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Wszystkim Czytelnikom
i Przyjaciołom życzymy
pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie
Państwu wiele szczęścia i sukcesów.
Redakcja Tygodnika 7 dni

facebook.com/tygodnik7dni

Boże Narodzenie to w Polsce jedno z najważniejszych świąt i przede wszystkim o
ogromnej wadze dla świata chrześcijańskiego. Tak naprawdę Boże Narodzenie wywodzi się z wielu różnych tradycji, zarówno pogańskich, dawno słowiańskich, germańskich, jaki i dodawanych elementów chrześcijańskich.

Mniej znane fakty

o Bożym Narodzeniu
1. Pierwsza historyczna wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku. Czymś zupełnie innym jest wspólne spożywanie strawy ku czci duchów – co było zwyczajem słowiańskim.
Nasi przodkowie na choince wieszali orzechy, które dawały siłę
oraz czosnek – ochronę przed złymi duchami. Otwierali natomiast okna, by zaprosić przyjazne duchy przodków.
2. W świecie chrześcijańskim Boże Narodzenie jest obchodzone od IV wieku. Tradycja zakazywała czesania się, przeglądania się w lustrze i spania w ciągu dnia. Zwyczajowo nie
urządzono w tym dniu żadnych zabaw, zwłaszcza wesel. Nie
przyjmowano też gości i nie składano sonie życzeń, poza najbliższa rodziną.
3. Kolęda „Cicha noc” jest najpopularniejszą kolędą na świecie. Przetłumaczono ją na ponad 300 języków i dialektów. Autorem oryginalnych słów niemieckich „Stille Nacht” był Jozep
Mohr, a melodie ułożył Franz Xaver Gruber. Kolęda „Cicha
noc” po raz pierwszy została wykonana podczas pasterki w
1818 roku w Austrii.
4. Wręcz zwyczajem stało się wierzenie, iż w noc wigilijna
zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem. Pupile traktowani jak
członkowie rodziny mogą „połamać” się z domownikami specjalnymi opłatkami w innym kolorze.
5. To ludy germańskie (obecnie Niemcy) wprowadziły zwyczaj ubierania choinek. Było to na długo przed pojawieniem się
chrześcijaństwa. Dekoracje na drzewkach miały ponoć służyć
rozświetlaniu ciemnych i ponurych zimowych dni. Pierwsze
przestrojone choinki pojawiły się w Strasburgu w XVII wieku.
6. Poczałkowo kościół katolicki był zagorzałym przeciwnikiem ustawiania przystrojonych choinek w w domach. Po wielu wiekach został on jednak zaakceptowany, gdyż uznano, że
choinka jest symbolem dobra i zła biblijnego. Dlatego na choince powinno zawsze wisieć choćby jedno jabłko jako symbol
rajskiego owocu. Łańcuchy okalające choinkę symbolizowały
węza kusiciela, natomiast gwiazda na czubku choinki symboliREKLAMA

zowała gwiazdę betlejemską. Lampki z kolei to ciepło, jakie ma
ogrzewać domowników wracających do domu.
Elektryczne lampki choinkowe zaświeciły po raz pierwszy
w 1882 roku, w trzy lata po udoskonaleniu żarówki przez Thomasa Edisona. Zresztą na ten pomysł wpadł asystent Edisona
Edward Johnson. Prawie natychmiast nowy wynalazek wpłynął na bezpieczeństwo, bowiem zmniejszyła się liczba pożarów,
gdyż dotychczas na choinkach używane były zwykłe świeczki.
7. Zanim wigilia „ugruntowała” swoją pozycję na dzień Bożego Narodzenia, wcześniej obchodzona była w różnych dniach
i miesiącach. Po wielu wiekach sporów między chrześcijanami
ustalono, że 24 grudnia wypada Wigilia w kościołach zachodnich, a 6 stycznia w kościołach wschodnich.
8. Zgodnie z tradycją, wigilijny obrus powinien być biały, a
pod nim należy położyć trochę sianka. Na stole powinno być
przynajmniej jedno nakrycie stołowe więcej, dla nieoczekiwanego gościa. Teoretycznie potraw na wigilijnym stole powinno
być dwanaście – na pamiątkę dwunastu apostołów. Zwyczaj ten
jednak jest różny w zależności od kraju i jaki odłam chrześcijaństwa w nim przeważa.
9. Tradycje Bożego Narodzenia są różnie obchodzone w zależności od kraju. W Grecji święta obchodzi się poza domem i
trwają one 12 dni. W Anglii nie ma wigilii tylko wspólny obiad
pierwszego dnia Bożego Narodzenia. We Francji świętowanie
rozpoczyna się dopiero po pasterce. W Holandii Boże Narodzenie jest znacznie uboższe niż w Polsce – nie ma wigilii, nie ma
postów, nie ma prezentów pod choinkę.
10. Kawałek gałęzi lub czubka sosnowego wieszano pod
sufitem, co miało chronić przed złem i przynieść dobrobyt dla
domu i jego mieszkańców. Jednym z najmłodszych zwyczajów
jest wieszanie wiązki jemioły. W pogańskich obrzędach Celtów
jemioła uznawana była za roślinę magiczną – przypisywano jej
zdolności przywracania płodności.
11. Zdaniem naukowców, 25 grudnia nie jest dniem urodzenia

Chrystusa. Datę wyznaczył kościół dla upamiętnienia narodzin
zbawiciela oraz ujednolicenia kalendarza. W opinii znawców
dokładna data narodzin Chrystusa nie jest znana.
12. Boże Narodzenie ma swoje kolory – zielony, czerwony
złoty. Zielony symbolizuje życie i odrodzenie, czerwony – krew
Chrystusa, a złoty – bogactwo i królewskie pochodzenie.
13. Pierwsza kartkę z życzeniami z okazji Świąt wysłał
16-letni londyńczyk William Maw Egley w 1842 roku. Pomysł
nie przyjął się, a i adresat nie docenił nastolatka. Zaledwie rok
później w 1843 roku brytyjski ilustrator John Calcott Horsley
stworzył bożonarodzeniową pocztówkę, i to on uznawany jest
za pioniera tradycji wysyłania do bliskich życzeń świątecznych.
14. Pierwowzorem współczesnego św. Mikołaja był biskup z
Miry (dziś Turcja). Wizerunek ten został całkowicie przerobiony w czerwony kubrak i wykorzystany w reklamie Coca-Coli.
15. Pierwszą żywą szopkę bożonarodzeniową stworzył św.
Franciszek z Asyżu w 1224 roku. Włoski duchowny, przedstawiając stajenkę betlejemską w naturalnej skali wraz z osobami
i żywymi zwierzętami, pragnął przybliżyć prostym ludziom tajemnice zbawienia. Zakon franciszkański kontynuuje ten zwyczaj do dziś, słusznie uznając, że ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych z łatwością trafia do wiernych.
red.
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Z okazji Świąt Bożego narodzenia
życzę Wszystkim zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności.
Aby w Święta oraz w nadchodzącym
2023 roku mieli Państwo
u boku kogoś bliskiego,
bo samotność to najgorszy rodzaj biedy.
Życzę Państwu, by Wam się darzyło,
bez żadnej choroby i bez żadnej przeszkody.
Wspaniałego Nowego Roku 2023.
Niech przez cały rok nie braknie miłości!
Radny Miasta Częstochowy

Artur Gawroński
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Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
życzą
Przewodniczący
Rady Powiatu
Andrzej Kubat

Wicestarosta
Częstochowski
Jan Miarzyński

Starosta
Częstochowski
Krzysztof Smela

Laureatka III miejsca w konkursie „Świąteczna Kartka od Starosty” Natalia Kozioł SP nr 2 w Koniecpolu

Błogosławionych, szczęśliwych i pełnych cudów
Świąt Bożego Narodzenia.
Wyjątkowych i pełnych miłości chwil
spędzonych w gronie najbliższych.
Pokoju, wytchnienia, zdrowia
oraz niegasnącej nadziei w Nowym Roku 2023.

Życzą Radni Klubu
Prawa i Sprawiedliwości
Monika Pohorecka
Katarzyna Jastrzębska
Dorota Majer
Beata Struzik
Piotr Wrona
Paweł Ruksza
Piotr Kaliszewski
Konrad Jarzyński
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Drodzy Mieszkańcy
Powiatu Myszkowskiego!
Niech w Noc Bożego Narodzenia
świąteczna atmosfera zagości we
wszystkich Państwa domach,
a przy wigilijnych stołach
króluje miłość, radość i nadzieja.
Niechaj ten świąteczny czas przyniesie
wszystkim spokój i spełnienie marzeń.

Wojciech Picheta
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie wraz z Radnymi
Mariusz Morawiec
Wicestarosta
Piotr Kołodziejczyk
Starosta Myszkowski wraz
z Członkami Zarządu Powiatu

Niech Święta Bożego
Narodzenia,
przyniosą radość, pokój
i wzajemną życzliwość.
Niechaj staną się
źródłem wzmacniania
ducha, który pomoże
spełnić najskrytsze
marzenia!

Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła i spokoju ducha,
spędzonych w zdrowiu i nadziei
na szczęśliwsze dni w Nowym 2023 Roku
wszystkim mieszkańcom
życzy
wójt Gminy Miedźno
Piotr Derejczyk

Lidia Burzyńska
Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie
Al. NMP 24 lok. 10, 42-200 Częstochowa

4

święta

nr 52 (970)

GRUDZIEŃ 2022

Wyciągnij pomocną dłoń!

Niepełnosprawni - pełnoprawni obywatele
Projekt realizowany przez Tygodnik 7dni wspólnie z radnym Arturem Gawrońskim

Program „Pomoc obywatelom Ukrainy
z niepełnosprawnością” będzie kontynuowany
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje obecnie i będzie realizował przez
kolejny 2023 rok program – „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
Pomoc jest udzielana niepełnosprawnym obywatelom z
Ukrainy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust 1. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa;
- posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu
orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku
wystarczy oświadczenie, że go posiadają. Dotyczy to także
dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna,
że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach
ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.
W ramach Modułu I programu PFRON, Fundusz oferuje
pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w
zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie. Pomoc będzie miała formę świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub
naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych

wydawanych na zlecenie. Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek do właściwej, ze względu zamieszkania, jednostki powiatu, która realizuje program. Dla niepełnosprawnych obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium
powiatu częstochowskiego będzie to Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Moduł II programu skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać
się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym. Wnioski składane są w trybie ciągłym,
rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Pomoc finansowa
udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych
lub dofinansowanych działań, samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika
ze specyficznych potrzeb na danym terenie. W ramach tego
modułu pomoc może zostać udzielona także osobom towarzyszącym niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy.
Szczegółowe informacje o programie
„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
można uzyskać na poniższych stronach internetowych:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelno-

sprawnoscia/
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia
Program realizowany będzie także w 2023 roku.
Informacji o programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: 34/ 334 33 32, ul. Jasnogórska 75 (róg ulicy
Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej).
red.

Na zbliżające się Święta
pragniemy życzyć Państwu
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej, życzliwej atmosferze.
Niech kolejny 2023 Rok
przyniesie Wam moc wytrwałości
i siły w pokonywaniu codziennych trudności.
Niech małe rzeczy będą dużymi szczęściami.
Autorzy cyklu:
Radny Artur Gawroński
oraz Redakcja Tygodnika 7 dni
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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”
Wacław Rolicz-Lieder

W imieniu pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
– Oddział Terenowy w Częstochowie
składamy najserdeczniejsze życzenia;
Zdrowych, pomyślnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą pełne wiary, nadziei i miłości, otulone ciepłem rodzinnego domu.
A w Nowym Roku 2023 samych sukcesów i dostatku.
Konrad Jarzyński – Dyrektor KOWR OT Częstochowa
Teresa Pala – Z-ca Dyrektora KOWR OT Częstochowa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie
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Dlaczego warto wymienić
stare ogrzewanie?

Mniejsza emisja zanieczyszczeń

Technologie wykorzystane w nowoczesnych kotłach na
paliwo stałe oraz w kotłach gazowych wyraźnie redukują
emisję CO2 i innych zanieczyszczeń podczas spalania –
w porównaniu ze starymi kotłami. W przypadku pomp
ciepła emisja CO2 w ogóle nie występuje.

Mniejsze zużycie paliw

Nowoczesne technologie grzewcze to też wyższa
wydajność – do ogrzewania takich samych powierzchni
potrzebują mniej paliwa. Dotyczy to urządzeń na paliwo
stałe, gazowe oraz zasilanych prądem.

Czym zastąpić stary kocioł na paliwo stałe
Pompy ciepła (powietrzna lub gruntowa)
To
nowoczesne,
wydajne,
komfortowe
i bezobsługowe urządzenia. Pozyskana z nich
energia jest ekologiczna i przyjazna środowisku.
Eksploatacja pompy ciepła jest tańsza niż kotłów
na paliwa stałe.

Kotły i piece akumulacyjne
Wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania
pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zasada działania polega na gromadzeniu energii
cieplnej we wkładach akumulacyjnych, a następnie jej
uwalnianiu do otoczenia.

Gazowe kotły kondensacyjne
Kompaktowe urządzenie grzewcze wydzielające
minimalną emisji spalin. Mogą służyć do
ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Są praktycznie bezobsługowe i zajmują
niewiele miejsca.

Kotły na pellet
Zapewniają relatywnie niską emisję toksycznych
związków oraz gazów cieplarnianych. Ich zaletą jest fakt,
że są sterowane automatycznie i oprócz uzupełnienia
paliwa i usunięcia co pewien czas niewielkiej ilości
popiołu jaki powstaje w procesie spalania, nie wymaga
dodatkowej obsługi.

Szukasz urządzenia odpowiedniego dla siebie? Wejdź na tauron.pl/ogrzewanie
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przewodniczącym wybrano Marka Gzika

poprawki i je zatwierdza – dodał radny Hen-

alne. I chcę abyśmy je otrzymali, bo to od wi funkcji przewodniczącego głosowało 26
nich w dużej mierze będzie zależeć los przy- radnych.
- Dziękuję za zaufanie i deklaruję pełną
szłych pokoleń choćby w kontekście nowych
współpracę
na rzecz regionu, dla jego domiejsc pracy w technologiach przyszłości
bra
i
ponad
wszelkimi podziałami. I do tej
– w pełni przyjaznych środowisku i co za
współpracy
również
ze swej strony zachętym idzie – nam ludziom. O dobru Śląska
cam – podkreślił Marek Gzik.
musimy
rozmawiać
ponad
podziałami.
To
W grudniu w Katowi- oraz Łukasz Osmalak
–
Jan Kawulok
został odwołany w tajnym
nasza
wartość
– przekonuje
Jakub Mikołowcachwspólna
odbyło się
pierwsze
radny powiatu
głosowaniu
głosami
25 do 19. Jednak spraChełstowski.
zebranie regionu Partii skiego.
wa
ogłoszenia
kilku
przerw
przez byłego już
Nowe ugrupowanie „Tak! Dla Polski”
Polska 2050 Szymona HoW Warszawie odbyła
się
przewodniczącego
Sejmiku
bez konsultacji
skupia samorządowców, w tym prezydenłowni. Delegaci z całego Konferencja programowa
tów miast, m.in. prezydenta Sosnowca Ar- z radnymi i co istotne bez wcześniejszego
województwa śląskiego Polski 2050 pt. „Zielona
kadiusza Chęcińskiego oraz prezydenta Ty- przegłosowania będzie miała najprawdowybierali m.in. Zarząd Niepodległa”, napodobniej
której dalszy ciąg. Obecni na sesji pochów Andrzeja Dziubę.
Regionu.
Jednym
z
jego
zaprezentowano
m.in.Borys Budka i Wojciech Król zaposłowie
Listopadowe obrady przedłużyły się do
członków
i
jednocześnie
program
transformacji
późnych godzin nocnych ze względu na wiedzieli, że nie wykluczają powiadomienia
Skarbnikiem
partii wprzez
wo- przewodnicząenergetycznej dlaprokuratury.
Polski.
przerwy
ogłaszane
jewództwie
śląskim
został
Przedstawiono
także
za- Borys Budka zaznaczył, że w PolPoseł
cego Sejmiku Jana Kawuloka, którego
sce
obowiązuje
hierarchia aktów prawnych,
częstochowianin
Piotr
łożenia
dotyczące
ochroodwołanie miało zostać przeprowadzone
a
z
ustawy
o
samorządzie województwa
Strach.
Do
Zarządu
weszli
ny
środowiska,
zwłaszcza
podczas głosowania po rozszerzeniu powynika,
także obrad.
Mirosław
Suchoń narzek
i lasów,
pro- że sejmik województwa większorządku
Ostatecznie
salę
Sejmua także
(w przypadku Sejmiku województwa
– poseł radni
na Sejm
RP, Mipozycje
wsparciaścią
samoŚląskiego
wrócili
dopiero
o godzinie
23
głosów),
może w każdej chwili zmienić
chał
Gramatyka
–
poseł
rządów,
przedsiębiorców
o 18.00. Porządek obrad został rozszerzony
porządek
obrad.
oraz
rolników
w
kierunku
na
Sejm
RP,
Kamil
Wnuk
o wybór nowego wiceprzewodniczącego
- Domeną rady jest zatwierdzenie porząd–
wiceprzewodniczący
Sejmiku,
który w głosowaniuzielonej
tajnymtransformacji.
przeRady
Miasta
Sosnowca
red. Przewodniczący przedkłada powagą
głosów
25 do
19 (głosowało 44 rad- ku obrad.
rządek,
ale to rada go zatwierdza lub nanosi
nych) został Stanisław Gmitruk. Nowym

Wojciecha Kałuży i Dariusza Starzyckiego
oraz Izabeli Domogały i Beaty Białowąs (W.
Kałuża i B. Białowąs złożyli rezygnację),
z którymi, jak zaznaczył marszałek województwa Jakub Chełstowski, współpraca od
dłuższego czasu układała się niewłaściwie,
momentami w jego ocenie destabilizowali
pracę samorządu regionalnego. Czarę goryczy przelała sprawa Funduszu Górnośląskiego, gdzie w wyniku przeprowadzonego
przez CBA śledztwa kwestia stwierdzonych
nieprawidłowości została przekazana prokuraturze.
Nowym wicemarszałkiem województwa
została Anna Jedynak, samorządowiec, wieloletni ekspert ds. funduszy europejskich.
Posiada bogate doświadczenie zarówno na
poziomie samorządu regionalnego, jak też
na poziomie samorządu lokalnego. W latach
2004-2015 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim. Koordynowała zespół przygotowujący Regionalną Strategię Innowacji
dla Województwa Śląskiego. Uczestniczyła
także w przygotowywaniu RPOWŚL na lata
2014-2020. W przeszłości pełniła funkcję
zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowiec a
następnie pełnomocnika ds. funduszy ze-

część ryk Siedlaczek.
– profesora
Politechniki
Śląskiej, dziekana
Stowarzyszenie
Polska
2050
Wydziału
Inżynierii
Biomedycznej
tejże
Zmiany nie ominęły zarządu wojewódz- O takich pieniądzach nie mogliśmy na25
uczelni.
Za
powierzeniem
Markowi
Gzikotwa,
w którym nie ma już wicemarszałków
region
częstochowski
wet kiedyś marzyć, a dziś mają one być re-

W Zarządzie Regionu Polska 2050
jest częstochowianin

TEKST SPONSOROWANY

wnętrznych i polityki społecznej. Była także
przewodniczącą Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych przy Związku
Miast Polskich. Zarządzała realizacją wielu projektów współfinansowanych m.in. z
funduszy europejskich. Do jej kompetencji
należały również tematy związane ze służbą
zdrowia, gospodarką komunalną, pomocą
społeczną i organizacjami pozarządowymi.
Funkcję wicemarszałka powierzono również Łukaszowi Czopikowi, prawnikowi z
praktyką samorządową i biznesową. Specjalista w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych i zarządzania złożonymi
strukturami kapitałowymi. Certyfikowany
audytor finansowy z wieloletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym.
Zarząd województwa zasilił także
Krzysztof Klimosz, inżynier, ekspert ds. inwestycji strategicznych, samorządowiec. W
swojej dotychczasowej karierze zawodowej
w latach 1998-2006 pracował jako inspektor
nadzoru robót drogowych w DTŚ SA.
Do czasu wyboru na prezesa Stadionu Śląskiego prowadził także własną działalność
gospodarczą związaną z doradztwem inwestycyjnym oraz nadzorem budowlanym,
specjalizując się w inwestycjach drogowych
oraz budową obiektów inżynierskich.”
red.

Nieuczciwy kredyt? Bezprawne
„Przywróćmy rzekę miastu!”
Zobacz, gdzie zgłosić się
Spór między magistratem a odsetki?
ekologami
Pod koniec października w Parku Piastów w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem „Bulwary w centrum,
przyroda na Mirowie”. Pomysłodawcą
zorganizowania konferencji było Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
Oddział Częstochowa, z jego prezesem
Hubertem Wąskiem na czele. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele
Tylko w tym roku z bezpłatnego wsparFundacji Rething, Ruchu Polska 2050,
cia Funduszu Sprawiedliwości skorzystało
Inicjatywy Częstochowskie Bulwary oraz
niemal 7 tysięcy osób poniżej 18 roku życia.
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„Przywróćmy rzekę miastu! Przez lata
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niemal 7 tysięcy dzieci i młodzieży!
- Naszym celem jest stanie po stronie słabszych
i bezbronnych. Uruchomiony długofalowy system pomocy gwarantuje sprawne wsparcie dla
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w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanych ze środków miasta
– uwaga - 40 mln złotych na infrastrukturę ogarnięte, lekką ręką chce przeznaczyć 40
Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:
* Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie,
al. Pokoju 12
* Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 2

Tysiące dzieci ofiarami przemocy.

Zobacz, gdzie zgłosić się po pomoc!

nister Sprawiedliwości. Zgłosiła się do jednej
z nich. Zatrudniony w placówce prawnik poinformował kobietę o przysługujących jej prawach, pomógł w sporządzeniu odwołania od
decyzji o zadłużeniu oraz o umorzeniu odsetek.
W ten sposób Pani Alina uwolniła się od nieuczciwych kredytodawców. Otrzymała również wsparcie materialne, w postaci bonów żywnościowych
i zwrot kosztów podróży do lokalnego punktu pomln
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tys. osób!
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MYKANÓW

wójt
Dariusz Pomada

PRZYRÓW

wójt
Robert Nowak

KONIECPOL

burmistrz
Miasta i Gminy
Ryszard Suliga

RĘDZINY

wójt Paweł Militowski
oraz Przewodnicząca
Rady Gminy

BLACHOWNIA

burmistrz
Sylwia Szymańska

MSTÓW

STARCZA

wójt
Tomasz Gęsiarz

KŁOMNICE

wójt
Piotr Juszczyk

wójt
Wiesław Szymczyk

KAMIENICA POLSKA
wójt
Adam Tajber

DĄBROWA ZIELONA
wójt
Maria Włodarczyk

życzy powiat częstochowski
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Mikołaj o wielkim sercu!
…z ulicy Krakowskiej 34

Momentami mocno niewyobrażalne, a stało się możliwe. Kto był 2 grudnia w siedzibie Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ulicy Krakowskiej 34 ten uczestniczył w 16. edycji akcji charytatywnej „Mikołaj z ulicy
Krakowskiej” i był świadkiem wielu dziecięcych uśmiechów. W tym roku
wspólnie przygotowano 600 paczek.
Tegoroczna edycja akcji wymagała zwiększonej ilości środków, większej ilości wolontariuszy i jeszcze większego zaangażowania
serc. Można bardziej, mając w pamięci poprzednie edycje? Okazuje się, że tak.
- W tym roku długo dyskutowaliśmy w zespole, jak przeprowadzić akcję w czasie wzrostu cen i galopującej inflacji, wojny na Ukrainie. To wszystko bardzo mocno przełożyło
się na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, ale także firm, które są darczyńcami – mówi Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji
Chrześcijańskiej „Adullam”.
Specjalnie na tę okazję w siedzibie Fundacji została przygotowana „Chatka Mikołaja”,
gdzie dzieci spotkały się z Mikołajem i jego
pomocnikiem Skrzatem. Dzięki pracy wielu
osób wygląd podwórka przy ulicy Krakowskiej 34 stał się bajkowy – renifery, śnieżynki, kolorowe świąteczne dekoracje i bajkowe
postacie.

Wielka grupa pomocników

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to działanie
partnerskie, angażujące wiele osób, instytu-

cji (w tym Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”).
Dziękujemy za to, że jesteście z nami: Agencji Rozwoju Regionalnego i Jurajskiemu
Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej;
Ogólnopolskiemu Niezależnemu Stowarzyszeniu Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych „Canis e Catus”; RM Group;
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej TBS
Sp. z o.o.; Sztabowi Łączności i Ratownictwa
w Częstochowie „RESCUE TEAM”; Straży
Miejskiej w Częstochowie; Spółdzielni Socjalnej „Alternatywa 21”; Stowarzyszeniu
Polska 2050; Szkole Cosinus Częstochowa;
Szkole TEB Edukacja; firmie HARIT; Stowarzyszeniu „Podaj dalej”; Sekcji Pomocy
Osobom Bezdomnym MOPS Częstochowa;
Dorocie Pliszce ze Szkoły Podstawowej nr
12 oraz uczennicom z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie.
Tegoroczny „Mikołaj z ulicy Krakowskiej“ nie odbyłby się bez wsparcia wielu darczyńców, a byli to m.in.: Prymat Sp. z o.o.;
Stoelzle Częstochowa; Strefa Energetyczna
partner Energa Obrót; Przedsiębiorstwo Bu-
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Wskocz na wyższy poziom studia II stopnia
REKRUTACJA WKRÓTCE!
rekrutacja.urk.edu.pl

dowlane Budokart S.C.; firma BOMET Sp. z o.o.; Grupa ABS; firma
Asten Group; firma emBroker Sp. z
o.o. - ENERGIA i GAZ; firma Klimas Sp. z o.o.; Agencja Reklamowa
Manager; Salon oświetlenia Multilampy.pl; hurtownia Miximport; F.P.H.U.
Green Pack; hurtownia „Anna”; Kukuryku
– producent gier planszowych; Starostwo
Powiatowe w Częstochowie, a także Dariusz
Kapinos, Włodzimierz Gidziela i wielu, wie-

lu innych darczyńców indywidualnych, którzy zasilili naszą zrzutkę w portalu zrzutka.pl.
„Mikołaj z ulicy Krakowskiej“ odbył się pod
honorowym patronatem prezydenta miasta
Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszczyka.
red.
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Dziękujemy za kolejny owocny rok współpracy
z CEMEX Polska i Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu
sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku!

COMPUTER CENTER

Wesołych

Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku!

COMPUTER CENTER

ul. 1 Maja 40c
Częstochowa
www.center.pl
www.erpweb.pl

ERP WEB
Nowa aplikacja autorska Computer Center
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Gloria in excelsis Deo!

„W tę świętą noc spełnia się pradawna obietnica. Czas oczekiwania dobiegł końca.
Dziewica wydaje na świat Mesjasza. Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju.
Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei.
Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak. Mijają wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia
również do nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak
pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych;
znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego,
kto czuje się samotny i opuszczony. Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący,
ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem”.
św. Jan Paweł II, Pasterka w Bazylice św. Piotra, 2002 rok

Drodzy Rolnicy i Czytelnicy Tygodnika Regionalnego 7 dni,
w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
życzę Państwu błogosławionych, pełnych pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2023 Roku!
dr Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS
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strażnikiem natury
dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konkurs „TAK
dla Czystego Powietrza”
rozstrzygnięty
WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął IV edycję
konkursu plastycznego na ekologiczny plakat dla dzieci
w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych
i świetlic środowiskowych z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA”.
Jury przyznało łącznie 30 nagród i wyróżnień w sześciu
kategoriach wiekowych. Na konkurs wpłynęły łącznie 284

prace uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego.
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. Uczestników podzielono na sześć kategorii wiekowych: A – dzieci w wieku
przedszkolnym, B 6-7 lat, C 8-9 lat, D 10-11 lat, E 12-13 lat
oraz F 14-15 lat.
Laureaci konkursu na ekologiczny plakat otrzymali nagrody rzeczowe w postaci dronów, hulajnóg, słuchawek i
czytników e-booków oraz zestawów do rysowania. Nagrody wręczyli uroczyście: Zastępca Prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach – Adam Lewandowski oraz Przewodnicząca
Jury Konkursu – Aleksandra Kuszka.
red.

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie
kosztów jednostkowych - to główne zmiany, w Programie Czyste Powietrze, które mają
zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Kolejna odsłona Programu, wprowadzana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska ma spowodować, że
Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo za ciepło będą płacić mniej. Zmiany ruszą 3 stycznia 2023 r.

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”
- Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy.
Zastosowaliśmy w nim pionierskie rozwiązania, chociażby poprzez włączenie sektora
bankowego do masowego, powszechnego
programu. Teraz przechodzimy krok dalej i
podwyższamy zarówno progi dochodowe jak
i wysokość dotacji - mówi Anna Moskwa,
minister klimatu i środowiska.
Przy podwyższonym dofinansowaniu próg
dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na
osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z
2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze
wsparcia progi wzrosną z 900 do 1090 zł w
przypadku gospodarstw wieloosobowych
oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
- W związku z agresją Rosji na Ukrainę
sytuacja na rynku wiąże się ze znacznym
wzrostem cen, w tym nośników energii. Z
tego względu Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla bardzo ważną rolę termomodernizacji
w zmianach w programie Czyste Powietrze.
Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją
nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła,
ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do
kompleksowej termomodernizacji budynku
- wyjaśnia pełnomocnik prezesa rady ministrów do spraw Programu Czyste Powietrze
i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski, jednocześnie zastępca prezesa NFOŚiGW.
Najwyższe poziomy dofinansowania,
uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych trzech częściach
programu kształtują się do poziomu 66 tys.
zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Wielkość dotacji uzależniona od do-

chodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.
Najwyższe dofinansowanie będzie można
uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw.
głębokiej, czyli kompleksowej termomodernizacji.
Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany
jest audyt energetyczny oraz wykonanie
wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie
zużycia energii użytkowej (EU) na cele
ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum
40 proc.
Nowa oferta gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem
kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej
dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć
w ramach każdej części programu Czyste
Powietrze.
- Kolejna odsłona programu daje również możliwość złożenia dwóch wniosków
o dofinansowanie. Chodzi o Beneficjentów,
którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie
na wymianę kotła. Teraz na podstawie audytu energetycznego, będą mogli wykonać
częściową jak i kompleksową termomodernizację budynku, pozwalającą na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników
zużycia energii po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia – dodaje Tomasz Bednarek,
prezes Wojewódzkiego FOŚiGW w Katowicach.
W dostosowaniu do ujednolicenia zasad
i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS
wyłączono z kosztów kwalifikowanych
podatek od towarów i usług (VAT) przy
jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu
zrekompensowania powyższej zmiany. W
ramach oferty bankowej zmieni się termin

Oszczędzaj energię
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca do oszczędzania energii elektrycznej w tzw. godzinach szczytu. Określenie
godzin szczytu ma kluczowe znaczenie,
ponieważ właśnie w tych godzinach każdy
z nas może najbardziej wspomóc bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej, a pośrednio także ochronić środowisko naturalne.

W sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w
tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą
energię.
- Dlatego też ograniczenie zużycia jest
najlepszym sposobem na obniżenie kosztów
energii elektrycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę sytuacji w
systemie, na czym korzystamy wszyscy- wyjaśnia Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci
Elektroenergetycznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają godziny szczytu
jako godziny z najwyższym przewidywanym
zużyciem energii elektrycznej wytworzonej
w źródłach innych niż odnawialne. Innymi
słowy – są to godziny, w których elektrownie
konwencjonalne muszą pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania
konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach
tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy dostępne dla operatora
systemu przesyłowego (OSP), niezbędne dla
zbilansowania krajowego systemu i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.
- Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów
zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie
skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie
cen energii i kosztów zarządzania systemem –
mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska,
wiceminister klimatu i środowiska.

Jak oszczędzać energię
w godzinach szczytu?
Warto wówczas zrezygnować z korzystania z energochłonnych urządzeń, np. odkurzaczy, pralek, piekarników, grzejników
elektrycznych, itp. Eksperci zachęcają również do wyłączania nieużywanych urządzeń
(np. komputera czy telewizora) oraz zgaszenia zbędnego oświetlenia.

kwalifikowalności kosztów realizowanego
przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie
kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.
Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
w banku. Program zostaje też uproszczony
w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania. W województwie śląskim złożonych
zostało 87 tys. wniosków na blisko 1,3 mld
zł dotacji. Głównym celem programu jest
wymiana tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródła ciepła, w celu ograniczenia
zjawiska niskiej emisji, której efektem jest
smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego
pieca, wsparcie można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.
Budżet programu to ponad 100 mld zł.
red.

Od początku funkcjonowania programu
„Czyste Powietrze” złożono ponad 530 tys.

Jak działają „paski”?
Wyznaczane godziny szczytu są prezentowane na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego stronie głównej www.pse.
pl w postaci „pasków”, na których godziny
szczytu oznaczono na żółto. Jeżeli w ten sposób zaznaczona jest np. godz. 16, wskazane
jest ograniczenie zużycia w godzinach 16-17.
Jeden z pasków pokazuje godziny szczytu w
bieżącym dniu, drugi – na kolejną dobę. Informacje są aktualizowane codziennie przed
godz. 17.
red.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Życzenia zdrowych,
rodzinnych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2023 Roku
• opiekunom, pracownikom i asystentom pracującym
w Spółdzielniach Socjalnych „Jasne, że zmiana”
i „Jasne, że Manufaktura” oraz w Fundacji „Wrażliwi
społecznie”, oddającym swoje serca
i zaangażowanie w codziennej pracy
na rzecz osób starszych i potrzebujących
• mieszkankom i mieszkańcom Częstochowy
• władzom miasta Częstochowy, na czele
z prezydentem i radnymi miejskimi
• wszystkim pracownikom
miejskich urzędów i instytucji
• oraz zaprzyjaźnionym organizacjom pożytku
publicznego i wszystkim, którzy nas wspierają

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu
wyjątkowej, ciepłej
i rodzinnej atmosfery,
niech radość i spokój
zagości w Waszych domach,
a w Nowy 2023 Rok
będzie pełen wszelkiego dobra,
sukcesów i spełnionych marzeń.

składają zarządy

Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że zmiana”
Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Manufaktura”
Fundacji „Wrażliwi społecznie”

BankOchrony
Ochrony Środowiska
Środowiska S.A.
S.A.
Bank
Oddział Operacyjny w Częstochowie
Oddział Operacyjny w Częstochowie
ul. Jana Pawła II 54, 42-217 Częstochowa
al. Jana Pawła
II 54,
tel.
50042-217
314 300Częstochowa
www.bosbank.pl
www.bosbank.pl

W trosce o Seniorów w Częstochowie
Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego, wychodząc
naprzeciw wykluczeniu seniorów z życia społecznego realizuje projekt - Akademia Aktywnego Seniora.
Akademia Aktywnego Seniora jest inicjatywą Fundacja
Wolności i Rozwoju Społecznego z siedzibą w Częstochowie.
Tworzą ją młodzi ludzie, pełni pasji i zaangażowania w życie
społeczne. Każdego dnia pod ich okiem organizowane są różne aktywności na rzecz krzewienia idei wolności oraz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Fundacja stawia sobie za cel, aby aktywizować osoby w wieku senioralnym. Mobilizowanie seniorów to różnego rodzaju
działań służy jak najdłuższemu zachowaniu ich aktywności
społecznej, samodzielności życiowej, sprawności umysłowej
oraz fizycznej.
Aktywizacja niesie ze sobą wiele korzyści dla osób starszych:
* pozwala im na kontaktowanie się z innymi ludźmi;
* daje poczucie przynależności do określonej grupy;
* podnosi samoocenę, daje satysfakcję;
* pozwala zachować dobre samopoczucie psychiczne.
Aktywność społeczna jest jednym z niezbędnych elementów
realizacji idei mądrego, bo pełnego pasji i zdrowego starzenia
się, dlatego też zajęcia w Akademii Aktywnego Seniora cieszą
się dużą popularnością. Projekt jest szansą dla osób starszych
na samorozwój, gdyż w ramach Akademii prowadzone są
szkolenia z języka angielskiego, zajęcia z obsługi komputera,
szkolenia z zakresu prawa oraz zajęcia historyczne połączone
z dyskusją.
Szkolenia łączą w sobie naukę oraz pozwalają aktywnie spędzić czas i wyrwać się z marazmu dnia codziennego. W trakcie
tego roku udało nam się zrealizować ponad 50 spotkań!

Zakończenie 2 edycji Akademii Aktywnego Seniora w lipcu
zgromadziło blisko 70 osób. Warto podkreślić, że było to jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Fundację
dotychczas.
16 lipca podczas oficjalnego zakończenia 2 edycji Akademii,
zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji doktora habilitowanego, profesora Politechniki Częstochowskiej –
Konrada Głębockiego – dotyczącej polityki senioralnej. Poruszone zostały kwestie komunikacji miejskiej, która spełniałaby
potrzeby starszych osób. Przybliżono także obowiązujące ulgi,
czy problem dostępu do służby zdrowia. Seniorzy mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących swojego miasta
i tego, z czym aktualnie się zmaga. Oprócz rozmów, podziękowań i wymiany spostrzeżeń, wydarzenie miało charakterze
integracji i dobrej zabawy przy grillu. Nie mogło być inaczej –
uczestnicy dzięki cyklicznym spotkaniom po prostu bardzo się
ze sobą zżyli. Nawiązały się również nowe przyjaźnie.
W przeddzień Dnia Niepodległości w „Przystanku Historia”

Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. gen.
Janusza Gąsiorowskiego, Fundacja Wolności i Rozwoju Społecznego wraz z Fundacją dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II zorganizowały Wieczór Patriotyczny, łączący pokolenia
oraz integrujący lokalną społeczność wokół takich wartości,
jak patriotyzm, wolność, Ojczyzna. Był on wspólnym powrotem do korzeni i historii naszego narodu.
Z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości Łukasz
Noszczyński - Wiceprezes Zarządu Fundacji Wolności i Rozwoju Społecznego wygłosił prelekcję pn. „Ojcowie Niepodległości”. Nadto Seniorzy z Akademii Aktywnego Seniora i
Młodzież z Centrum Liderów Wolontariatu Korpusu Solidarności wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Część artystyczną
tego wydarzenia poprowadzili: Radna Miasta Częstochowy Katarzyna Jastrzębska, Artur Broncel oraz Piotr Lubaszewski.
Podczas Wieczoru Patriotycznego głos zabrali również Przemysław Onoszko - Prezes Zarządu Fundacji Wolności i Rozwoju Społecznego, profesor Konrad Głębocki - Prezes Zarządu Smart Częstochowa oraz Grzegorz Nienartowicz - Prezes
Zarządu Fundacji dla Życia i Rodziny.
Fundacja nie może się doczekać kolejnego roku - w planach
ma już wiele inicjatyw!
Działanie sfinansowane ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w
ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Kontakt z Fundacją Wolności
i Rozwoju Społecznego w celu
uzyskania szczegółowych informacji:
tel. 789 486 446 oraz 797 460 202;
strona internetowa oraz fanpage:
www.fundacjawir.pl
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Częstochowski Alarm Smogowy pokazał JAKIM POWIETRZEM ODDYCHAMY!
Mobilne płuca już odjechały z naszego
miasta. Niestety, z powodu smogu, przez
dwa tygodnie zmieniły kolor ze śnieżno-białego na ciemno-grafitowy.
Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddychał” pochłaniając zanieczyszczenia
powietrza, które osiadały na białym materiale naciągniętym na instalację. Powietrze
przepuszczane było przez białą flizelinę pokrywającą płuca, a dwa wentylatory stymu-

lowały proces „oddychania”. Częstochowskie zanieczyszczenia powietrza filtrowane
przez płuca osiadły na flizelinie, która przybrała kolor grafitowy.
W tym sezonie grzewczym instalacje mobilnych płuc odwiedzą łącznie 63 lokalizacje
w dziewięciu województwach, na tej trasie
znalazła się również Częstochowa, dzięki
staraniom Częstochowskiego Alarmu Smogowego (CzAS) oraz przy wsparciu SARP o.
Częstochowa, Kłobuckiego Alarmu Smogo-

wego i innych organizacji.
Mieszkańcy miasta mogli obserwować
osiadanie zanieczyszczeń powietrza od 30 listopada do 13 grudnia 2022 r. W Częstochowie płuca zostały ustawione przez CzAS - w
porozumieniu z magistratem - na placu Rady
Europy. Instalację zasilania uruchomił Tauron,
REKLAMA

za co należą się spółce gorące podziękowania.
Kampania Polskiego Alarmu Smogowego
„Zobacz czym oddychasz. Zmień to” pokazuje lokalnym społecznościom, jakim powietrzem oddychają. W akcji bierze udział
aż siedem instalacji.
Hubert Pietrzak CzAS
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Wyróżnienie dla policjantów
z Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Częstochowie

Zebranie
Sprawozdawcze
Koła PZW Wykromet
Już tradycyjnie, jak co roku pani Renata właścicielka baru „Pod gruszą”
w Rzerzęczycach ugościła na zebraniu
Sprawozdawczym członków Koła PZW
Wykromet. Wszystkich przybyłych przywitał prezes Koła Robert Amborski. W
tym roku Zarząd reprezentował Artur
Dubik – członek Prezydium i Rzecznik
Dyscyplinarny ZO PZW w Częstochowie.
Na początku uczczono minutą ciszy zmarłych kolegów, w tym wieloletniego działacza i skarbnika Koła - Hieronima Kowalika. Następnie zgromadzeni zapoznali się ze
sprawozdaniami: Zarządu Koła, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego i Kapitana Sportowego.
Przedstawiono założenia budżetowe Koła na
rok 2022, które zatwierdzono jednogłośnie w
formie preliminarza. Zgromadzeni zapoznali
się z gatunkami i ilościami ryb, jakie zostały
wpuszczone w 2022 roku do rzeki Warty na
odcinku od Częstochowy do Gidel. Do wody
trafiło: 21 tysięcy sztuk szczupaka, 12 tysięcy sztuk sandacza, 5 tysięcy sztuk miętusa,
42,5 tysiąca sztuk jazia, 9 tysięcy sztuk jelca,
5 tysięcy sztuk bolenia, 10 tysięcy sztuk klenia, 18 tysięcy sztuk świnki i 10 tysięcy sztuk
brzany. Z tymi ostatnimi do wody trafiło kilkadziesiąt sztuk 2-letniej i większej brzany,
którą zakupiono również z środków własnych Koła. Wśród nich były tarlaki, mające
ponad 50 cm długości. Do rzeki trafiło jesz-

Zarząd Okręgu PZW w Częstochowie postanowił podziękować SPP Policji w Częstochowie za współpracę w ochronie wód, jaką
od wielu lat otrzymuje od funkcjonariuszy
policji z tego oddziału. Prezes Okręgu Eugeniusz Bugaj wraz z komendantem Społecznej Straży Rybackiej Robertem Amborskim
udali się na Komendę, gdzie podziękowali
za współpracę i przekazali dowódcy Andrzejowi Nowakowi pamiątkową statuetkę. Dowódca wyróżniony został również Medalem
za Zasługi dla Okręgu PZW Częstochowa.

cze: 150 kilogramów jazia kroczka i 300 kg
mieszanki płoci z okoniem. Niestety jesienne
zarybienie rzeki płocią nie doszło do skutku
z powodu braku materiału zarybieniowego,
ale środki na ten cel zostały przesunięte na
przyszły rok. Następnie przedstawiciel Okręgu uhonorował dyplomem uznania Renatę
Franc, która od wielu lat pomaga Kołu Wykromet. Wręczono również puchary i dyplomy 6 najlepszym wędkarzom Koła w 2022
roku. Wyłoniono ich z klasyfikacji Grand
Prix, która obejmowała 8 zawodów wędkarskich rozegranych w różnych dyscyplinach.
Następnie zapoznano zgromadzonych z wysokością opłat za wędkowanie, zawartymi
Porozumieniami z innymi Okręgami, przepisami, jakie będą obowiązywały w na naszych
wodach w 2022 roku oraz z założeniami i
planami Okręgu PZW Częstochowa. Walne
zebranie podjęło uchwałę o powołaniu na
skarbnika Koła Jerzego Bekusa. Będzie on
przyjmował opłaty za wędkowanie w siedzibie Koła przy ul. Cmentarnej 7.
Najlepsza szóstka Grand Prix 2022
Koła PZW Wykromet:
1. Jerzy Bekus – 113 pkt
2. Adrian Michalak – 112 pkt
3. Piotr Michalak – 100 pkt
4. Andrzej Michalak – 83 pkt
4. Sławomir Nowak – 83 pkt
4. Janusz Ciastek – 83 pkt.
RSA

Takie same odznaczenia otrzymali: jego zastępca Mariusz Mokras oraz funkcjonariusze
Jerzy Kiepura, Tomasz Boral, Jakub Markowski, Kamil Książszczyk i Przemysław
Lampa. Ponadto specjalne wyróżnienie w
postaci Złotej Odznaki PZW przyznanej
przez Zarząd Główny PZW w Warszawie
wręczono funkcjonariuszowi Łukaszowi
Chłądowi, który jest wieloletnim strażnikiem
Społecznej Straży Rybackiej.
Robert Amborski,
rzecznik prasowy Okręg Częstochowa

ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM ROKU
wszystkim wędkarzom
i sympatykom wędkarstwa
oraz Czytelnikom
Tygodnika
Regionalnego 7 dni
w imieniu Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego
w Częstochowie
życzy

Eugeniusz Bugaj

Prezes ZO PZW Częstochowa
REKLAMA

OGŁOSZENIE – PRACA

Dospel zatrudni pracowników na stanowiska:
konstruktor R&D, grafik 3D,
menager ds. eksportu z językiem angielskim.
CV: dospel@dospel.com, tel. 605 765 905

OGŁOSZENIE – PRACA

Dospel zatrudni pracowników na stanowiska:
operator maszyn drukujących, ploterów, pracownik
produkcji, operator maszyn CNC, elektryk, elektronik, spawacz.
CV: dospel@dospel.com, tel. 697 871 307

REKLAMA
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Wspólne
Kolędowanie
z Telewizją
24.12

26.12

600
16 Koncert Życzeń
55
1750 Koncert Kolęd Katedra 6
10
7
2105 Koncert Kolęd Piekary Śl. 00
9
00

25.12

PUNKTY GODNE ZAUFANIA:
1. ul. Brzozowa 2/8 lok. 140 w C.H. Jagiellończycy
2. al. Wolności 12 lok. 53 „Market na Czerwonym”
3. al. Armii Krajowej 66 w „mrówkowcu”
4. ul. Iwaszkiewicza 8 w wieżowcu przy Biedronce
5. ul. Witosa 1B lok. 2 w budynku S.M. Północ
6. ul. Krasińskiego 2 w bloku
7. ul. Czecha 19 w budynku S.M. Północ
8. ul. Kiedrzyńska 134 lok. 29 w „C.H. Promenada”

TU NAS ZNAJDZIESZ:

POWIAT
KŁOBUCKI

POWIAT
LUBLINIECKI

● Redakcja Tygodnika „7 dni”
al. Wolności 22 lok. 12, klatka B, piętro II
● Urząd Miasta ul. Śląska 11/13
● Urząd Miasta ul. Waszyngtona 5
POWIAT
● Urząd Marszałkowski ul. Sobieskiego 7
CZĘSTOCHOWSKI
● Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9
● Biblioteka Główna al. NMP 22
● Antykwarnia ul. Kopernika 4
●
Sklep
komputerowy Servecom ul. Kopernika 2
CZĘSTOCHOWA
● Kolporter ul. Krasińskiego 2
● Kiosk ul. Zana 7
● CH Promenada ul. Kiedrzyńska 134
● Rynek Narutowicza ul. Faradaya 5
● Punkty opłat „Złotóweczka”
● Biuro Solidarnej Polski al. NMP 51
POWIAT MYSZKOWSKI
● Plac „Kwadraty” al. Wolności

Koncert Pawła Gołeckiego
Kolędowanie z TVS
Koncert Życzeń
Kolędowanie z TVS

600 Wilijo Makuli
900 Kolędowanie z TVS
1030 Koncert Kolęd Tradycyjnych
w wykonaniu Teresy Werner
1130 Szlagroteka
1600 Koncert Życzeń
1750 Szlagierowa Lista TVS

TELEWIZJA
TELEWIZJA
TELEWIZJA
TELEWIZJA
TELEWIZJA
TELEWIZJA
TELEWIZJA
NAZIEMNA
NAZIEMNA
NAZIEMNA
NAZIEMNA
NAZIEMNA
NAZIEMNA
NAZIEMNA

NAM NIE JEST
WSZYSTKO JEDNO,

NIECH I TOBIE
NIE BĘDZIE
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Smutne święta
Święta jak to święta, w dodatku Bożego Narodzenia (o
czym wypada pamiętać). Urok ich w przewidywalnej powtarzalności: choinka, opłatek, karp, kolędy. Powtarzalność to
niezauważalna zaleta naszego bytu. Jeśli dziś narzekamy na
śnieg i mróz, to wiemy, że jutro będzie odwilż i chlapa i inne
powody do narzekania.
Powtarzalność pozwala nam wypchnąć z otoczenia wszystko co psuje świąteczny nastrój. Podobno w niektórych domach zakazane są dyskusje polityczne, pod groźbą udławienia się ością. Rodzina ma się scalić przytulnością, nie myśleć
o spłacie długów, ani o innych porachunkach. Ma być miło,
bo dobrze jest jak jest, nie trzeba psuć, a może zdarzyć się
poprawa. Zdrowie jest? Jest. Ciepło i syto jest? Jest. To się
cieszmy, bo mamy co najważniejsze.
W tym powtarzalnym rytuale zmienną funkcję pełni pusty
talerz. Stać musi na miejscu poczesnym, bo to znak czekania
na niespodziewanego gościa. Dawno, dawno temu, w Betlejem, nie pogoniono zimową nocą brzemiennej dziewczyny i
jej brodatego opiekuna, dano im jeść, pić i nocleg w ciepłej
stajence. Więc my też, symbolem pustego talerza, dajemy
znak, że każdego, zabłąkanego gościa, przyjmiemy, nakarmimy, napoimy, ogrzejemy i przenocujemy.
Zmienność to wyobrażenie tego „zbłąkanego” wędrowca. Gdy niezasklepiona jest blizna po utracie bliskiej osoby,
ona pojawia się w naszych marzeniach nad pustym talerzem.
Śmieje się do nas, opowiada czerstwe dowcipy, chwali smak
barszczyku, wznosi toast, z nią pierwszą łamiemy się opłatkiem, choć już nie wiemy, co jej życzyć… Trudno tego go-

ścia nazwać zbłąkanym, on jest naszym domownikiem, bez
niego nie ma świąt, nie ma tej radości, przytulności scalania
rodziny.
Był czas, wstyd się dziś przyznać, że czekaliśmy z pustym
talerzem na przybysza, który odmieni oblicze ziemi, tej ziemi.
Marzenie naturalne, gdy rzeczywistość wydawała się udręką, a jej zmiana fantasmagorią. Wstyd nam za te marzenia,
bo buntarska młódź nam wygarnia, że ta odmiana za dużo
lepszego nie przyniosła. Nie ma sensu, z obawy przed ością,
dyskutować o tym, nie ma sensu tłumaczyć, że wolność nie
przynosi rozwiązania wszystkich problemów, tworzy jedynie
szansę ich rozwiązania.
Niedawno, w niektórych domach, pusty talerz stawał się
znakiem solidarności. Widzieliśmy zbombardowane Aleppo, widzieliśmy dziecięce groby w Afganistanie… Jedni,
zgodnie z chrześcijańską tradycją betlejemską, gotowi byli
nakarmić, napoić, dać schronienie uciekinierom. Drudzy,
odwołując się do też chrześcijańskiej, zasady „ordo caritas”,
chcieli odpychać ich od naszych granic, by nie przynieśli zła
ze swych krain. Polska jest krajem chrześcijańskim, w każdym domu błyszczy choinka, ale to chrześcijaństwo ma tyle
odmian, że trudno się połapać.
Dziś myślimy o 12 milionach ludzi, w bliskim nam, sąsiednim kraju, kraju, który nie zło, ale dobro nam niesie. Myślimy
o 12 milionach ludzi pozbawionych ciepła i światła, o 12 milionach ofiar brutalnej formy wojny prowadzonej przez Putina. Ta wojna, tak nam się wydawało, trwać miała nie dłużej
niż Mundial w Katarze, mogliśmy kibicować „naszym”, okazywać im swoją ofiarność. Niestety na wojnie nie ma meczu
finałowego, jest tylko przeciągające się absurdalnie wyniszczenie. A nam kończy się cierpliwość i limit ofiarności. Już
nie czekamy na ofiary agresji z pustym talerzem, wypieramy
straszne obrazy z głowy, by nie psuły nam świątecznego klimatu.
Abyśmy tylko zdrowi byli i za rok znów spotkali się w
komplecie...

nasi przyjaciele
ROCKET

Kotek urodzony w czerwcu 2022 r., rasy europ, umaszczenie czarno-białe. Trafił do Schroniska 31.08.2022 r.
Rocket to mały, żywiołowy kotek. Jest pogodny, bystry i
ciekawski. Uwielbia zabawę i kontakt z ludźmi. Niecierpliwie czeka na nowy, odpowiedzialny i troskliwy dom.
Obowiązuje wizyta przed-adopcyjna.
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Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Earl Nightingale

czas
na uśmiech
- Halo, czy to firma „Święta na telefon”?
- Tak.
- Co można u was zamówić?
- Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, renifery, prezenty...
- To poproszę trzy Śnieżynki i dwa litry wódki.

- Kochanie, chodź zobacz co jest pod choinką!
Podekscytowana żona przybiega schyla się, szuka,
rozgląda się za prezentem, ale nic nie znajduje, w końcu
pyta męża:
- No co tam dla mnie masz?
Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod
choinką i mówi:
- Patrz ile tam jest kurzu...

Koniec grudnia. Jasio spotyka na ulicy św. Mikołaja,
podchodzi do niego i mówi:
– Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
– Nie masz mi za co dziękować – odpowiada święty
Mikołaj.
– Wiem, ale mama mi kazała.

-Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub w
Boże Narodzenie?
-Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta?

Na biegunie północnym spotykają się dwaj Święci
Mikołajowie.
- Dlaczego jesteś taki smutny?
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że mam roznosić prezenty w Polsce.
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie!
- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów przez cały
rok będę miał kaca!

czas
na uśmiech

AGA

Suczka urodzona w 2014 r., rasy mix, mała, umaszczenie
czarna-podpalana z białym. Aga to piękna, szorstkowłosa suczka. Niestety wróciła z nieudanej adopcji – nowi
właściciele znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i nie
mogli dalej się nią zajmować. Aga jest miła sympatyczna
i pomimo przejść bardzo pogodna. Na pewno warto dać
jej kolejną szansę w życiu. Obowiązują spacery zapoznawcze i wizyta przed-adopcyjna.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Częstochowie

TYGODNIK REGIONALNY

ul. Gilowa 44/46,
42-202 Częstochowa, tel. 34 361-65-66
schronisko.czestochowa@gmail.com
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