
Szanowni Państwo!
Efekty zmian klimatu będą 

dawać się nam coraz bardziej 
we znaki. Mówią o tym na-
ukowcy, ekonomiści, szefowie 
państw. Dlatego o roli terenów 
zielonych – także w miastach 
– często słychać w codzien-
nych wiadomościach. Dla nas, 
w Częstochowie, sprawa jest 
oczywista – trzeba wymyślać 
nowe sposoby i realizować ini-
cjatywy, dzięki którym będzie-
my mieć w naszym mieście 
więcej zieleni. Nie tylko no-
wych drzew, ale także łąk, krze-
wów, pnączy, kwiatów czy traw. 

Ludzie oczekują zresztą no-
wych, estetycznych, przyja-
znych ekologii przestrzeni do 
wypoczynku, aktywności fi-
zycznej, spotkań. Wystarczy 
rzut oka na zadania Budżetu 
Obywatelskiego. Pod hasłem 
,,CzęstoZielona” idziemy więc 
w trzech kierunkach – tworzy-
my miejsca rekreacji, zrywa-
my stary beton i sadzimy tam 
zieleń, chcemy też namawiać 
mieszkańców domów jednoro-
dzinnych do zakładania zielo-
nych ścian na swoich domach 
– z możliwością ulgi w podatku 
od nieruchomości jako dodat-

kową korzyścią.   
Przed miastem już wkrótce 

kilka dużych przedsięwzięć z 
zielenią w roli głównej.

Planujemy m.in. park rekre-
acji na terenie mirowskiego 
przełomu Warty. Zachowując 
jego naturalną, cenną przyro-
dę, stworzymy tam udogodnie-
nia, które zachęcą do odwie-
dzania doliny Warty i czynnego 
wypoczynku m.in. na rowerze 
czy w kajaku. A ten fragment 
Częstochowy to nie tylko jed-
no z miejsc – obok Parku Lisi-
niec czy Lasku Aniołowskiego 
– stanowiących rekreacyjną 
wizytówkę naszego miasta, ale 
i jeden z naszych naturalnych, 
przyrodniczych i turystycz-
nych łączników z jurajskimi 
okolicami. 

Mamy już projekt odnowy 
sporego fragmentu nieremon-
towanej dotąd gruntownie 
Promenady Czesława Nieme-
na. Na początek od popularne-
go centrum handlowego po ul. 
Brzeźnicką chcemy m.in. uzu-
pełnić drzewostan, przemode-
lować zieleń krzewów czy ży-
wopłotów, stworzyć atrakcyjną 
strefę wejściową, lepiej oddzie-
lić ruch pieszy od rowerowego. 
O dofinansowanie postaramy 
się z rządowego ,,Polskiego 
Ładu” – może Częstochowa 
choć tak skorzysta z projektu, 
na którym samorządy na razie 
tracą… 

Ekologii i zieleni jest także 
podporządkowana metamor-
foza Placu Pamięci Narodowej. 
Spora część ułożonego tam 

niegdyś granitu ustąpi miejsca 
starannie dobranym i w prze-
myślany sposób nasadzonym 
roślinom. Plac nie straci swo-
jego ,,uroczystego” charakteru, 
pozostanie miejscem obcho-
dów rocznic i historycznych 
dat, ale będzie piękniejszy i 
znacznie bardziej przyjazny 
naszym płucom. Także dzię-
ki dwóm rzędom platanów 
wzdłuż placu po obu stronach 
ul. Śląskiej.  

Jeżeli już o zdrowiu naszych 
płuc mowa, zachęcam – głów-
nie właścicieli domów - do 
skorzystania z miejskich pro-
gramów dotacji na wymianę 
starych pieców, montaż foto-
woltaiki oraz pozbywanie się 
azbestu z budynków. Mam na-
dzieję, że różne społeczne i pu-
bliczne antysmogowe działania 
przyniosą ostatecznie satysfak-
cjonujący efekt. Że i my odczu-
jemy wyraźnie lepszy stan po-
wietrza wokół nas, zwłaszcza 
zimą, a nasze dzieci będą już 
miały szansę na oddychanie 
przez cały rok „pełną piersią”, 
bez obaw o następstwa dla sa-
mopoczucia i zdrowia. Potrze-
ba do tego przede wszystkim 
dobrych decyzji rządzących i 
skutecznych proekologicznych 
zachęt ze strony państwa. Wte-
dy jest szansa, że polskie wsie 
i miasta przestaną odstawać w 
zakresie jakości powietrza od 
bardziej zachodniej Europy.

Bądźmy silne 
i bezpieczne

więcej na stronie 2

Oddział jak nowy

Eko dofinansowania

Nowe życie 
częstochowskich 
tramwajów

więcej na stronie 3

więcej na stronie 5

więcej na stronie 10Prezydent Częstochowy
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Bądźmy silne i bezpieczne
ZGM TBS informuje

„Bądźmy silne i bezpieczne” to 
przewodnie hasło akcji „Bezpiecz-
na kobieta”, którą w marcu - wspól-
nie z partnerami - realizuje ZGM 
„TBS” w Częstochowie. Celem 
działań jest promocja bezpiecznych 
postaw wśród lokatorek zasobów 
mieszkaniowych ZGM „TBS”. Do 
mieszkanek miasta trafi poradnik 
edukacyjny pt. „Bezpieczna kobie-
ta” przygotowany we współpracy 
z Urzędem Miasta Częstochowy, 
Komendą Miejską Policji w Czę-
stochowie, Miejskim Szpitalem Ze-
spolonym i Stowarzyszeniem „Czę-
stochowskie Amazonki” oraz spot 
radiowy. Dodatkowo na autobusach 
MPK pojawią się bannery z mema-
mi autorstwa ilustratorki i dzia-
łaczki kulturalnej Marty Frej. Akcja 
odbywa się pod patronatem Prezy-
denta Miasta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka.   

Zamiast kwiatka i rajstop w tym 
roku w marcu do kobiet dociera ak-
cja edukacyjna i poradnik pod nazwą 
„Bezpieczna kobieta”. Kiedy kobiety 
tak naprawdę mogą poczuć się bez-
pieczne? Przede wszystkim wtedy, 
kiedy wiedzą, jak postępować w trud-
nych sytuacjach, także wtedy, kiedy 
mają ich świadomość. 

- Niestety, nikt nie uczy pań tzw. 
bezpiecznych zachowań, a jeśli nawet 
– wiedza w tym zakresie jest niepełna 
i przypadkowa. Często kobiety eduku-
ją się same - najczęściej śledząc media, 
czytając poradniki dla kobiet. Rzad-
ko która pani trafia na warsztaty sa-
moobrony czy bierze udział w innych 
specjalistycznych szkoleniach – mówi 
Paweł Konieczny - prezes Zarządu 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie. 

Wiele kobiet wciąż nie wie też, jak 
dbać o własne zdrowie, jak działać 
profilaktycznie, by uniknąć proble-
mów zdrowotnych i poczuć się bez-
piecznie - we własnym ciele i psychi-
ce. 

- Nie badamy się, nie wykonujemy 
samobadania piersi i cytologii. Uni-
kamy wizyt u lekarzy. A regularność 
w tym temacie to przecież podstawa 
zdrowia i długiego życia. Najlepiej 
wiedzą o tym kobiety zrzeszone w na-
szym Stowarzyszeniu i te, do których 
codziennie docieramy poprzez nasze 
działania edukacyjne – podkreśla Elż-
bieta Markowska – prezes Stowarzy-
szenia „Częstochowskie Amazonki”. 

- Zachęcam wszystkie panie do 
udziału w badaniach profilaktycz-
nych. Nie szukajmy wymówek, nie od-

kładajmy dbania o zdrowie na później. 
Czas odgrywa w tym wypadku kluczo-
wą rolę – dodaje lekarz neurolog Woj-
ciech Konieczny – senator RP, dyrek-
tor Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie.  

W przestrzeni publicznej wciąż 
panuje także wiele krzywdzących 
dla kobiet przekonań, np. takich, że 
w sytuacji zagrożenia każda kobie-
ta pozostanie bierna i łatwo stanie 
się ofiarą agresora. Autorzy marco-
wej akcji edukacyjnej „Bezpieczna 
kobieta” – realizowanej w związku z 
Dniem Kobiet - są zdania, że wbrew 
niesprawiedliwym stereotypom ko-
biety są niezwykle silne psychicznie 
i potrafią sprostać nawet najtrudniej-
szym życiowym sytuacjom. Czyn-
nikiem motywującym oraz wspiera-
jącym kobiety w tym przypadku ma 
być wspomniana już książeczka edu-
kacyjna „Bezpieczna kobieta” przy-
gotowana we współpracy z Urzędem 
Miasta Częstochowy, Komendą Miej-
ską Policji w Częstochowie, Miejskim 
Szpitalem Zespolonym oraz Stowa-
rzyszeniem „Częstochowskie Ama-
zonki”. Pomocną wiedzę przekazują 
w niej fachowcy - służby munduro-
we, lekarze oraz działacze tzw. trze-
ciego sektora. „Czytajcie i dzielcie 
się wiedzą. Bądźcie bezpieczne teraz 
i w przyszłości!” - apelują w niej au-
torzy. Książeczkę zilustrowała znana 
artystka i aktywistka, częstochowian-
ka mieszkająca na co dzień w Gdyni 
- Marta Frej. Rysowniczka przygoto-
wała 5 sugestywnych memów odwo-
łujących się do poczucia bezpieczeń-
stwa kobiet i sytuacji, w jakich czasem 
stawia je los, w tym sytuacji przemo-
cy domowej. W akcji ten temat zaj-
muje istotną część. To kontynuacja 
działań ZGM „TBS” i częstochow-
skiej Policji „Stop przemocy” z 2020 
roku, podczas których  apelowano do 
lokatorów o reagowanie na przemoc 
rozgrywającą się w czterech ścianach. 
Według policyjnych statystyk tylko w 
2019 roku blisko 17,5 tysiąca kobiet 
padło ofiarą znęcania się, rok później 
niewiele mniej - 17 226. W 2019 roku 
w Częstochowie doszło do blisko 50 
gwałtów na kobietach, w 2020 – 40. 
Gwałtów na kobietach - w skali kraju 
- odnotowuje się rocznie ponad 1000 
( w 2019 – 1365, w 2020 – 1004 ). Nie-
stety 2021 rok nie okazał się pod tym 
względem lepszy. Dużo złego wyrzą-
dziła w społeczeństwie długotrwa-
ła izolacja wprowadzona w wyniku 
pandemii COVID-19. W sposób zna-
czący zwiększyło się zagrożenie dla 

ofiar przemocy domowej. Badania 
wykonane w Częstochowie potwier-
dziły nie tylko to zjawisko, ale także 
znikomą wiedzę w zakresie reagowa-
nia lokatorek i lokatorów na przemoc. 

- Wiemy, że prawie 60 procent 
badanych nie posiada odpowiedniej 
wiedzy dotyczącej profilaktyki wobec 
zjawiska przemocy w rodzinie – mówi 
Paweł Konieczny - prezes Zarządu 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie - Tak wynika z 
badań na prośbę  ZGM TBS przepro-
wadzonych przez poszczególne Komi-
sariaty Policji w Częstochowie, przy 
współudziale Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Częstochowie. 

Warto przypomnieć, że ponad 50 
procent biorących udział w ankiecie 
zadeklarowało, że zna procedurę nie-
bieskiej karty, ale niemal tyle samo 
badanych stwierdziło, iż procedura ta 
jest skomplikowana i nieznana. We-
dług autorów akcji edukacyjnej „Bez-
pieczna kobieta” nie można już dłużej 

pozostawać obojętnym, usprawiedli-
wiać i lekceważyć przemocy. 

- Musimy działać i edukować. A 
jeśli jesteśmy świadkami przemocy do-
mowej – reagować. Służy temu telefon 
alarmowy 112, pod którym możemy 
zgłaszać takie przypadki. Wierzę, że 
wspólnie możemy pomóc tym, którzy 
tej pomocy naprawdę potrzebują – do-
daje Paweł Konieczny. 

W ramach akcji „Bezpieczna ko-
bieta” memami Marty Frej w formie 
bannerów ozdobiono też autobusy 
MPK, które przez cały marzec będą 
jeździły po Częstochowie i zwracały 
uwagę pasażerów MPK oraz prze-
chodniów. Dodatkowo w lokalnej 
stacji radiowej można będzie usły-
szeć spot towarzyszący całej kampa-
nii. Akcja odbywa się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka w ramach 
programu ZGM „TBS” „Bezpieczna 
Częstochowa”, który miejska spółka 
realizuje od 2018 roku. 
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Duże inwestycje miejskie na wy-
sokim poziomie to element, którego 
przez dekady w Częstochowie bra-
kowało. Jednak od kilkunastu lat 
kwestia ta wygląda zupełnie inaczej, 
a trend realizacji budowy ważnej 
infrastruktury jest utrzymywany. 
Władze miasta - na czele z prezy-
dentem Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem - uznały, że jest to najważniej-
szy czynnik determinujący rozwój 
miasta. Okazuje się, że dla miesz-
kańców aktualnie oprócz samych 
inwestycji równie ważne stało się 
uwzględnienie w ich zakresie kwe-
stii poprawiających stan zieleni w 
mieście. 

Zauważa to przewodniczący Rady 
Miasta Częstochowy, Zbigniew Nie-
smaczny, który podkreśla, że temat 

zieleni jest jednym z priorytetów 
władz miasta. 

– Tam, gdzie jest to możliwe, ze 
względu na kwestie techniczne i stan 
zieleni, drzewa z terenu inwestycji 
drogowych są przesadzane. Jestem 
wielkim orędownikiem takiego dzia-
łania i zachęcam do tego przedsta-
wicieli służb miejskich, kiedy tylko 
mam do tego okazję. Taka potrzeba 
pojawia się również w rozmowach z 
mieszkańcami – podkreśla Zbigniew 
Niesmaczny i jako przykład podaje 
konkretne place budowy, z których 
udało się uratować drzewa. 

Efekt jest okazały! Kilkadziesiąt 
drzew, którym udało się dać dru-
gie życie w obrębie budowy nowego 
obiektu w miejscu starej estakady 
na Rakowie czy przy budowie no-

wej drogi pomiędzy Warszawską i 
Jaskrowską swoją egzystencję kon-
tynuują  w nowych lokalizacjach na 
terenie miasta. Firma wykonawcza 
użyła do wspomnianych przesadzeń 
specjalistycznego sprzętu, który po-
zwolił - bez szkody dla stanu drzew 
i bez konieczności ich usunięcia - 
przesadzić je w nowe miejsca. Kolejne 
przesadzenia czekają nas wiosną przy 
ul. Pułaskiego w obrębie budowy no-
wego śladu drogi DK-46 tzw. obejścia 
ul. św. Barbary. Czasami dobre efek-
ty przychodzą też bez podejmowania 
prac w terenie.       

- Warto tu przypomnieć walkę o 
odstępstwa od przepisów, by urato-
wać szpaler drzew przy budowie linii 
tramwajowej w al. Wolności. Trwało 
to kilka miesięcy, ale tak charakte-

rystyczne dla Śródmieścia potęż-
ne drzewa w liczbie kilkudziesięciu 
sztuk pozostały na swoim miejscu, co 
ma niebagatelne znaczenie dla środo-
wiska. Mało tego, w centrum oddy-
chamy teraz lepszym powietrzem, bo 
mamy częściowo zielone a częściowo 
antysmogowe torowisko, o co także 
zabiegałem – nie kryje satysfakcji z 
ekologicznych dokonań Częstochowy 
Zbigniew Niesmaczny. 

Wspomniane działania to tylko 
kilka z wielu przykładów, że jeśli tylko 
jest to możliwe, miasto przy realiza-
cjach inwestycji ratuje każde możliwe 
drzewo i krzew bez względu na kosz-
ty i czas. Podejmowane są też odrębne 
inicjatywy w każdej z dzielnic, które 
ten zielony trend mają utrzymać. 

Oddział jak nowy
ZGM TBS informuje

Budynek Oddziału Eksploatacji nr 3 ZGM TBS przy 
Al. Niepodległości 27 w Częstochowie przeszedł grun-
towny remont. 

Remont oddziału, którego budynek w całości jest wła-
snością spółki, trwał blisko dwa i pół miesiąca. Zmieniło 
się niemal wszystko. Po ciemnych wnętrzach pozostały 
jedynie wspomnienia. Teraz dzięki nowemu oświetleniu 
i modernizacji instalacji elektrycznej jest nie tylko jaśniej, 
ale także bezpieczniej.   

 - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Po remoncie we wszyst-

kich pomieszczeniach biurowych znacznie poprawił się 
komfort pracy pracowników - mówi Ewa Kasińska, kie-
rownik Oddziału Eksploatacji nr 3 przy Al. Niepodległo-
ści 27.  

Dodatkowo wygipsowano, pomalowano i wytapetowa-
no ściany, a na podłodze położono nowe płytki. W holu 
wykonano podwieszany sufit. 

Na stałe w Oddziale Eksploatacji nr 3 ZGM TBS pracu-
je 11 pracowników.

Doroczne spotkanie z parlamentarzystami
Czym żyje miasto

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk spotkał się 
w Ratuszu z częstochowskimi parlamentarzysta-
mi. Podsumował zadania podejmowane przez 
częstochowski samorząd w 2021 r. Mówił też o 
problemach finansowych dotykających samo-
rządy, postulował zmiany w prawie ograniczają-
ce rozwój gospodarczy i działanie samorządów. 
Prosił o wsparcie projektów inwestycyjnych, na 
jakie Częstochowa szuka zewnętrznych środków.

W spotkaniu z prezydentem uczestniczyli: se-
nator Wojciech Konieczny oraz posłowie Zdzisław 
Wolski i Andrzej Szewiński. Pozostali parlamenta-
rzyści okręgu częstochowskiego oddelegowali swo-
ich przedstawicieli. Na spotkaniu ze strony miasta 
obecne były również m.in. sekretarz Wanda Kukla 
oraz skarbnik Ewa Wójcik.

Goście otrzymali materiały opisujące prawne 
bariery ograniczające rozwój gospodarczy oraz 
efektywność działań administracyjnych. W opra-
cowaniu znalazły się także propozycje zmian le-
gislacyjnych - do wykorzystania w pracach parla-
mentarnych.

Wśród barier wpływających na rozwój go-
spodarczy, społeczny, ekologiczny czy finansowy 
miasta, wskazanych częstochowskim parlamenta-
rzystom, wymienione zostały m.in. reforma pla-
nowania przestrzennego, uchwały krajobrazowe, 
ustawa o ochronie przyrody i powietrza, prawo 
wodne, prawo łowieckie oraz problem usuwania 
porzuconych odpadów niebezpiecznych.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w swoim wy-
stąpieniu nawiązał do przedłużającej się pandemii, 
której negatywne skutki stają się coraz bardziej wi-
doczne. Negatywnie też ocenił efekty wprowadza-
nego przez rząd programu Polski Ład.

- Dla Częstochowy, tak jak innych samorzą-
dów, to kolejny rok zwiększających się wydatków 
i spadku dochodów – podsumowywał Krzysztof 
Matyjaszczyk. - Na złą sytuację budżetową wpły-
wają ubytki w dochodach z tytułu udziałów w PIT, 
niedofinansowanie zadań subwencjonowanych i 
zadań zleconych, skutki wzrostu minimalnego wy-
nagrodzenia, cen energii i gazu, czy też ponoszenie 
opłat z tytułu wód opadowych.

Prezydent Częstochowy przypomniał miejskie 
inwestycje zakończone w 2021 roku, w tym Stary 
Rynek i Promenadę Śródmiejską. Była też mowa 
o nowych inwestycjach firm, które rozwijają się 
w Częstochowie. Tradycyjnie prezydent poprosił 
parlamentarzystów o pomoc w staraniach o środ-
ki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta 
inwestycji. Na tej liście znalazły się m.in.: remont 
Teatru im. Mickiewicza, budowa połączenia ul. 1 
Maja z ul. Krakowską nad torami kolejowymi, bu-
dowa węzła na pobliżu skrzyżowaniu alei Wojska 
Polskiego i ul. Bugajskiej, a także modernizacje – 
stadionu Skry Częstochowa, Promenady Niemena 
i Placu Pamięci Narodowej.

Obecni w Ratuszu parlamentarzyści zadeklaro-
wali pomoc. Dyskusję zdominował temat służby 
zdrowia i jej reorganizacji w województwie śląskim.

Szanuj zieleń na budowie, czyli jak skutecznie walczyć o każde drzewo dla potomnych
Czym żyje miasto
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Godny, ale i przyjazny plac
Czym żyje miasto

Projekt i wizualizacje odnowionego Placu Pamięci Narodowej wskazu-
ją, że jego renowacja będzie przebiegać pod dyktando zazielenienia. Mniej 
granitu, więcej roślinności, w tym pojawienie się platanów.

Zaproszeni przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka architekci – prof. 
Jacek Budyn (autor pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny) i Tomasz Boro-
wiecki – zaprezentowali projekt przebudowy Placu Pamięci Narodowej.

Pierwotny zamysł profesora Budyna okazał się w pełni zbieżny z zamierze-
niem władz Częstochowy, co do wprowadzenia „zielonych” zmian w archi-
tekturze tej przestrzeni. Architekt bardzo szybko podjął współpracę i nakre-
ślił koncepcję odnowy miejsca wykorzystywanego przy okazji patriotycznych 
uroczystości. Podczas konferencji prasowej przyznawał: - W latach 80., kiedy 
ja i profesor Wincenty Kućma dostaliśmy propozycję stworzenia pomnika, 
chcieliśmy by „wyrastał” on niejako z samego placu, tworząc pewną klamrę, 
zwieńczenie dla całości. Wiązało się to z podnoszeniem różnicy poziomu aż 
do samego cokołu.

- Teraz możemy to naśladować poprzez nasadzenia zieleni – komentował 
Tomasz Borowiecki, który zajął się ostatecznym projektem. - Zaczynamy od 
drzew i krzewów, a im bliżej środka pojawiają się coraz niższe rośliny. Oczywi-
ście do pewnej granicy. Wzdłuż ul. Śląskiej widzimy rząd platanów.

Jak wynika z zapowiedzi Centrum Usług Komunalnych, zostaną posadzo-
ne platany klonolistne o średnicy pnia 20-25 cm i wysokości 4 do 4,5 metra.

Projekt idealnie wpisuje się w akcję „CzęstoZielona” realizowaną w ramach 
programu Kierunek Przyjazna Częstochowa. Koordynator „CzęstoZielonej” 
Łukasz Kot liczy, że sama przebudowa Placu Pamięci Narodowej nie powinna 
przekroczyć miliona złotych.

Z kolei prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nawiązał do historii pomnika i 
placu, który służył organizacji obchodów rangi wojewódzkiej. Charakter tej 
przestrzeni jest już mniej „defiladowy”, inny od pierwotnie zakładanego.

- Chcemy na tym placu zielonych zmian, aby stał się przyjazny i atrakcyjny 
dla mieszkanek i mieszkańców. Brakuje na nim cienia i roślin. Zmiany oczywi-
ście uwzględniają, że jest to miejsce pamięci, dlatego plac musi zachować swoją 
godność – mówił prezydent Częstochowy.

Finał, finał i... po finale
Czym żyje miasto

Mimo zrywającego czapki z 
głów wiatru i ciągle utrudniające-
go wszystko koronawirusa, Często-
chowa bawiła się podczas 30. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Po ubiegłorocznym, organizo-
wanym już w warunkach pandemii 
Finale online, w tym roku imprezy 
wróciły w plener… Niestety, atrak-
cjom artystycznym przewidzianym 
początkowo w programie 30. finału 
WOŚP stanęła na przeszkodzie nie-
ujarzmiona pogoda. Porywy wiatru 
uniemożliwiły występy pierwotnie 
zaplanowane na pl. Biegańskiego. Na 
szczęście udało się ,,uratować” kon-
cert gwiazdy częstochowskiego Fina-
łu –  Grubsona – a to dzięki gościn-
ności i pomysłowości organizacyjnej 
ekipy Ośrodka Promocji Kultury. 
Artysta zainstalował się mianowicie 
w siedzibie OPK ,,Gaude Mater” przy 
ul. Dąbrowskiego 1 i wystąpił onli-
ne. Mało tego – koncert można było 
oglądać na telebimie na pl. Biegań-
skiego, więc zgromadzone tam fanki 
i fani Grubsona mogli się poczuć nie-
mal tak, jakby scena była ustawiona 
właśnie tam… Kto nie był, może ża-
łować, bo występ Grubsona transmi-
towano wyłącznie na żywo…

Na 30. finał WOŚP w Częstocho-

wie złożyło się jednak znacznie więcej 
propozycji. Na ,,Bieganie” były atrak-
cje dla dzieci, a w X Częstochowskim 
Biegu „Policz się z cukrzycą” pobiegło 
niemal 200 osób.  Swój czas mieli off-
-roadowcy – czyli kierowcy wybiera-
jący bezdroża i wertepy zamiast twar-
dych, nowoczesnych szos. Ich Śląska 
Integracja Terenowa w pobliżu Czę-
stochowy zakończyła się spektaku-
larnym wjazdem w nasze ,,Aleje”. Jak 
wymaga tego ,,orkiestrowa” tradycja, 
żelaznym elementem wieczoru było 
Światełko do Nieba – w Częstochowie 
w formie widowiskowej, ale cichej za-
razem, bo… laserowej. Mieszkające 
w centrum miasta zwierzaki nie były 
więc niepokojone…

Przede wszystkim jednak – jak po-
daje lokalny sztab Orkiestry – na uli-
ce wyszło pół tysiąca wolontariuszek 
i wolontariuszy. Wśród kwestujących 
na pl. Biegańskiego znalazł się także 
prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
A jak hojni okazaliśmy się w Często-
chowie dla dziecięcej okulistyki? To 
jeszcze sztabowcy WOŚP muszą zli-
czyć – a my będziemy za nimi o tym 
informować…

Obok galeria zdjęć - 
częstochowski 30. finał WOŚP 

(fot. Łukasz Kolewiński)
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Częstochowa również w tym roku dopłaci do 
montażu instalacji fotowoltaicznych, moderni-
zacji systemów grzewczych oraz usuwania wy-
robów budowlanych zawierających azbest. Na 
ostatniej sesji radni przyjęli uchwały w tych spra-
wach.

Osoby, które zdecydują się zastąpić kocioł opa-
lany węglem, podłączeniem do sieci co, ogrzewa-
niem elektrycznym (w tym pompą ciepła), kotłem 
gazowym lub olejowym mogą otrzymać do 70 proc. 
kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę 
na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz 
z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła, jednak 
nie więcej niż 5 tys. zł. Miasto przeznaczyło na ten 
cel 500 tys. zł. Wnioski będzie można składać do 

31 marca. 
Na dofinansowanie w wysokości 50 proc., ale 

nie więcej niż 5 tys. zł, mogą liczyć ci, którzy zde-
cydują się na montaż instalacji fotowoltaicznych 
wspomagających system grzewczy lub służących do 
wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach 
jednorodzinnych. Dofinansowanie nie przysługu-
je w przypadku, gdy na nieruchomości istnieje już 
instalacja OZE, czyli m.in. kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. W budżecie 
miasta zarezerwowano na ten cel 200 tys. zł. Wnio-
ski będzie można składać do 31 marca. 

Dofinansowaniu będą podlegać także koszty 
wykonania prac związanych z usuwaniem odpa-
dów wyrobów budowlanych zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz ga-
rażowych.

Będą to więc koszty demontażu płyt azbestowo-
-cementowych płaskich i falistych z dachu, elewacji 
obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, załadunku, trans-
portu oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie 
odpadów na uprawnionym składowisku. Zgodnie 
z uchwałą kwota dotacji wyniesie do 60 proc. kosz-
tów netto poniesionych przez wnioskodawcę, jed-
nak nie więcej niż 4 tys. zł. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fi-
zyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomo-
ści, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku 
nie jest ona wykorzystywana na cele działalności 
gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności 
zarobkowej - bez względu na jej formę prawną oraz 
sposób realizacji.

7. edycja BO w Częstochowie - 136 zadań w 2021 roku
Czym żyje miasto

Przeglądamy, także na zdjęciach, część ze zre-
alizowanych w Częstochowie zadań budżetu oby-
watelskiego. Były wśród nich inwestycje m.in. w 
miejską rekreację, zieleń, chodniki, biblioteki, 
wsparcie zwierząt czy sprzęt dla strażaków. Wy-
konanie 5 zadań przeszło na obecny rok.

Najbardziej kosztownym – bo wartym 650 tys. 
zł – z zadań doprowadzonych do końca w 2021 
roku była modernizacja drogi pieszej i rowerowej 
wzdłuż ul. Fieldorfa-Nila (między aleją Wyzwo-
lenia a Promenadą Niemena). Niewiele mniejszą 
wartość miały respiratory zakupione dla Miejskie-
go Szpitala Zespolonego – pochłonęły niemal 550 
tys. zł. Wśród droższych inwestycji znalazły się też 
np. budowa chodnika i parkingu przy ul. Kurpiń-
skiego „Ponurego” (bez mała 285 tys. zł) oraz za-
kup nowości książkowych i wygodnych mebli dla 
filii bibliotecznych pod hasłem ,,Nowoczesna bi-
blioteka dla Częstochowy” (254 tys. zł).

Przypomnijmy, że w ramach Budżetu Obywa-
telskiego ponownie wsparto bezdomne zwierzę-
ta ze schroniska przy ul. Gilowej, dla którego za-
kupiono m.in. 40 ocieplanych bud, inkubator dla 
małych zwierząt, urządzenia do fizykoterapii, maty 
grzewcze czy transportery. Powstał także kalendarz 
ze zdjęciami psów i kotów czekających na nowe 
domy. Koszt całego zadania wyniósł 208 tys. zł). 
Zadań wspierających zwierzęta było więcej – m.in. 
zawieszono 122 budki lęgowe dla ptaków w dziel-
nicach Częstochówka-Parkitka, Podjasnogórska, 
Północ, Śródmieście i Zawodzie-Dąbie.

Do ciekawszych realizacji Budżetu Obywatel-
skiego z poprzedniego roku należało też np. do-
posażenie Promenady Śródmiejskie w urządzenia 
do rekreacji (160 tys. zł), powstanie parku kieszon-
kowego przy Zamenhoffa (114 tys. zł; pisaliśmy o 
tych zadaniach już wcześniej), leżaki miejskie w 
parku przy ul. Żabiej na Starym Mieście (prawie 
26 tys. zł), stacje naprawy rowerów (ponad 7 tys. 
zł) – mające narzędzia potrzebne do doraźnej na-
prawy naszego jednośladu, czy instalacja łatwych w 
montażu i demontażu bramek do rugby na miej-
skim stadionie lekkoatletycznym (14,5 tys. zł). W 

2021 roku dzięki BO powstała też pracownia in-
formatyczna w liceum ,,Mickiewicza” (67 tys. zł); 
w sprzęt wzbogaciły się też jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Niecodziennym, zrealizowanym 
pomysłem były ,,Statuetki dla stradomskich miesz-
kańców z pasją” – mające na celu zwrócenie uwagi 
na mieszkających na Stradomiu pasjonatów z róż-
nych dziedzin…

Do końca 2021 roku zrealizowano 136 zadań 
VII edycji BO – 10 ogólnomiejskich i 126 dziel-
nicowych (z łącznej puli 141 zadań wybranych w 
głosowaniu do realizacji).

Przedłużono na obecny rok realizację 5 zadań 
– 2 ogólnomiejskich oraz 3 w dzielnicach. Głów-
nie ze względu na kłopoty wykonawców związane 
z epidemią, dostawami sprzętów i materiałów lub 
konieczność powtarzania postępowania przetargo-
wego. Chodzi o budowę boiska ,,Victorii Często-
chowa” ze sztuczną nawierzchnią – dzięki tej inwe-
stycji zajęcia dla młodzieży od wieku ,,trampkarza” 
w okresie jesienno-zimowym będą się mogły odby-
wać właśnie tam, a nie w obiektach zaprzyjaźnio-
nych klubów, i to w porach dobrze dopasowanych 
do potrzeb uczącej się młodzieży. Potrwa jeszcze 
realizacja rewitalizacji miejskiego parku przy ul. 
Bialskiej na Parkitce – to zadanie ma przywrócić 
dawne życie temu miejscu, a to dzięki m.in. małej 
architekturze, nowej karuzeli czy dużej zjeżdżalni. 
Przedłuży się też budowa placu do street workoutu 
– czyli coraz popularniejszych ćwiczeń siłowych 
wykorzystujących samą masę ćwiczącego – przy ul. 
Morenowej na Mirowie, a także miniplacu zabaw 
na skwerze w rejonie ulic Meliorantów i Połaniec-
kiej na Wyczerpach-Aniołowie. Musimy jeszcze 
poczekać także na dodanie informacji o komuni-
kacji miejskiej w Częstochowie do Google Transit 
– dzięki temu wyznaczając sobie trasę na mapach 
Google (będących ,,pod ręką” w każdym smartfo-
nie) sprawdzimy też dostępne opcje dojazdu ko-
munikacją miejską.

W galerii obok: zdjęcia realizacji zadań 
w bibliotekach, OSP i szkołach

Eko dofinansowania
Czym żyje miasto
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Uważaj z kim rozmawiasz przez telefon. Przeczytaj 
czym jest spoofing

Spoofing telefoniczny to powszechne oszu-
stwo. Przestępcy wykorzystują do tego sieć 
komputerową, dlatego nie ma możliwości za-
blokowania takich rozmów przez operatora te-
lefonicznego. Przestępcy stosują różne sztuczki 
socjotechniczne, by zdobyć dostęp do smartfo-
na lub komputera ofiary i ją okraść. Apelujemy 
o rozwagę, bo nigdy nie możemy mieć pewności 
kto znajduje się po drugiej stronie słuchawki.

Przestępcy są w stanie podszyć się pod każdy 
numer telefonu, który ma się wyświetlić rozmówcy 
– może się wyświetlić zarówno numer komórkowy 
jak i stacjonarny. W ten sposób oszuści podszywa-
ją się pod konsultantów banków, przedstawicieli 
urzędów, policjantów, a nawet pod numer znanej 
nam osoby.

Ofiara spoofingu, sugerując się numerem, któ-
ry wyświetlił się na telefonie jest przekonana, że 
prowadzi rozmowę z infolinią banku, urzędni-
kiem lub policjantem, co zdecydowanie powoduje 
utratę jej czujności. Gdy już dojdzie do rozmowy, 
oszust nakłania rozmówcę do przekazania swoich 
danych, zainstalowania złośliwego oprogramowa-
nia umożliwiającego zdalny dostęp do kompute-
ra, czy też wejścia na fałszywą stronę internetową 
utworzoną w celu wyłudzenia danych logowania i 
haseł. Oszust jest przy tym bardzo przekonujący. 
Rozmowę prowadzi w taki sposób, by nie tylko za-

pewnić sobie wiarygodność, ale przede wszystkim 
wystraszyć rozmówcę, by działał pod presją czasu, 
pod wpływem emocji, najczęściej informując go o 
rzekomym włamaniu na konto bankowe i koniecz-
ności podjęcia szybkich działań, by zablokować 
możliwości włamywaczy.

Nie dajmy się na to nabrać! Nigdy tak napraw-
dę nie możemy mieć pewności kto znajduje się po 
drugiej stronie słuchawki. Jeżeli ktoś zadzwoni do 
nas i pod pretekstem potwierdzenia naszej toż-
samości prosi nas o podanie swoich danych, pod 
żadnym pozorem nie podawajmy ich. Spytajmy 
czego miałaby dotyczyć rozmowa i zapiszmy imię 
i nazwisko osoby dzwoniącej. Za każdym razem, 
zanim przekażemy swoje dane, wykonamy przelew 
czy zainstalujemy jakąś aplikacje, rozłączmy się z 
rozmówcą i wybierając poprawny numer do danej 
instytucji upewnijmy się, czy nie mieliśmy do czy-
nienia z oszustami.

Kronika policyjna

Piłeś?! Nie jedź. Bądź odpowiedzialnym kierowcą

Pomimo wielu tragicznych wypadków spowo-
dowanych przez pijanych kierowców, policjanci 
codziennie zatrzymują osoby, które wsiadają za 
kierownicę pod wpływem alkoholu. W ubiegłym 
roku na terenie miasta i powiatu częstochow-
skiego doszło do 172 zdarzeń drogowych spo-
wodowanych przez pijanych kierowców. W 23 
wypadkach 4 osoby odniosły śmiertelne obraże-
nia. Reagujmy kiedy widzimy, gdy za kierownicę 
wsiada nietrzeźwy.

Policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie o ko-
lizji, do której doszło w Zrębicach. Kierujący fiatem 
uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji, po czym 
wraz z pasażerem zostawił samochód i oddalił się 
z miejsca. Policjanci z Olsztyna ustalili, a następnie 
namierzyli sprawcę. Okazał się nim 31-letni miesz-
kaniec Częstochowy, który posiadał dożywotni 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych, a przestępstwa dopuścił się w warunkach 
recydywy. W organizmie miał prawie 3,5 promila 
alkoholu.

Świadkowie powiadomili dyżurnego, że nie-
trzeźwa kobieta chce odjechać toyotą w dzielnicy 

Tysiąclecie. Policjanci zatrzymali 30-letnią miesz-
kankę Częstochowy. Badanie przeprowadzone 
przez mundurowych wykazało ponad 2 promile 
alkoholu w jej organizmie.

Częstochowska drogówka otrzymała zgłoszenie 
od świadka, który ujął nietrzeźwego kierującego. 
Pijany 41-latek wcześniej miał spowodować kolizję 
z pojazdem świadka. Mężczyzna miał w organi-
zmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Policjanci otrzymali też kolejne zgłoszenie o 
kolizji drogowej, którą spowodował nietrzeźwy 
kierujący. W Gnaszynie 37-latek uderzył volvo w 
ogrodzenie prywatnej posesji i budynek, po czym 
pieszo oddalił się z miejsca. Po drodze wszedł do 
sklepu, gdzie zrobił zakupy i przyznał się sprze-
dawcy, że przed chwilą „rozwalił auto”. Policjanci 
zatrzymali mężczyznę zaraz po zdarzeniu. Badanie 
na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że 
kierował mając ponad 3 promile alkoholu. W tym 
czasie policjanci zatrzymali także 3 nietrzeźwe oso-
by, które wsiadły za kierownice pojazdów. W Bla-
chowni 54-latek kierujący citroënem na rondzie 
pojechał na wprost i uderzył w znak drogowy. Miał 
ponad 3 promile w organizmie. W Kusiętach pod-
czas kontroli trzeźwości „wpadła” kierująca renault 
- miała prawie 1,5 promila w wydychanym powie-
trzu. Tego samego dnia mundurowi zatrzymali do 
kontroli kierującego scanią - 52-latek miał ponad 
promil alkoholu w organizmie.

Dziękujemy świadkom za zdecydowaną reak-
cję i uniemożliwienie pijanym kierowcom dalszej 
jazdy, stwarzającej zagrożenie dla innych uczest-
ników ruchu drogowego. Taka postawa jest godna 
naśladowania i pokazuje, że hasło kampanii „Nie 
reagujesz akceptujesz” jest wciąż aktualne i w wielu 

sytuacjach może zapobiec tragedii.

Kierowco bądź świadomy konsekwencji 
prawnych:

• Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia 
wolności do 2 lat.

• W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowo-
duje wypadek, którego skutkiem jest śmierć 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może 
wymierzyć mu karę nawet 12 lat więzienia. Po-
nadto sąd może orzec co najmniej 3-letni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych.

• Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeź-
wości musi się liczyć również z dolegliwymi 
konsekwencjami finansowymi. Sąd obligato-
ryjnie nakłada na takiego kierowcę świadcze-
nie pieniężne w wysokości od 5 000 do 60 000 
złotych.

Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoho-
lu możesz wyrządzić krzywdę sobie i innym uczest-
nikom ruchu drogowego. Alkohol prowadzi do:
• zmniejszenia szybkości reakcji;
• ograniczenia pola widzenia;
• błędnej oceny odległości i szybkości;
• błędnej oceny własnych możliwości i znaczne-

go obniżenia samokontroli i koncentracji;
• rozproszenia uwagi oraz senności.

Bądź odpowiedzialny.
Piłeś? Nie jedź!

Kronika policyjna
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Politechnika Częstochowska

Nauka nie jest nudna
Politechnika Częstochowska wy-

chodzi naprzeciw potrzebom szkół 
i wspomaga edukację oferując nie-
odpłatne warsztaty, pokazy i wy-
kłady. Każdy znajdzie dla siebie coś 
ciekawego, gdyż zajęcia kierowane 
są do szerokiej grupy odbiorców: 
od przedszkolaków, przez uczniów 
klas szkół podstawowych, po mło-
dzież kształcącą się w szkołach po-
nadpodstawowych, tutaj  szczegól-
ną uwagę należy zwrócić na kursy 
przygotowujące do matury oraz eg-
zaminów dyplomowych. 

Efektem tej aktywności jest coraz 
większe zacieśnianie współpracy ze 
szkołami ponadpodstawowymi z na-
szego regionu. 27 stycznia br. Prof. 

dr hab. inż. Norbert Sczygiol Rektor 
Politechniki Częstochowskiej i Ja-
cek Grzegorzewski dyrektor Zespołu 
Szkół Samochodowych w Częstocho-
wie podpisali umowę o współpracy. 
Uroczystość odbyła się w hali maszyn 

znajdującej się w budynku Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Informa-
tyki, a uczestniczyli w niej również: 
Rafał Piotrowski p.o. Naczelnika 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w 
Częstochowie, prof. dr hab. Małgo-
rzata Klimek Dziekan Wydziału In-
żynierii Mechanicznej i Informatyki i 
prof. dr hab. inż. Witold Elsner kie-
rownik Katedry Maszyn Cieplnych 
PCz oraz przedstawiciele firm samo-
chodowych: Adam Pietraszko i Mate-
usz Rozumek z Frank-Cars i Michał 
Mickiewicz z Grupy Krotoski. 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki objął patronatem na-
ukowym, realizowanym poprzez pro-
wadzenie zajęć, uczniów specjalności 
„Technik pojazdów samochodowych 
innowacja pedagogiczna – pojazdy 
elektryczne i hybrydowe” w Zespole 
Szkół Samochodowych w Częstocho-
wie. Zajęcia w wymiarze 120 godzin 
odbywają się w dużym zakresie w 
nowoczesnych laboratoriach Katedry 
Maszyn Cieplnych Politechniki Czę-
stochowskiej. Po podpisaniu umowy 
odbył się krótki briefing prasowy, 
podczas którego zaprezentowano 
dziennikarzom dwa samochody ba-
dawcze Politechniki Częstochowskiej, 
samochód dydaktyczny „Samocho-
dówki” oraz samochód elektryczny 
Grupy Krotoski.  

Podobne umowy partnerskie Po-
litechnika Częstochowska podpisa-

ła również z Zespołem Szkół Tech-
nicznych w Częstochowie, Zespołem 
Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. 
W.S. REY:MONTA w Częstochowie, 
Zespołem Szkół Nr 1 im. E. Kwiat-

kowskiego w Myszkowie, Zespołem 
Szkół Plastycznych im. J. Malczew-
skiego w Częstochowie. (wykorzysta-
no notatkę prasową IW)

Politechnika Częstochowska

Światełko do nieba
Za nami kolejny już 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Małą cegiełkę do-

łożyła Politechnika Częstochowska ofiarując na licytację gadżety. Wsparła tę piękną akcję  
również symbolicznie „Światełkiem do nieba”. Wieczorem 30 stycznia mieszkańcy Domu 
Studenckiego nr 5 Maluch zapalili wielkie, gorące serducho.  Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do takiego efektu.
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Bądź eko
Odpady to też zasoby

„Odpady to też zasoby – Zielony ład”- projekt 
realizowany na Wydziale Infrastruktury i Środo-
wiska Politechniki Częstochowskiej

Jedną z najpopularniejszych metod oczysz-
czania ścieków komunalnych jest metoda osadu 
czynnego. Polega ona na hodowli w napowietrza-
nych reaktorach zespołów mikroorganizmów two-
rzących kłaczki osadu czynnego, które rozkładają 
zawarte w ściekach zanieczyszczenia organiczne. 
Opisana metoda, pomimo dobrej efektywności 
wymaga dużych nakładów energetycznych. Szacu-
je się, że koszty związane z napowietrzaniem mogą 
stanowić nawet 60% wszystkich kosztów operacyj-
nych oczyszczalni ścieków. Dodatkowo z uwagi na 
rozwój biomasy podczas oczyszczania, technologia 
wymaga dodatkowych urządzeń, ponieważ od-
dzielenie ścieków oczyszczonych od osadów ma 
miejsce w osadnikach wtórnych. Istnieje wiele mo-
dyfikacji procesu osadu czynnego, jedną z nich są 
sekwencyjne reaktory porcjowe (SBR). Ich cecha-
mi charakterystycznymi jest to, że wszystkie pro-
cesy prowadzone są w jednym zbiorniku, poziom 
zwierciadła ścieków jest zmienny i zależy od fazy 
pracy reaktora, a oczyszczone ścieki odprowadzane 
są okresowo, porcjami. W porównaniu do klasycz-
nej metody osadu czynnego sekwencyjne reaktory 
porcjowe posiadają następujące zalety: 1) nie wy-
magają osadnika wtórnego, 2) niższe koszty insta-
lacji i eksploatacji. Pomimo tych niewątpliwych 
korzyści wciąż koszty napowietrzania są wysokie. 
Z tego względu studenci Wydziału Infrastruktury 
i Środowiska Politechniki Częstochowskiej dzia-
łający w ramach koła naukowego GenInUse chcąc 
zmniejszyć nakłady energetyczne na napowietrza-
nie oczyszczalni ścieków testują możliwość zasto-

sowania w tym celu fotogranul tlenowych. Główną 
zaletą fotogranul tlenowych jak sama nazwa wska-
zuje jest produkcja tlenu. Studenci założyli, że wy-
tworzony przez fotogranule tlen mógłby być wy-
korzystywany przez mikroorganizmy rozkładające 
substancje organiczne znajdujące się w ściekach. 
To dodatkowe źródło tlenu pozwoliłoby na zmniej-
szenie zapotrzebowania na tlen, a tym samym mo-
głoby obniżyć koszty operacyjne oczyszczalni. Do-
datkową zaletą wytworzonych fotogranul jest ich 
duża prędkość sedymentacji oraz gęstość, przez co 
znacznie łatwiej oddzielić je od ścieków oczyszczo-
nych.

O fotogranulach świat usłyszał niespełna 8 lat 
temu, kiedy dwaj amerykańscy naukowcy Park i 
Dolan obserwując przemiany zachodzące w na-
świetlanym osadzie czynnym zamkniętym we 
fiolkach, odnotowali formowanie się fotogranul 
tlenowych (ang. Oxygenic photogranules, OPG). 
Jak wykazały liczne eksperymenty laboratoryjne 
fotogranule mogą mieć różne kształty. Najczęściej 
jednak są to granulki przypominając kamyczki 
rzeczne (Typ 1) lub struktury o wyglądzie zbli-
żonym do dredów (Typ 2). Z biologiczne punktu 
widzenia fotogranule są skupiskami mikroorgani-
zmów fotosyntetyzujących, a dokładniej sinic z ro-
dzaju Oscillatoria oraz bakterii heterotroficznych, 
połączonymi z kłaczkami osadu czynnego. Głów-
nym gatunkiem z rodziny Oscillatoria, który bierze 
udział w tworzeniu granul jest Oscillatoria lutea 
(rys 1), niestety wciąż nie jest dokładnie znany me-
chanizm formowania fotogranul. 

Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Poli-
techniki Częstochowskiej w ramach projektu „Od-
pady to też zasoby – Zielony ład” finansowanego 

przez Ministra Edukacji Narodowej trwają prace 
mające na celu wytworzenie fotogranul tlenowych. 
Dotychczas studentom działającym w kole GenI-
nUse udało się namnożyć sinice z gatunku Oscil-
latoria lutea (Rys.2), zbudować stanowisko do ho-
dowli oraz rozpocząć pierwsze próby mające na 
celu wytworzenie fotogranul. W dalszej perspek-
tywie planowane jest przetestowanie w jaki sposób 
fotogranule wpłyną na prace sekwencyjnych reak-
torów porcjowych. 

German Smetana

Rys. 1. Zdjęcie mikroskopowe Oscillatoria lutea

Rys. 2. Hodowla Oscillatoria lutea

Bezpieczeństwo
Przez Polskę przeszły wichury

W drugiej połowie lutego nad Polską przeszły potężne wichury. Wiatr 
wiał z prędkością nawet 100km/h. Straty w skali kraju są ogromne. 

To między innymi kilka ofiar śmiertelnych, ranni oraz tysiące uszkodzo-
nych budynków. W wyniku wichur kilkadziesiąt tysięcy odbiorców zostało 
pozbawionych prądu. Na przykład w stolicy Małopolski runął dźwig budow-
lany. W Częstochowie też było niespokojnie. W wielu wypadkach musiała 
interweniować Straż Pożarna. W Alei Brzozowej na Parkitce wiatr przewró-
cił drzewa. W rejonie budynków zasobu komunalnego - między innymi przy 
skrzyżowaniu ul. Tuwima 2 z ul. Tuwima 6 - silny wiatr uszkodził kilka drzew, 
pojemnik na piasek i kilka słupków. Teren od razu został zabezpieczony, 
a usunięcie zalegających konarów zlecono firmie sprzątającej. W regionie czę-
stochowskim doszło także do podtopień i uszkodzeń dachów.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS WICHUR?  

• Najlepiej zamknąć okna  i drzwi  oraz zabezpieczyć elementy  budynku, 
które  mogą  ulec  zniszczeniu 

• Należy usunąć  z  parapetów  i  balkonów  przedmioty, które  mogą  zagra-
żać  przechodzącym

• Na wszelki wypadek trzeba przygotować zastępcze  oświetlenie 
• Należy sprawdzić  apteczkę i  uzupełnić ją o niezbędne  środki  pierwszej  

pomocy
• Najlepiej nie  parkować pojazdów  w  pobliżu  drzew i  słupów  trakcji  

elektrycznej
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Dla Miejskiego Domu Kultury to historyczne wydarzenie. 10 lutego pre-
zydent Częstochowy podczas specjalnej uroczystości przekazał MDK-owi 
sztandar. Odebrał go Paweł Musiał, dyrektor instytucji działającej przy ul. 
Łukasińskiego.

Uroczyste nadanie sztandaru było również okazją do wręczenia medali 
osobom zasłużonym dla Miejskiego Domu Kultury oraz do zaprezentowania 
możliwości technologicznych, jakimi obecnie dysponuje placówka. O arty-
styczną oprawę zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” oraz uczestnicy 
zajęć wokalnych organizowanych przez MDK.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w swoim przemówieniu nawiązał do 
historii dzielnicy, w której został założony Miejski Dom Kultury.

- To miejsce, jak i cały Raków, zawdzięcza swój rozwój wybudowanej koń-
cem XIX wieku Hucie – mówił prezydent w czasie gali. - W rejonie dzisiejszych 
ulic Okrzei, Limanowskiego i Łukasińskiego powstała kolonia fabryczna, gdzie 
Bernard Hantke postawił swój pałac. Dziś siedziba MDK. Tak się składa, że 
postać właściciela pałacyku i założyciela Huty znów zostaje przywołana, wcze-
śniej dzięki symbolicznemu wpisaniu w logo, a w efekcie znalazła się na samym 
sztandarze. Postać z melonikiem to piękne nawiązanie do tradycji tego miejsca, 
które poza parkiem może cieszyć się tym, że z biegiem lat dom kultury wzbogacił 
się o krytą pływalnię i dużą salę widowiskową. To połączenie zabytkowej archi-
tektury, zieleni i współczesnych rozwiązań dotyczących zarówno oferty rekre-
acyjnej, jak i estradowej, stanowi o wyjątkowości tej lokalizacji.

Opis sztandaru

Awers:
Płatem sztandaru jest tkanina (biała satyna) w kształcie kwadratu o  wymia-
rach 100 x 100 cm. W centrum płata sztandaru znajduje się logo Miejskie-
go Domu Kultury z haftem wypukłym dającym wrażenie trójwymiarowości. 
Logo MDK to tzw. „Pan Kulturalny” nawiązujące do Bernarda Hantkego. Żół-
to-niebieskie okulary nawiązują do barw miasta.

Rewers:
Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100x100cm w kolorach białym 
(srebrnym), żółtym (złotym) i błękitnym, stanowiących chorągiew (flagę) 
miasta Częstochowy. W części centralnej wyhaftowano herb miasta Często-
chowy. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami z trzech stron nieprzylegają-
cych do drzewca.

Głowica sztandaru jest wykonana z białego metalu i składa się z Godła RP na 
podstawie złotej i stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.

Poniżej fotografie z uroczystości przekazania sztandaru 
MDK i wyróżnieni medalem przyjaźni MDK.

Kultura
Miejski Dom Kultury ma swój sztandar

Miejski Dom Kultury w Częstochowie - instytucja kultury powołana 
uchwałą Rady Miasta Częstochowy VI kadencji na XXXVIII sesji zwyczaj-
nej z dniem 1 stycznia 2014 r. Jest administratorem zespołu budynków przy 
ulicy Łukasińskiego 50/68 oraz przy ulicy Spadzistej 13. Główny budynek to 
objęty ochroną ponad stuletni pałacyk Bernarda Hantkego, siedziba dawnego 
właściciela Huty Częstochowa. Zabytkowe wnętrza tworzą niezapomnianą at-
mosferę, sprzyjającą artystycznej edukacji i działalności.

W latach 70. XX wieku do obiektu dobudowano salę widowiskową na 417  
miejsc oraz krytą pływalnię z brodzikiem dla dzieci. Wraz z rozpoczęciem  
działalności Miejskiego Domu Kultury w 2014 roku uruchomiono studio na-
grań. Całość obiektów otoczona jest półtora hektarowym parkiem. MDK stara 
się zwiększać ofertę, zmieniając rodzaj, charakter i formy pracy w coraz  licz-
niejszych pracowniach.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: nauki i dosko-

nalenia gry na instrumentach, wokalnych, choreograficznych, plastycznych, 
fotograficznych, teatralnych, kroju i szycia, modelarstwa, ceramicznych, gim-
nastyki relaksacyjnej, korekcyjnej, aqua aerobicu i nauki pływania. Uczestnicy 
zajęć edukacyjnych biorą udział w wielu konkursach zarówno o znaczeniu lo-
kalnym jak i ogólnopolskim i międzynarodowym, uzyskując szereg sukcesów: 
nagród i wyróżnień.

W MDK działa Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”.  W ramach współ-
pracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta odbywają się  zajęcia na krytej 
pływalni w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania  dla uczniów klas 
drugich szkół podstawowych w Częstochowie. W MDK działa Salon Sztuki, w 
którym prezentowane są m.in. wystawy fotograficzne,  plastyczne, architekto-
niczne, a także odbywają się koncerty kameralne.  Dla zainteresowanych osób 
cyklicznie odbywają się spotkania, np. szachowe, tańca irlandzkiego, podróż-
nicze. MDK organizuje koncerty i prowadzi działalność wydawniczą.
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Nowe życie częstochowskich tramwajów

Częstochowskie tramwaje prze-
żyły w ubiegłym roku jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń od począt-
ku swojego istnienia. Zrealizowana 
została największa od 1959 roku 
(czyli od momentu utworzenia sie-
ci w naszym mieście) inwestycja w 
infrastrukturę tramwajową. Grun-
towną przebudowę przeszła stara 
linia tramwajowa  od Północy do 
Rakowa. Jeśli dodamy do tego hi-
storyczny zakup 10 kolejnych, no-
woczesnych składów tramwajowych 
typu Twist 2.0, to ukaże nam się hi-
storyczny kontrakt częstochowskie-
go MPK, który został zrealizowany 
w ramach programu Lepsza Komu-
nikacja w Częstochowie. 

Przebudowa obejmowała niemal 

cały fragment (13,8 km) starej, pod-
stawowej linii między pętlą w alei 
Pokoju na Rakowie a pętlą przy ul. 
Fieldorfa-Nila/alei Wyzwolenia na 
Północy. Prace zostały podzielone 
na sześć odcinków. Oprócz samego 
remontu torowiska i trakcji obej-
mowały one także m.in. budowę lub 
przebudowę przystanków i peronów, 
przebudowę sterowania i ogrzewania 
zwrotnic oraz smarownic szyn. Wyre-
montowano również pętle „Raków”, 
„Kiedrzyńska” oraz „Fieldorfa- Nila”. 
Dzięki inwestycji komunikacja tram-
wajowa stała się bardziej komfortowa, 
bezpieczniejsza i szybsza. Warto pod-
kreślić, że modernizacja linii to jedna 
z dwóch dużych inwestycji w tramwa-
jową infrastrukturę w Częstochowie. 

Drugą częścią był zakup 10 nowocze-
snych składów tramwajowych za 90 
mln zł, dedykowanych właśnie prze-
budowanej linii. W częstochowską 
infrastrukturę tramwajową i tabor 
zostało więc inwestowanych blisko 
205 mln zł, z czego 144 mln zł stano-
wiło dofinansowanie ze środków UE 
pozyskanych przez miasto na ten cel.

A jak wyglądała historia często-
chowskich tramwajów? 8 marca bę-
dziemy obchodzić 63 rocznicę wyjaz-
du pierwszego składu tramwajowego 
na częstochowskie ulice. Pierwsza 
trasa powstała na osi łączącej Kuce-
lin z pętlą „Zawady”, mieszczącą się 
w okolicy dzisiejszej ulicy Worcella. 
Kilka miesięcy wcześniej do zajezdni 
sprowadzono 40 wagonów serii 4N, 
które miały przewozić pasażerów. W 
lipcu 59 r. oddano do użytku blisko 
kilometrowy odcinek jednotorowej 
trasy, zabudowanej w jezdni ulicy Łu-
kasińskiego i skierowano na nią linię 
nr 2. W drugiej połowie lat 60-tych 
w tramwajach pojawiły się pierwsze 
automaty biletowe  i kasowniki. Urzą-
dzenia bywały kapryśne. Liczba pa-
sażerów częstochowskich tramwajów 
z roku na rok wzrastała. Rozbudowa 
Częstochowa w kierunku północ-
nym sprawiła, że zaistniała potrzeba 
pilnego przedłużenia trasy tramwa-
jowej do dzielnicy Tysiąclecie. Już w 
styczniu 1971 r. pierwsze tramwaje 
dotarły do nowej pętli, która powsta-
ła przy skrzyżowaniu dzisiejszych al. 
Armii Krajowej i ul. Kiedrzyńskiej. W 
tym samym roku jednak z tramwaja-

mi pożegnał się Stary Raków. Fatal-
ny stan techniczny, ciągłe naprawy, a 
nade wszystko niekorzystne warunki 
gruntowe sprawiły, że podjęto decy-
zję o likwidacji trasy w ulicy Łukasiń-
skiego. W 1975 r. na częstochowskie 
tory wyjechały pierwsze tramwaje se-
rii 105N, w podobnym czasie zaczęto 
złomować także najstarsze „enki”. W 
pierwszej połowie lat 80-tych trwa-
ła już budowa trasy tramwajowej do 
Dzielnicy Manifestu Lipcowego, czy-
li dzisiejszej Północy. Torowisko od 
istniejącej pętli przy Promenadzie, 
zaprojektowano nowocześnie, da-
jąc mu bezkolizyjny przejazd na pas 
między jezdniami alei Wyzwolenia. 
Przed skrzyżowaniem z ówczesną uli-
cą Krajewskiego, czyli dzisiejszą Fiel-
dorfa, wzniesiono spory nasyp, na 
którym znajdowała się nowa pętla, do 
której rozpoczęto przewozy w stycz-
niu 1984 r. W latach 80-tych widać 
było, że kryzys gospodarczy również 
dotknął tramwaje. Brakowało części 
zamiennych, a nawet czerwonej far-
by i dlatego część wagonów serii 4N 
pomalowano na kremowo, zostawia-
jąc jedynie czerwony pas poniżej linii 
okien. Transformacja ustrojowa i lata 
90 były kontynuacją tego, co udało się 
stworzyć w poprzednich dekadach. 
Skok cywilizacyjny nastąpił dopiero 
od 2012 roku, kiedy do taboru dołą-
czyły pierwsze Twisty i wybudowano 
nową linię przez Błeszno i Wrzoso-
wiak. Współcześnie trend rozwojowy 
jest kontynuowany.

Maciej Hasik

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
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Młodzież potrzebuje być zauważona

Świetlica środowiskowa „Życie poza szko-
łą” funkcjonuje przy Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam” od początku jej istnienia, czyli blisko 
30 lat. To było naturalnym rozwiązaniem, kiedy 
do stołówki charytatywnej zaczęły przychodzić 
całe rodziny. Ważnym okazało się wsparcie wy-
chowawcze, wysłuchanie rodziców i dzieci, za-
pewnienie im miejsca, w którym mogą czuć się 
bezpieczne. Podstawą dialogu była empatia, bo-
wiem skala trudności, która trafiała w rodziny 
była ogromna.

„W tamtym czasie rodzinom brakowało wspar-
cia rzeczowego. Zmiany ustrojowe w latach 90. 
spowodowały, że wiele osób traciło pracę i ciężko 
im było zadbać o byt. Wbrew wszystkiemu trwali 
przy sobie, stawali się sobie bardziej bliscy. Kło-
poty w  jakiś sposób łączyły rodzinę” – wspomina 

Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej 
„Adullam”.  Założenie świetlicy było natychmia-
stowym i realnym wsparciem dla rodziców, aby Ci 
mogli więcej czasu poświęcić utrzymaniu stabiliza-
cji finansowej swojego gospodarstwa.

Bardzo szybko kadra świetlicy zaczęła praco-
wać nad programami, wspierającymi kreatywność 
dzieci, przeciwdziałanie patologii, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki uzależnień. 
Na przestrzeni lat realizowany był m.in. program 
„Wolni od uzależnień” w formie pogadanek, zajęć 
warsztatowych; „Jestem ręką, która pomaga” warsz-
taty, które promowały idee wolontariatu. Wiele 
działań było (i jest) kierowanych do rodziców, jak 
np. „Jestem odpowiedzialnym rodzicem” czy uczą-
cy bezpiecznego poruszania się w sieci „Bezpieczny 
Internet”. Ostatnie dwa lata, od momentu wybuchu 
pandemii covid, doprowadziły relacje i komuni-
kacje między dziećmi-rodzicami-wychowawcami 
przed zupełnie nowe oblicze.

Rzeczywistość pandemiczna
„Młodzież trudniej zachęcić do działania, wy-

siłku. Ich zaangażowanie kończy się po paru mi-
nutach, często nie kończą czynności. Do tego do-
chodzi irytacja i znużenie” – wymienia Izabela 
Żłobińska p.o. kierownika świetlicy środowiskowej 
„Życie poza szkołą”. W dzieciach straciła poprzed-
ni blask taka wewnętrzna iskra, która zachęcała ich 
do eksperymentowania, nauki, kreatywności. Wy-

czuleni wychowawcy na świetlicy wyłapują każdą 
zmianę w zachowaniu dziecka dużo szybciej niż w 
domu, gdzie troska o byt rodziny, ogrom zajęć osła-
bia pole obserwacji swoich pociech. W miejscach 
takich jak świetlice dzieci zachowują się swobod-
niej, często odreagowują napięcia ze szkoły czy z 
domu. „Znając każde z dzieci możemy tak pokiero-
wać swoje działania, wesprzeć się pomocą specjali-
stów, by w łagodny dla dziecka sposób zniwelować 
negatywne emocje, które się pojawiły” – dodaje 
Izabela Żłobińska. Jednak do tego niezbędna jest 
współpraca z rodzicami. Niestety nie wszyscy do-
rośli zauważają, są świadomi z jakimi obciążeniami 
borykają się ich dzieci. 

Okres izolacji wymusił na dzieciach inny spo-
sób komunikacji, który pomimo powrotu do rze-
czywistości już z nimi został. Atrakcyjniejszy stał 
się świat wirtualny, w którym wszystko dzieje się 
szybko, nie ma w zasadzie konsekwencji dla użyt-
kownika, w grach można się odradzać  nieskoń-
czenie wiele razy lub zmienić wygląd za pomocą 
filtru. Łatwiej napisać komuś wiadomość, nawet 
jeśli ta osoba jest blisko, niż powiedzieć jej wprost                                     
co czujemy, czy mamy na myśli. 

Wsparciem dla wychowawców jest czas, po-
trzebny do przepracowania z dziećmi i młodzieżą, 
napięć i emocji. Choć czas jest w takich przypad-
kach na wagę złota, niezbędna jest współpraca z 
kochającymi rodzicami lub opiekunami.

Anna Klim

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie realizuje  działa-
nia na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Co-
vid-19.

MOPS w trakcie pandemii realizuje wszystkie swoje zadania, wprowadzo-
no jednak dodatkowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią. To między 
innymi preferowanie w pierwszej kolejności kontaktu telefonicznego i mailo-
wego, możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez tele-
fon, ustawienie w budynkach MOPS specjalnych skrzynek podawczych, do 
których przekazywana jest korespondencja. Nadal jednak, każdorazowo gdy 
wymaga tego sytuacja, pracownicy wychodzą w teren i kontaktują się bezpo-
średnio z podopiecznymi.

W trakcie pandemii ośrodek wykonuje dodatkowe działania, których 
celem jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z 
Covid-19.

MOPS w Częstochowie to bezpośredni realizator wsparcia w ramach 
ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora” (Gmina Miasto Częstocho-
wa kontynuowała realizację tego programu przez cały 2021 rok). Mając na 
uwadze potrzebę pomocy seniorom, jako grupie najbardziej narażonej na za-
chorowania w trakcie epidemii, pracownicy MOPS realizowali na rzecz zgło-
szonych w programie seniorów usługi zrobienia zakupów i ich dostarczenia 
do miejsca zamieszkania, wykupienia leków oraz dostarczenia gorącego posił-
ku. Program jest kontynuowany.

W trakcie epidemii uruchomiono dla mieszkanek i mieszkańców Czę-
stochowy specjalną infolinię obsługiwaną przez pracowników MOPS, gdzie 
można otrzymać szczegółowe informacje o formach wsparcia realizowanych 
w mieście podczas epidemii. Infolinia obsługiwana jest w dniach i godzinach 

pracy ośrodka. Numer infolinii dla częstochowianek i częstochowian to - 
tel. 502 699 730.

Pracownicy MOPS od początku trwania pandemii telefonicznie monito-
rowali także sytuację osób, które rozpoczęły kwarantannę bądź izolację. 
Obecnie, m.in. w związku ze zmianą zasad kwarantanny, działania te dotyczą 
głównie osób w izolacji.  W razie potrzeby pracownicy pomocy społecznej 
kontaktują je z instytucjami, organizacjami i wolontariuszami udzielającymi 
wsparcia, bądź pomagają w organizacji wsparcia. Przy współpracy z Fundacją 
Chrześcijańską „Adullam”, jeśli zachodzi taka potrzeba, osobom na kwaran-
tannie bądź izolacji, które nie mają możliwości zapewnienia sobie wyżywienia 
we własnym zakresie, dostarczany jest gorący posiłek oraz suchy prowiant. 
Przez cały 2021 rok pracownicy MOPS wsparli niemal 17 tys. mieszkanek 
i mieszkańców Częstochowy przebywających w kwarantannie lub izolacji. 
W okresach nasilenia epidemii w danym miesiącu kontaktowano się nawet 
z ok. 2,5 tys. osób.

Wsparcie dotyczące zapewnienia mieszkankom i mieszkańcom naszego 
miasta pomocy w związku z trwającą epidemią jest kontynuowane – jego za-
sady są na bieżąco dostosowywane do sytuacji epidemicznej oraz ogłaszanych 
w tym zakresie rządowych wytycznych i programów.  

Olga Dargiel 

Wsparcie w pandemii
MOPS
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Tegoroczna olimpiada zimowa w 
Pekinie znalazła się trochę w cieniu 
wydarzeń politycznych, w tym za-
grożenia inwazją Rosji na Ukrainę, 
które wywołało napięcie i zabiegi 
dyplomatyczne w całej Europie i za 
oceanem. Organizatorom nie po-
magały też kontrowersje, nie tylko 
te związane z wątpliwościami czy 
Chiny to kraj reprezentujący olim-
pijskie ideały. Duże zamieszanie 
zrobiło się wokół testów covido-
wych. Ich „falujące” wyniki wyklu-
czyły występ wielu sportowców, któ-
rzy do Pekinu przylecieli.

Polska reprezentacja, która real-
nych szans medalowych miała jak na 
lekarstwo, bo w wielu sportach zimo-
wych robimy za tło albo nie ma nas 
w ogóle, też została poszkodowana. 
Przytrzymana w izloacji nasza najlep-
sza zawodniczka w short-tracku stra-
ciła możliwość startu na koronnym 
dystansie i wywalczenia (być może) 
upragnionego medalu. Piszę „być 
może”, bo to sport, a short-track to 
sport specyficzny, w którym upadki i 
dyskwalifikacje często grzebią szanse 
na sukces.  

Przypadek naszej łyżwiarki, która 
była mocno sytuacją rozgoryczona, 
rozbudził oczywiście spekulacje na 
temat tego, komu zależało na tym, 
żeby nie wystąpiła i czy wszyscy są 
na olimpiadzie równo traktowani. 
Później była jeszcze sprawa czwarte-
go miejsca Kamila Stocha, które być 
może byłoby trzecim, gdyby Niemiec, 
który go przeskoczył, nie miał za du-
żego, nieprzepisowego (zdaniem ob-
serwatorów) kombinezonu.

Bezsprzecznie o swoje szanse 
i sprawiedliwość w sporcie trzeba 
walczyć. Znamienne jest jednak to, 
że w przypadkach „epidemicznych” 
absencji faworytów z innych krajów, 
polskie media z reguły nie roztrząsały 
czy były one w pełni uzasadnione. Z 
kolei po konkursie skoków bardziej 
zajmowano się niemieckim kombi-

nezonem, niż przyznaniem, że dru-
gi skok Polaka był wyraźnie gorszy 
i generalnie forma naszych „orłów” 
trochę za słaba, żeby spełnić nadzie-
je kibiców. Po „drużynówce” pisano 
jednak o pechu, bo w jednym czy 
drugim skoku naszemu „nie powiało 
pod narty”. No więc nas skrzywdzili. 
Tyle, że innym też powiewało różnie, 
a jednak dali radę lepiej. „Pech” pole-
gał więc na tym, że Polacy skakali nie-
równo i z formą w całym sezonie byli 
zdecydowanie na bakier. Na olimpia-
dzie było trochę lepiej, ale wystarczy-
ło to na jeden brązowy medal.                              

Dusza polskiego kibica chce, żeby 
naszym zawsze wiatry sprzyjały, a in-
nym - niekoniecznie. Po opadnięciu 
emocji trzeba jednak potrafić – jak 
mawia klasyk – „stanąć w prawdzie” 
i oddać na chłodno w swojej głowie 
dwa racjonalne „skoki”. 

Po pierwsze: kibicowaniem nie 
możemy pogłębiać naszych wyduma-
nych kompleksów, że nam, Polakom 
to zawsze „wiatr w oczy”. Jak coś się nie 
udaje (a w polskim sporcie nie udaje 
się dosyć często), nie szukajmy na siłę 

usprawiedliwień w nieprzychylnych 
sędziach, międzynarodowym spisku 
czy nieczystej grze rywali. Sportową 
porażkę trzeba umieć znosić godnie 
i w postawie wyprostowanej, można 
ewentualnie upomnieć się grzecz-
nie, choć stanowczo o skuteczniejsze 
działania sportowych decydentów, 
większy profesjonalizm działaczy i 
trenerów czy lepsze przygotowanie 
sportowców. Może w efekcie rozcza-
rowań będzie nieco mniej.   

Po drugie: nie można dać się ogłu-
pić idiotyczną frazeologią sporto-
wych tytułów i nagłówków. Ich zada-
niem jest przede wszystkim nakręcić 
„klikalność” i nadmuchać emocje, a 
nie dać uczciwą „zajawkę” do rzetel-
nej relacji ze sportowego wydarzenia. 
W sporcie nikt nikogo nie „miażdży” 
nie „demoluje”, nie odpala też „pe-
tardy”, a o tym sportowcu, o którym 
wiemy, że snuje się raczej w ogonie 
stawki, trudno pisać, że „stracił szan-
sę na medal”. Nie dajmy się zwario-
wać, przecież znamy się na sporcie i 
często - w odróżnieniu od niektórych 
piszących - oglądamy nawet zawody.

Jak wykonamy te dwa „skoki” 
może nieco łatwiej będzie nam zno-
sić polską sportową rzeczywistość, 
którą dosyć trafnie spuentował kiedyś 
Kazik: Gdyby nie słupek gdyby nie 
poprzeczka, gdyby się nie przewrócił 
byłaby rzecz wielka. „Gdyby” to naj-
częstsze słowo polskie…

Pomyślmy zresztą, że to tylko sport, 
a tymczasem poważne problemy się 
mnożą. Oto z powodu zastrzeżeń do 
polskiej praworządności, ponownie 
oddalają się nam unijne środki (bez 
których trudno obecnie myśleć o 
planowaniu nowych inwestycji m.in. 
w naszym mieście), a jednocześnie 
państwowe spółki energetyczne wy-
walają miliony złotych na „żarówko-
wą” kampanię billboardową, by nas 
przekonać, że wysokie ceny energii 
to wina polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej, choć eksperci twierdzą, 
że to bzdura. I tak, w realiach polskie-
go politycznego cyrku, sport znowu 
schodzi na dalszy plan. Może jednak 
szkoda tej pekińskiej olimpiady?

Włodzimierz Tutaj


