 7 tys. uczestników, m.in.:

• Ogólnopolskie Mityngi Lekkoatletyczne
• Finały Ligi Juniorów i Seniorów
• Mistrzostwa woj. śląskiego w różnych kategoriach
wiekowych
• Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy ( 20 edycji )
• Złota Mila Częstochowy ( 31 edycji )
• Czwartki lekkoatletyczne
• Eventy lekkoatletyczne

CKS Budowlani współpracuje
z następującymi instytucjami:

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

• Urząd Miasta Częstochowy – pomoc finansowa w: szkoleniu
sportowym dzieci i młodzieży, współzawodnictwie sportowym,
organizacji imprez sportowych
• Urząd Marszałkowski w Katowicach – pomoc finansowa w organizacji imprez sportowych
• Śląska Federacja Sportu – szkolenie obozowe zawodników Kadry
Wojewódzkiej Młodzików, przejazdy na MP
• Śląski Związek Lekkiej Atletyki – pomoc w organizacji imprez
sportowych
• Polski Związek Lekkiej Atletyki – szkolenie obozowe reprezentantów Polski oraz ZKN Juniorów i Młodzieżowców, program
LDK
• Ministerstwo Sportu i Turystyki – pozyskiwanie grantów w programie „Klub”
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie – udostępnianie obiektu sportowego ( stadion lekkoatletyczny ) na zajęcia
sportowe oraz organizację imprez
• Akademia Jana Długosza w Częstochowie- udostępnienie
obiektów sportowych
• Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej – pomoc w organizacji zawodów sportowych
• Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie – organizacja imprez
• Szkoły na terenie naszego miasta oraz powiatu ( m.in.. SP 7 w Częstochowie oraz IV LO w Częstochowie – klasy sportowe )

sport
Łotewski plebiscyt

Vladislavs Gutkovskis
piłkarzem roku

Raków Częstochowa poinformował, że zawodnik, który na
co dzień gra dla Czerwono-Niebieskich, został zwycięzcą
plebiscytu na najlepszego łotewskiego piłkarza 2021 roku
organizowanego przez sportowy serwis Sportacentrs.
Vladislavs Gutkovskis w tym
konkursie wygrał po raz pierwszy.
- W głosowaniu mediów udział
wzięło 47 dziennikarzy, których
zadaniem było wytypowanie najlepszej szóstki. W zależności od

miejsca każdy z piłkarzy otrzymywał punkty, które na końcu
były sumowane. Nasz napastnik
został uwzględniony na tej liście
przez każdego z dziennikarzy,
a ponad połowa przyznała mu 1.
miejsce. W taki sposób „Gutek”
otrzymał łącznie 240 punktów,
wyprzedzając o 23 punkty Robertsa Uldrikisa – informuje
częstochowski klub i gratuluje
swojemu piłkarzowi. W latach
poprzednich Gutkovskis pojawiał
się 5-krotnie w plebiscycie. Najlepszy wynik uzyskał w 2020 roku
– zajął wtedy 2. miejsce.

Liga 40-latków

Podsumowanie
5. kolejki
1/3 rozgrywek Ligi 40-latków
w Piłce Siatkowej sezonu
2021/2022 już właściwie za
nami. Ostatnia kolejka pierwszej rundy spotkań przyniosła
zmianę na pozycji lidera rozgrywek - Flyspot po pełnym
emocji i wyrównanym meczu
odniósł zwycięstwo nad Poczesną&Blachownią i dzięki
temu zamienił się ze swoim sobotnim rywalem miejscami
w tabeli.
- W pozostałych spotkaniach
triumfowały drużyny Sami Swoi
i Gmina Rędziny czyli zespoły,
które walczą aktualnie o najniższy stopień podium. Sami
Swoi i Rędziny musieli się jednak
mocno natrudzić, zwłaszcza
w pierwszych partiach swoich
spotkań aby zakończyć pojedynki
z kompletem punktów – relacjonuje organizator rozgrywek,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Obecnie

trwa przerwa świąteczno-noworoczna i uczestnicy ligi wrócą
do rywalizacji na parkiecie Sali
Sportowej
„Częstochowianka”
dopiero 6 stycznia. W ramach
ostatniej, 5. kolejki, rozegranej 18
grudnia, Automania Mikrus Mykanów przegrał z Gminą Rędziny
0:2. MVP tego spotkania został
Kryspin Błaszczyk, który w dniu
meczu obchodził swoje 74-te
urodziny. Volley również przegrał z drużyną Samych Swoich
0:2 – w tym spotkaniu MVP został
Michał Kleszczewski. Wynikiem
0:2 zakończył się mecz Poczesna
& Blachownia K&K – Flyspot.
Tytuł MVP spotkania zdobył Michał Stolarski. Najbliższe mecze
rozegrane zostaną w czwartek
6 stycznia 2022 roku. O godz.
9:30 Gmina Rędziny zmierzy się
z ekipą Samych Swoich, o 10:30
Poczesna & Blachownia K&K podejmie Volley, a o 11:30 Flyspot
rozegra spotkanie z Automanią
Mikrus Mykanów.
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Promocja sportów rakietowych

Rusza TeamLiga
TeamLiga to nowy projekt,
którego celem jest promocja
sportów rakietowych takich
jak tenis stołowy, tenis ziemny
oraz badminton. W jego ramach odbywać się będą
rozgrywki drużynowe w większości dużych miast w naszym
kraju – także w Częstochowie.
Zapisy do ligi ruszają już 4
stycznia 2022 r.
- Chcielibyśmy propagować
sporty rakietowe w całej Polsce.
Podejmujemy nową inicjatywę
mającą umożliwić rozgrywki zespołowe w tenisie stołowym, tenisie ziemnym oraz badmintonie.
W pierwszej edycji kierujemy rozgrywki na terenie 45 miast, mamy
nadzieję, że wraz z zwiększającym
się zainteresowaniem w zaproponowanych dziedzinach sportu,
wzrośnie też ilość miejscowości
i obejmiemy „rakietowym zamiłowaniem” coraz szerszy obszar.
Wierzymy, że sporty rakietowe
mają wielki potencjał, a każde
spotkanie z ludźmi którzy współdzielą tę pasję, przyczyni się do
ich rozsławienia. Brakuje w naszym kraju „miejsca” które w przystępny sposób zrzeszy osoby
o różnych stopniach zaawansowania, a czasem mające jedynie
i aż pozytywne szkolne doświadczenia w wspomnianych dziedzinach. Wysuwany propozycję
udziału w rozgrywkach, dla grupy,
która często nie wie jak rozpocząć
przygodę ze sportem, jak znaleźć
partnera i miejsce do gry. Mamy
nadzieję, że zwłaszcza do takich
osób uda nam się trafić z informacją o projekcie TeamLiga.pl,

większość z nas czuła podobne
zagubienie na początku przygody
ze sportem, który wybraliśmy
jako preferowany – wyjaśniają
pomysłodawcy.

Zasady TeamLigi
System pozwala rejestrować
drużyny do dalszych rozgrywek
jak również szukać partnerów,
z którymi później można utworzyć zespoły. Ponadto serwis
oferuje wszelkie mechanizmy pozwalające rozgrywać ligii, losować
rywali na poszczególnych etapach rozgrywek czy rejestrować
przebiegi meczów. Drużyny zapisane do ligi od 31 grudnia 2022
roku będą rywalizowały w 45
miastach Polski na różnym poziomie zaawansowania. Poziom
początkujący będzie jak sama
nazwa wskazuje przeznaczony
dla zawodników początkujących.
Poziom średnio zaawansowany
będzie przeznaczony dla zawodników zrzeszonych z dowolnym
klubem TS oraz niższej kategorii
(początkujący). Poziom zaawansowany jest przeznaczony dla zawodników posiadających licencje
PZTS (z wykluczeniem zawodników grających w Superlidze TS)
oraz niższych kategorii (średnio
zaawansowany,
początkujący).
Zasady ligi są proste. Drużynę
tworzy dwóch zawodników, dwie
zawodniczki lub mix. Sama liga
składa się z 9 rund. Co tydzień
rozgrywana jest jedna runda.
Obowiązuje system szwajcarski.
Każdy mecz rozgrywany jest do
trzech punktów czyli np. 3:0,3:1,

Skra Częstochowa

Świąteczne granie
na Loretańskiej
Rokrocznie Skra Częstochowa w okresie świątecznym
organizuje spotkanie byłych i obecnych działaczy oraz
zawodników klubu. Nie inaczej było tym razem –
w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia na Miejskim
Stadionie Piłkarskim przy ul. Loretańskiej rozegrano
ostatni, towarzyski mecz w tym roku.
Pogoda nie rozpieszczała, ponieważ temperatura przy
gruncie wynosiła -14 stopni Celcjusza. Mimo to, warunki do
gry były w miarę przyjemne ze względu na słońce, którego nie
przesłaniały chmury. Zawodnikom nie przeszkadzała nawet
zamarznięta murawa, pokryta cienką warstwą śniegu i lodu.
- Po dwóch dwudziestopięciominutowych połowach drużyna
„Niebieskich” musiała uznać „wyższość” drużyny „Białych”
w stosunku 13:8. I oczywiście z kronikarskiego obowiązku
należy zauważyć, że drużyna „Białych” miała na boisku jednego zawodnika więcej, jednak na koniec dnia wynik zszedł
na dalszy plan, bowiem spotkanie przyjaciół z boiska miało
tutaj najważniejsze znaczenie – podsumowuje klub.
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3:2 - mecz składa się z singli oraz
debla. Dzień, godzina i miejsce
rozgrywania meczu jest ustalane
między wylosowanymi drużynami.
Utworzona drużyna może brać
udział tylko w jednym poziomie
ligi dla danej kategorii, ale gracz
może stworzyć nowa drużynę
z inną osobą na innym poziomie
trudności. Ogólne zasady rozgrywania meczy opisane są stronie
internetowej teamliga.pl. Zapisy
do ligi rozpoczną się 4 stycznia
2022 roku. Zamknięcie zapisów
nastąpi 28 stycznia, a rozgrywki
wystartują 31 stycznia (faza zasadnicza). Play-offy rozgrywane
będą w kwietniu br.

Drużynowe Mistrzostwa
Polski w tenisie stołowym
Pomysłodawcy TeamLigi poinformowali, że zawody w tenisa stołowego kończyć się będą
dodatkowo Drużynowymi Mistrzostwami Polski, co pozwoli
na rywalizację z najlepszymi zawodnikami z całego kraju! - Drużyny grające w finale tj miejsce
I i II, uzyskają awans na pierwsze
w historii Drużynowe Mistrzostwa Polski TeamLiga 2vs2 w Tenisie Stołowym, podczas których
w KRAKOWIE 11-12.06.2022
spotkają się z najlepszymi drużynami z 45 miast Polski – wyjaśniają organizatorzy i zachęcają
- Wygraj eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Polski TeamLiga
2vs2 i przyjedź do Krakowa na
spotkanie z Legenda Tenisa Stołowego oraz Ambasadorem Mistrzostw Leszkiem Kucharskim.
Turniej, oprócz rywalizacji ma
służyć sportowej integracji w celu
promocji wspólnych wydarzeń
sportowych i rekreacyjnych dla
osób w różnym wieku i na różnym
poziomie zaawansowania.

AZS UJD Częstochowa

Męski zespół
prowadzi
w 4. lidze
Występująca w rozgrywkach 4. ligi tenisa stołowego męska drużyna AZS
UJD Częstochowa zakończyła zmagania pierwszej rundy na pierwszym
miejscu.
Drużyna w składzie Adrian Szeliga, Paweł
Pięta, Bartosz Tomaszczyk, Karol Jabłoński
oraz Janusz Haszcz wywalczyła komplet
punktów, dzięki czemu została liderem rozgrywek 4. ligi. Jak podkreśla częstochowski
klub, ma ona duże szanse awansu do 3. ligi.
Początek drugiej rundy już w styczniu. Co
ważne, trzon zespołu stanowią zawodnicy
niesłyszący, którzy przygotowują się do
Igrzysk Głuchych, zaplanowanych na maj
2022.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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