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Wraz z pierwszym kwietnia zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o odnawialnych źró-
dłach energii. Dotychczasowy system opustów został zastąpiony modelem rozliczeń 

energii tzw. net-billingiem.

Co się zmieniło?

Fotowoltaika  
na nowych 
zasadach

Ustawa przewiduje, że dla no-
wych prosumentów, którzy weszli 
na rynek po 1 kwietnia 2022 r., 
funkcjonujący do tej pory system 
opustów został zastąpiony mo-
delem rozliczeń energii net-billin-
giem. Prosument to osoba, która 
wytwarza energię elektryczną z 
odnawialnych źródeł energii na 
własne potrzeby za pomocą mi-
kroinstalacji, jednocześnie może ją 
magazynować i przekazywać nad-
wyżkę do sieci energetycznej.

– Zmodyfikowany system 
zakłada odrębne rozliczenie war-
tości (a nie ilości) energii wpro-
wadzonej do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej i energii 
elektrycznej pobranej z sieci w 
oparciu o wartość energii ustaloną 
według ceny giełdowej – ceny z 
Rynku Dnia Następnego (RDN) – 
informuje Kancelaria Prezydenta. 
Co to oznacza w praktyce? Fakt, 
że prosumenci mogą sprzedawać 
nadwyżki energii wprowadzone 
do sieci po określonej cenie, a nie-
dobór prądu będą kupować od 
firmy handlującej energią — na ta-
kich samych warunkach jak inne 
gospodarstwa domowe (które nie 
mają fotowoltaiki), a więc z dodat-
kowymi opłatami, np. dystrybu-
cyjną. Cena zakupu energii będzie 

więc zdecydowanie wyższa niż 
cena jej sprzedaży. Czy to oznacza, 
że fotowoltaika przestała być opła-
calna? Niekoniecznie. Zdaniem 
wielu ekspertów wprowadzenie 
takiego modelu sprzedażowego 
co prawda wydłuży okres zwrotu 
z inwestycji, jednak nadal jest ona 
opłacalna.

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że do tej pory gospodarstwa do-
mowe nadwyżki prądu wytwarza-
nego we własnych instalacjach 
słonecznych oddawały do sieci. 
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Miasto chciałoby, aby w tym roku 
na placu Biegańskiego stanęły 
trzy kawiarenki letnie. Przetarg 
zostanie ogłoszony prawdopo-
dobnie na początku maja.

Miasto zamierza przeznaczyć 
do dzierżawy grunt pod kolejne 
dwie sezonowe kawiarenki letnie. 
- Nowe wytyczne w sprawie zasad 

lokalizacji, aranżacji i funkcjono-
wania ogródków gastronomicz-
nych na terenach wchodzących w 
skład gminnego zasobu nierucho-
mości oraz nieruchomości Skarbu 
Państwa, którymi zarządza Prezy-
dent Miasta Częstochowy, są już 
wewnętrznie uzgodnione – mówi 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik pra-
sowy magistratu. Obecnie miasto 

czeka jeszcze na opinię konser-
watora zabytków. Oprócz tego 
na placu Biegańskiego pojawi się 
tradycyjna kawiarenka, którą pro-
wadzi firma „Boulangeria”. Ma ona 
jeszcze dwa sezony dzierżawy na 
podstawie obecnie obowiązującej 
umowy z miastem (i dotychczas 
obowiązujących wytycznych).  
W pobliżu prawdopodobnie będzie 
też czwarta kawiarenka. Co prawda 
„Restauracji pod Ratuszem” zakoń-
czył się czas dzierżawy gruntu pod 
kawiarenkę, ale miasto nie ukrywa, 
że możliwe jest przedłużenie dzier-
żawy na dwa sezony w przypadku 
zgody konserwatora zabytków i ze-
społu ds. estetyki.

aktualności

Aleja Wojska Polskiego

Umowa z wykonawcą 
przebudowy zerwana

Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie poinformował, że wraz 
z początkiem kwietnia złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy na przebudowę alei 
Wojska Polskiego (DK-91). 
Dlaczego? Bo miasto nie było 
zadowolone z tempa prac, a 
wykonawca chciał większych 
pieniędzy. Obie strony prowa-
dziły rozmowy, ale jak widać 
nie przyniosły one efektów.

Przypomnijmy, prace związane z 
przebudową alei Wojska Polskiego 
- po długim okresie przygotowaw-
czym i procedurze przetargowej 
- rozpoczęły się w ubiegłym roku. 
MZD nie był jednak zadowolony 
z ich tempa. Z kolei konsorcjum 
firm, które realizuje inwestycję, 
chciało podwyżki ze względu 
na wzrost cen. Obu stronom nie 
udało się dojść do porozumienia. 
W efekcie umowa została ze-
rwana. - Krok ten był konieczny 
ze względu na interes miasta i jego 

mieszkańców – twierdzi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZD.  
- Wykonawca bowiem nie rokował 
już szans na wykonanie tego stra-
tegicznego zadania drogowego w 
przewidzianym terminie, co jest 
priorytetem dla komunikacyjnego 
rozwoju całego regionu. Stopień 
zaawansowania realizowanych 
prac był niedostateczny, a ich po-
stęp niewystarczający, co stawiało 
w wątpliwość powodzenie całego 
przedsięwzięcia. Taka perspek-
tywa niosła ze sobą poważne kon-
sekwencje społeczne i finansowe, 
na które MZD nie mógł pozwolić. 
Stąd taka decyzja – tłumaczy.

Co zatem dalej? MZD ma za-
miar kontynuować inwestycję, ale 
z nowym wykonawcą. Zostanie 
mu zlecone dokończenie prac  
z zachowaniem przepisów. - Za-
pewniamy jednocześnie, że nowy 
wykonawca będzie kontynuował 
prace w takim samym wymiarze, 
jak przewiduje to zatwierdzony 
projekt budowlany. Nie ma więc 
jakichkolwiek przeciwskazań by 
z zachowaniem pierwotnego za-
kresu mieszkańcy zyskali w pełni 
satysfakcjonującą infrastrukturę 
w postaci nowej al. Wojska Pol-
skiego – podkreśla Maciej Hasik. 
Zgodnie z pierwotnym planem in-
westycja miałaby się zakończyć w 
drugiej połowie przyszłego roku.

Trwają ostatnie uzgodnienia

Trzy letnie kawiarenki  
na placu Biegańskiego?

W Wielkanoc

Jak będą funkcjonować obiekty sportowe?
W przedświątecznym i świą-
tecznym szaleństwie warto 
zarezerwować sobie kilka 
chwil i zrobić coś dla ciała. Do-
brym pomysłem będzie 
wybranie się do parku wod-
nego bądź na pływalnie. Jak te 
obiekty będą funkcjonować w 
okresie świątecznym? 

Park Wodny Częstochowa

15.04.2022 r. (piątek) czynny w 
godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 16.00);

16.04.2022 r. (sobota) nieczynny,

17.04.2022 r. (niedziela) nieczynny,

18.04.2022 r. (poniedziałek) czynny 
w godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 12.00),

19.04.2022 r. (wtorek) czynny w 
godz. 10.00 – 22.00 (saunarium 
od 16.00).

Pływalnia Kryta „Sienkiewicz 
Częstochowa”

15.04.2022 r. (piątek) czynna  
w godz. 6.00 – 21.30, godziny 
ogólnodostępne: 6.00 – 7.00  
i 8.00 – 20.45,

16.04.2022 r. (sobota) czynna 
w godz. 8.00 – 12.00, godziny 
ogólnodostępne: 8.00 – 11.00,

17.04.2022 r. (niedziela)  
nieczynna,

18.04.2022 r. (poniedziałek) 
nieczynna,

19.04.2022 r. (wtorek) czynna 
w godz. 6.00 – 21.30, godziny 

ogólnodostępne: 6.00 – 19.30 
i 20.15.

Pływalnia Kryta przy  
Al. Niepodległości

15.04.2022 r. (piątek) czynna w 
godz. 6.00 – 21.45, godziny ogól-
nodostępne: 6:00 – 15.45,

16.04.2022 r. (sobota) czynna  
w godz. 8.00 – 12.00, wszystkie 
godziny ogólnodostępne,

17.04.2022 r. (niedziela) nieczynna

18.04.2022 r. (poniedziałek) 
nieczynna

19.04.2022 r. (wtorek) czynna  
w godz. 6.00 – 21.45, godziny 
ogólnodostępne: 6.00 – 11.00  
i 11.45 – 15.00.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jednym  ze świadczeń wypła-
canych z  ubezpieczenia 
wypadkowego jest jednora-
zowe odszkodowanie z tytułu 
wypadku przy pracy lub cho-
roby zawodowej. Od kwietnia 
wzrosły kwoty jednorazo-
wego odszkodowania. 
Wysokość otrzymanej wy-
płaty uzależniona jest od 

stopnia niesprawności orga-
nizmu. W  ubiegłym roku ZUS 
wypłacił jednorazowe od-
szkodowania na kwotę ponad 
308 mln zł.

Przeciętna wysokość takiego 
odszkodowania wynosiła około 7 
tys. zł. W  województwie śląskim 
w  2021 roku wypłacono ponad 
5,6 tys. odszkodowań na łączną 

kwotę 39 mln 914 tys. zł. - Jed-
norazowe odszkodowanie jest 
świadczeniem, o które ubiegać się 
może osoba będąca objęta ubez-
pieczeniem wypadkowym, która 
na skutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej stała się 
długotrwale lub stale niezdolna 
do pracy. Wniosek o jednorazowe 
odszkodowanie poszkodowany 
składa dopiero po zakończeniu 
leczenia i  rehabilitacji, nigdy nie 
wcześniej. Natomiast pamiętać 
należy także o tym, że świadczenie 
przysługuje także uprawnionym 
członkom rodziny osoby zmarłej 
wskutek wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej – informuje 
Beata Kopczyńska, regionalna 
rzeczniczka prasowa ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Ile wynosi jednorazowe  
odszkodowanie?

Wysokość świadczenia zależy od 
stopnia niesprawności organizmu 
i  wynosi 20% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia za każdy 
procent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. - Kwota, 
która przysługuje za jeden procent 
uszczerbku na zdrowiu, zmienia się 
raz w  roku i  jej stawka obowiązuje 
od 1 kwietnia danego roku do 31 
marca roku następnego. Obecnie 
za każdy procent stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
przysługuje 1 133 zł brutto. Wcze-
śniej była to kwota 1033 zł brutto. 
Dla przykładu: osoba, u  której zo-
stanie stwierdzone 5% uszczerbku 
na zdrowiu, otrzyma kwotę 5665 zł 
brutto – wyjaśnia rzeczniczka.

Jednorazowe odszkodowanie  
na wniosek

ZUS nie wypłaca jednorazowego 
odszkodowania z  urzędu. Osoba 
uprawniona musi wcześniej złożyć 
wniosek. Do wniosku należy do-
łączyć niezbędne dokumenty, 
jak m.in. zaświadczenie o  stanie 
zdrowia OL-9 zawierające m.in. in-
formacje o  zakończonym procesie 
leczenia i  rehabilitacji, wystawione 
nie wcześniej niż na miesiąc przed 
złożeniem wniosku oraz ewen-
tualnie dokumentacja medyczna, 
protokół ustalenia okoliczności 
i  przyczyn wypadku przy pracy 
sporządzony przez pracodawcę 
lub karta wypadku, czy też decyzję 
o stwierdzeniu choroby zawodowej 
wydana przez państwowego in-
spektora sanitarnego.

aktualności

ZUS

Więcej za wypadek w pracy

 ■ C.D. ze str. 1
Mogły jednak później bezpłatnie 

odebrać nawet 80 proc. tej energii 
w  innym terminie, gdy ich elek-
trownie pracowały na mniejszych 
mocach albo wcale. To tzw. system 
opustów. Nowe regulacje cał-
kowicie jednak zmieniły sposób 
rozliczania prosumentów, którzy 
zainstalowali panele od 1 kwietnia 
2022 r.

Co istotne, prosumenci (także 
podmioty), którzy weszli do sys-
temu do dnia 31 marca,  będą mogli 
korzystać z  systemu opustów 
przez 15 lat od chwili wytworzenia 
w  instalacji PV (fotowoltaicznej) 
i  wprowadzenia do sieci elektro-
energetycznej pierwszej kWh. 

Takie rozwiązanie dotyczy też 
prosumentów, którzy złożyli zgło-
szenie o  przyłączenie do dnia 31 
marca, a  nie zostali przyłączeni 
w  terminie z  winy operatora sys-
temu dystrybucyjnego.

System opustów jest więc mo-
delem rozliczeń dla nowych pro-
sumentów, wchodzących na rynek 
w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 
r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Na 
koniec tego okresu ewentualne 
nadwyżki energii zostaną rozli-
czone po średniej cenie miesięcznej 
z  czerwca br., a  prosumenci auto-
matycznie trafią do systemu rozli-
czeń wartościowych.

Z  ustawy wynika, że w  okresie 
od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 

czerwca 2024 r. funkcjonował bę-
dzie model Net-billing – w oparciu 
o  ceny miesięczne. – W  tym 
okresie energia będzie rozliczana 
zgodnie z  rynkową miesięczną 
ceną energii elektrycznej, wy-
znaczoną dla danego miesiąca 
kalendarzowego. Wprowadzenie 
okresu dostosowawczego wy-
nika z konieczności dostosowania 
narzędzi i  systemów do rozli-
czenia wartościowego energii 
według ceny godzinowej oraz 
wymagań centralnego systemu 
informacji rynku energii (CSIRE), 
który zacznie funkcjonować od  
1 lipca 2024 r. – czytamy w  uza-
sadnieniu.

Co się zmieniło?

Fotowoltaika na nowych zasadach

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wystarczy złożyć wniosek

WORD bierze się za poprawę 
bezpieczeństwa na drogach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w  Częstochowie czeka na 
wnioski o dofinansowanie inwestycji, 
które finalnie mają wpłynąć na nasze 
bezpieczeństwo na drogach.

Program związany z  poprawą bez-
pieczeństwa na drogach jest reali-
zowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego we współpracy 
z   Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Dro-
gowego. Na inwestycje zostanie przezna-
czona kwota 3 mln złotych. - Często nie 
zdajemy sobie sprawy jak wiele zależy 
właśnie od infrastruktury, która w  prak-
tyce ogranicza liczbę zdarzeń drogowych, 
których konsekwencją może być utrata 
zdrowia i  życia. Dotyczy to zwłaszcza 
miejsc w  pobliżu budynków użyteczności 
publicznej: szkół, przedszkoli, przychodni 
lekarskich, domów dziecka, czy placów 
zabaw – akcentuje marszałek woje-
wództwa Jakub Chełstowski.

Niestety statystyki nie są optymi-
styczne. - Na przejściach dla pieszych wo-
jewództwie w  2021 roku doszło do 533 
zdarzeń drogowych, w których ucierpiało 
291 osób, a 12 poniosło śmierć. Kwota na 
poprawę infrastruktury drogowe dzięki 
wsparciu wzrosła trzykrotnie, z  miliona 
złotych do trzech milionów. Zauważmy, 
że tam, gdzie inwestycje zostały już wcze-
śniej wykonane, bezpieczeństwo tych 
nowych przejść dla pieszych osiągnęło 
stuprocentowy poziom – akcentuje nadin-
spektor Roman Rabsztyn, komendant wo-
jewódzki policji w Katowicach.

W  praktyce program ma przełożyć się 
na budowę nowoczesnych przejść dla 
pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpie-
czenie ciągów komunikacyjnych. Program 
jest realizowany i  finansowany przez 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogo-

wego w Katowicach, Bielsku-Białej i Czę-
stochowie. Wysokość dofinansowania 
wynosi 50 procent kosztów inwestycji. 
Preferowane działania objęte dofinanso-
waniem to m.in. zawężenie pasów ruchu 
(wykonanie przejścia dla pieszych z  za-
wężeniem jezdni), wykonanie przejść 
dla pieszych zawierających dodatkowe 
rozwiązania wspomagające i  ułatwiające 
przekraczanie drogi: wyniesionych (rów-
nież w ramach wyniesionych skrzyżowań), 
z  wyspami azylu lub z  wysuniętymi plat-
formami. Dofinansowaniem zostanie 
objęte także fakultatywne progi zwalnia-
jące, oświetlenie, ścieżki rowerowe, czy 
nawet tzw. dojścia do przejść dla pieszych.

Aby otrzymać dofinansowanie należy 
spełnić kilka wymogów formalnych. 
W składanym wniosku należy uwzględnić 
ilość zdarzeń – wypadków i  kolizji – do 
jakich doszło na przejściu, które ma zo-
stać zmodernizowane lub w jego obrębie. 
Należy dołączyć także czytelną mapę 
lokalizacji, statystykę natężenia ruchu 
na wyznaczonym odcinku drogi oraz do-
kumentację projektową zaplanowanej 
inwestycji z  zaznaczonymi instytucjami, 
ośrodkami, gdzie obserwuje się dużą 
liczbę dzieci i seniorów. W przypadku gdy 
wniosek o dofinansowanie nie spełnia wy-
mogów formalnych lub zawiera oczywiste 
pomyłki, komisja wezwie wnioskodawcę 
w  terminie 7 dni od otrzymania wniosku, 
do jego uzupełnienia lub poprawienia. 
Koszty, które nie będą uwzględniane to 
m.in. nabycie nieruchomości pod pasy dro-
gowe, samodzielne wykonanie ścieżek ro-
werowych, roboty w  ramach utrzymania 
dróg, nadzory branżowe, nadzór autorski, 
dokumentacja projektowa, parkingi, pętle 
autobusowe i ogrodzenia posesji. Wnioski 
w naszym mieście przyjmuje Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w  Często-
chowie (ul. Hallera 1).

Nauka wcale nie musi być nudna 
– udowodnili to uczestnicy po-
wiatowego konkursu, którego 
bohaterem był Bolesław 
Chrobry. Zadaniem uczniów 
było przygotowanie prezentacji 
i  ciekawostek na temat pierw-
szego króla Polski. Kreatywnych 
pomysłów było mnóstwo! 
W  sumie do organizatorów 
wpłynęło ponad sto prac.

W  Szkole Podstawowej nr 16 
im. Bolesława Chrobrego trwają 
intensywne przygotowania do wy-
jątkowego święta – 26 kwietnia 
placówka będzie obchodzić dzień 
patrona. Jakiś czas temu ogłosiła 
więc konkurs dla uczniów z  Czę-
stochowy i powiatu. Był on podzie-
lony na dwie kategorie wiekowe. 
Uczniowie klas IV-VI mieli wykonać 
kreatywną prezentację w  formie 
lapbooka, a  uczniowie klas VII-
-VIII prezentację multimedialną. 
Bohaterem miał być oczywiście 
Bolesław Chrobry. - Konkurs miał 
na celu pogłębić wiedzę na temat 
czasów i  życia pierwszego koro-
nowanego króla Polski Bolesława 

Chrobrego, a  także zainspirować 
uczniów do poszerzenia wiedzy 
z  historii pierwszych Piastów – 
mówi Agnieszka Trzeciakowska, 
polonistka ze Szkoły Podstawowej 
nr 16. - Konkurs pomógł również 
rozwinąć zainteresowania histo-
ryczne i literackie uczniów. Dzięki 
niemu doskonalili oni umiejęt-
ności tworzenia prezentacji mul-
timedialnej z  wykorzystaniem 
grafiki komputerowej, a  także 
rozwijali twórcze myślenie, in-
nowacyjność, kreatywność oraz 
samodzielność w  niebanalnych 
działaniach – dodaje.

W sumie uczniowie przygotowali 

ponad 100 prac – 86 to lapbooki, 
a  38 to prezentacje multime-
dialne. Jury stanęło przez nie lada 
wyzwaniem. Ostatecznie w kate-
gorii klas IV-VI nagrodzono:
I miejsce: Urszula Mszyca
Szkoła Podstawowa nr 12  

w Częstochowie
II miejsce: Kacper Adamus
Szkoła Podstawowa nr 16 

w Częstochowie
III miejsce: Aleksandra Rakowska
Szkoła Podstawowa nr 15  

w Częstochowie
Wyróżnienia:
Jakub Perlak
Szkoła Podstawowa nr 12  

w Częstochowie
Bernadetta Treścińska

Szkoła Podstawowa nr 16  
w Częstochowie

Ponadto Prezes Związku Piłsud-

czyków Rzeczypospolitej Polskiej 
oddział w  Częstochowie przyznał 
nagrodę specjalną. Trafiła ona do 
Tymoteusza Kłosa ze Szkoły Pod-
stawowej w Nieradzie.
W kategorii klas VII-VIII nagro-
dzono:
I miejsce: Piotr Borkowski
Szkoła Podstawowa nr 16 w Czę-

stochowie
II miejsce: Kamil Jankowski
Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Okrzei w Mykanowie
III miejsce: Adam Proniewicz
Szkoła Podstawowa nr 15 w Czę-

stochowie
ex aequo
III miejsce: Tymon Masłowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 
w Częstochowie

Wyróżnienia:
Anna Grabarek
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Mstowie
Ewa Wawszczak
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Jana Pawła II w Rudnikach
Wszystkie nagrodzone osoby 

i  ich opiekunowie zostaną zapro-
szeni na uroczystość Dnia Patrona 
Szkoły Bolesława Chrobrego, 
która odbędzie się 26 kwietnia. 
Wtedy także zostaną wręczone 
nagrody i  podziękowania. Kon-
kurs był organizowany pod patro-
natem prezydenta miasta.

Wyniki konkursu

Bolesław Chrobry w roli głównej

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Pieniądze na pszczoły
Do 29 kwietnia można składać wnioski  
w ramach pierwszej edycji programu„Ślą-
skie dla pszczół”. Na realizację wybranych 
zadań Zarząd Województwa Śląskiego  
w tym roku przeznaczył 200 000 zł.

Celem programu jest ochrona różnorod-
ności biologicznej pszczół miododajnych, 
owadów zapylających i  roślin oraz edukacja 
ekologiczna i  promocja w  zakresie pszcze-
larstwa na terenie naszego województwa. 
Wnioski przyjmowane są do 29 kwietnia.

Konkurs skierowany jest do organizacji 
pozarządowych - stowarzyszeń, związków, 
spółdzielni socjalnych i  fundacji zawodowo 
zajmujących się pszczelarstwem. Wsparcie 
finansowe musi być przeznaczone na pielę-
gnację i  ochronę cennych siedlisk roślin dla 
pszczół i  owadów zapylających, poprzez za-
siew rodzimych roślin miododajnych. Dofi-
nansowanie przeznaczone może być też na 
działania edukacyjne, m.in. zajęcia, warsz-
taty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę 
o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz 
przykłady dobrych praktyk związanych z roz-
wojem pasiek i hodowli. Zadaniem konkursu 
jest także promocja pszczelarstwa, propago-
wanie ochrony i  roli pszczół i  owadów zapy-

lających w  środowisku, trutowisk, tradycji 
bartniczych, znaczenia produktów pszczelich 
oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.

Dofinansowanie otrzymają zadania reali-
zowane do końca września na terenie woje-
wództwa śląskiego.

Warto przypomnieć, że „Śląskie dla 
pszczół” to kolejne obok funkcjonującego 
w regionie od 2008 roku programu „Owca 
Plus” działanie nakierowane na ochronę śro-
dowiska przyrodniczego i tradycyjnych ga-
łęzi gospodarki. Dzięki realizacji programu 
„Owca Plus” przywrócono do użytkowania 
rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan 
górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw 
kserotermicznych na Jurze Krakowsko  
- Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło 
się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierw-
szym roku funkcjonowania programu w wy-
pasie brało udział 1000 szt. owiec, a w 2021 
roku zgłoszono ich do programu już ponad 
5000 sztuk. W tym okresie zwiększyło się 
też zainteresowanie produktami pocho-
dzenia owczego, w szczególności serami 
owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono 
jednocześnie wiele wydarzeń kulturowych 
ściśle powiązanych z prowadzeniem trady-
cyjnej gospodarki pasterskiej.

Wizz Air

Trzy nowe trasy z Katowic
Linia lotnicza  Wizz Air dodała trzy 
nowe trasy do siatki połączeń z Polski. 
Od czerwca pasażerowie WIZZ będą 
mogli podróżować z Katowice Airport 
do Tirany w  Albanii, Ibizy na Bale-
arach oraz Funchal na portugalskiej 
wyspie Maderze.

- Centrum kulturalne, jakim jest Tirana, 
słoneczna Ibiza oraz malownicza Madera 
to nasza propozycja z  Katowic dla polskich 

pasażerów oraz inspiracja do planowania 
tegorocznych wyjazdów – mówi Paulina 
Gosk, manager ds. komuniakcji korporacyjnej 
w Wizz Air . Bilety na te trasy są już dostępne 
w sprzedaży na wizzair.com lub za pośrednic-
twem aplikacji mobilnej.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że Wizz 
Air stale rekrutuje członków załogi mówią-
cych po polsku do swoich baz, w których linia 
lotnicza oferuje coraz większą liczbę miejsc 
pracy. Zainteresowani mogą aplikować w za-
kładce kariera Wizz Air.

 ■ zdj. Katarzyna Gwara
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Przy ul. Marysia 93a

Nowoczesne 
pracownie  
do nauki zawodu
W budynku przy ul. Marysia 93a powstał Ze-
spół Pracowni Budowlanych prowadzony 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Częstochowie.

Wcześniej w  budynku znajdowała się stołówka. 
Konieczny więc był remont. Wszystkie prace zo-
stały wykonane  z  wykorzystaniem możliwości 
Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicz-
nego, co jest szczególnie istotne w  ramach zajęć 
praktycznych - przez uczniów pod nadzorem na-
uczycieli. Dzięki temu udało się znacznie obniżyć 
koszt prac. Remont zrealizowano w  przeciągu 
ostatnich dwóch lat. Później wszystkie pracownie 
zostały wyposażone w  nowoczesny sprzęt po-
trzebny do nauki zawodu. - Uczniowie Centrum, 
wykonując powyższe zadania, mieli możliwość 
realizacji nauki w rzeczywistych warunkach pracy 
- podkreślał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Oddany obiekt z  pewnością przyczyni się do 
podniesienia jakości kształcenia zawodowego. 
Pozwoli też na rozszerzenie dotychczasowej 
współpracy z  wieloma firmami budowlanymi na-
szego regionu. Ten projekt to przykład kreatyw-
ności i udanej współpracy – dodał.

Stworzenie nowoczesnych pracowni kosztowało 
310 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel przeka-
zało miasto.

Zespół Pracowni Budowlanych stawia na efek-
tywne zajęcia praktyczne, które w  połączeniu 
z wiedzą teoretyczną pomogą uczniom w odnale-
zieniu się na rynku pracy, gdzie od lat preferowane 
są kierunki zawodowe.

Inwestycje

Stoelze z nową linią produkcyjną

Stoelzle Częstochowa otworzyło nową 
linię produkcyjną. Jest ona technicznie 
przystosowana do dekoracji opa-
kowań szklanych o  wielkości do 200 
mm, dlatego skupi się na produktach 
perfumeryjnych i  kosmetycznych oraz 
butelkach farmaceutycznych. Inwe-
stycja pochłonęła milion euro.

- Nowa linia do dekoracji, a  zarazem  
czwarta linia Spray w  Stoelzle Często-
chowa, jest najnowocześniejsza we 
wszystkich aspektach technicznych, ta-
kich jak wydajność, automatyzacja, ale 
także w  zakresie zrównoważonego roz-
woju - mówi Klaudia Kutak, specjalista 
ds. PR w  firmie Stoelzle Częstochowa.  

- Wyposażona jest w  automatyczny 
system załadunku i rozładunku oraz wy-
korzystuje szybkie utwardzanie lampami 
podczerwieni, co dodatkowo zwiększa 
moce produkcyjne firmy. Linia może osią-
gnąć dzienną wydajność ponad 100 000 
butelek i jest technicznie przystosowana 

do dekoracji opakowań szklanych o wiel-
kości do 200 mm - wyjaśnia.

Z  tego też powodu skupi się na pro-
duktach perfumeryjnych i  kosmetycz-
nych oraz butelkach farmaceutycznych. 
- Ponieważ zapotrzebowanie na deko-
rowane opakowania szklane stale rosło 
w  ciągu ostatnich kilku lat, Stoelzle 
będzie teraz w  stanie produkować 
opakowania szklane dla szerszej gamy 
segmentów na rynkach międzynarodo-
wych - dodaje Klaudia Kutak.

Stoelze Częstochowa to największa 
z  siedmiu spółek należących do Sto-
elzle Glass Group. Firma dostarcza na 
światowe rynki prestiżowe opakowania 
szklane dla największych światowych 
marek z  branży spirytusowej, kosme-
tycznej, farmaceutycznej i  spożywczej. 
Oferuje najwyższej jakości usługi deko-
racji szkła. Obecnie zakład zatrudnia ok. 
1000 osób.
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Pijany kierowca Bolta

Tłumaczył, że chciał  
tylko przeparkować samochód

Częstochowa

Ugodził nożem współlokatora. 
64-latek nie przeżył

Wierzchowisko

Przedsiębiorca, który spowodował 
wypadek, nie trafi do więzienia

Do dwóch lat więzienia grozi 29-let-
niemu obywatelowi Ukrainy, który 
uszkodził 12 samochodów zaparko-
wanych na Wrzosowiaku. Po całym 
zdarzeniu mężczyzna zaczął uciekać 
na pieszo. Kierowcę zatrzymał poli-
cjant, który był już po służbie. 
29-latek... nie miał butów. Później 
funkcjonariusze zabezpieczyli przy 
siedzeniu kierowcy klapki, które... 
zgubił podczas ucieczki. Jak się oka-
zało, kierowca Bolta miał prawie 2,5 
promila alkoholu w  organizmie. Na-
stępnego dnia tłumaczył 
mundurowym, że wyszedł z  miesz-
kania tylko na chwilę, by 
przeparkować samochód.

Do zdarzenia doszło 11 kwietnia przed 
północą na jednym z  osiedlowych par-
kingów na Wrzosowiaku. 29-letni męż-
czyzna kierując pojazdem marki Dacia, 
uderzył w  12 zaparkowanych tam samo-
chodów osobowych, po czym wysiadł 
z  auta i  zaczął uciekać pieszo. - Hałas 
spowodowany przez mężczyznę zwrócił 
uwagę mieszkańców i  przebywającego 

nieopodal policjanta częstochowskiej 
drogówki. Kilku świadków i  stróż prawa 
ruszyli za sprawcą - mówi podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy czę-
stochowskich policjantów.

Młodszy aspirant Kamil Nowak, który 
był już po służbie, po krótkim pościgu ujął 
sprawcę zniszczenia samochodów. 29-
latek zataczał się i  był kompletnie pijany. 
W  dodatku... nie miał butów. Policjanci 
zabezpieczyli przy siedzeniu kierowcy 
klapki, które zgubił podczas ucieczki. Ba-
danie na zawartość alkoholu wykazało, że 
29-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. Następnego dnia tłumaczył 
mundurowym, że wyszedł z  mieszkania 
tylko na chwilę, by przeparkować samo-
chód.

- Pojazd kierowany przez pijanego 29-
latka na co dzień był przez niego wyko-
rzystywany do prowadzenia działalności 
polegającej na prywatnym transporcie 
osób, jednak w  chwili zdarzenia kierowca 
nie wykonywał żadnego zlecenia związa-
nego z przewozem pasażerów - podsumo-
wuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś. 
Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi do 
2 lat pozbawienia wolności.

Resztę życia za kratkami może spę-
dzić 58-latek, który zabił swojego 
współlokatora. Mężczyzna przyznał, 
że poprzedniego dnia wspólnie pili al-
kohol, ale nie jest w stanie powiedzieć, 
co działo się później. Gdy się obudził, 
zobaczył, że jego kolega leży martwy. 
Nie wykluczył, że to on ugodził go 
nożem, ponieważ wcześniej bardzo 
często dochodziło między nimi do 
nieporozumień.

Do zdarzenia doszło 5 kwietnia. Funk-
cjonariusze nad ranem otrzymali wiado-
mość, z  której wynikało, że współlokator 
58-letniego mężczyzny nie oddycha. Po-
licjanci, którzy przyjechali do jednej z  ka-
mienic w  centrum miasta, rzeczywiście 
znaleźli zwłoki 64-letniego mieszkańca 
z raną kłutą klatki piersiowej. Jego współ-

lokator oświadczył, że poprzedniego dnia 
wspólnie pili alkohol i  nie pamięta, co się 
później działo. Gdy się obudził, stwierdził, 
jego kolega leży martwy. Nie wykluczył, że 
to on ugodził go nożem, ponieważ wcze-
śniej bardzo często dochodziło między 
nimi do nieporozumień. Kilkanaście mie-
sięcy temu, również w  trakcie kłótni, 
zaatakował nożem 64-latka, raniąc go 
w brzuch.

Na miejscu zdarzenia pracowali po-
licjanci pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej Częstochowa-Południe. Za-
bezpieczone na miejscu ślady i  zgroma-
dzony materiał dowodowy, pozwolił na 
przedstawienie 58-latkowi zarzutu zabój-
stwa. Sąd zdecydował, na wniosek proku-
ratora, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące 
spędzi w areszcie. Za zabójstwo może mu 
grozić dożywotnie więzienie.

Częstochowski sąd skazał Wiesława W. 
na rok więzienia w zawieszeniu na trzy 
lata. Znany w  regionie przedsiębiorca 
spowodował śmiertelny wypadek 
w Wierzchowisku, w którym zginął 22-
letni mężczyzna.

Proces, który toczył się po raz drugi przed 
częstochowski sądem (za pierwszym razem ko-
nieczna była zmiana przewodniczącego składu 
orzekającego) dotyczył wypadku, do którego 
13 czerwca 2019 roku przed godziną 15 na 
DW-483 na skrzyżowaniu ul. Wodociągowej 
z ul. Pogodną w Wierzchowisku.

Kierujący pojazdem BMW, 69-letni Wiesław 
W. podczas wyprzedzania nie dostosował 
prędkości do warunków panujących na drodze, 
w  wyniku czego najechał na tył pojazdu VW, 
zjechał na przeciwny pas ruchu i czołowo zde-
rzył się z Oplem. 22-letni kierowca Opla poniósł 
śmierć na miejscu, natomiast jego 21-letni pa-
sażer w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Wiesław W. to znany w Częstochowie i w oko-
licach emerytowany już przedsiębiorca z branży 
budowlanej. Dzisiaj jest już emerytem.

Pierwszy proces rozpoczął się we wrześniu 
2020 roku. Wiesław W. przyznał na sali roz-
praw się do winy. Mówił, że nie pamięta oko-
liczności wypadku, ponieważ zasłabł i  stracił 
świadomość. Gdy się ocknął po wypadku, ktoś 
kazał mu szybko opuścić samochód, bo groziło 

pożarem.
Wiesław W. na sali rozpraw przeprosił ro-

dzinę zmarłego i  zapewnił, że chce zadość-
uczynić krewnym 22-latka. – Przepraszam, 
jest mi bardzo przykro. Wolałbym, żebym to ja 
zginął zamiast pokrzywdzonego. Na dodatek 
wszystko działo się w mojej rodzinnej gminie. 
Wstyd mi było pokazać się ludziom – mówił 
Wiesław W.

12 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie wydał wyrok w tej sprawie, skazując 
Wiesława W. na rok więzienia w  zawieszeniu 
na trzy lata. Ma on również zapłacić po 100 
tysięcy zadośćuczynienia dwójce bliskich 
22-latka i  po 30 tysięcy trzem pozostałym 
członkom rodziny. Wiesław W. został również 
ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy i pię-
cioletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Zdaniem sądu wina była bezsporna, ale 
oskarżony przyznał się do winy, wyraził 
skruchę i  przeprosił. Na dodatek jest osobą 
niekaraną, która nigdy nie miała problemów 
z  prawem. Sędzia mówiła, że najsprawiedliw-
szym wyrokiem byłoby cofnięcie czasu, ale 
tego nikt nie jest w stanie zrobić.

Wyrok jest nieprawomocny, czy będzie 
apelacja? Prokuratura chciała dwóch lat 
bezwzględnego więzienia. Jak udało się nam 
dowiedzieć, prokuratura wystąpi o  pisemne 
uzasadnienie wyroku i  po analizie podejmie 
decyzję w sprawie odwołania.  TS

Krzepice

Chciała wyprzedzić. Doprowadził  
do zderzenia trzech pojazdów

Śledztwo

Martwe płody znalezione  
w Rędzinach miały sześć miesięcy

Przesłuchano 1500 osób

Kradzież danych  
w częstochowskim MOPS-ie

Poważne zdarzenie na ulicy Często-
chowskiej w  Krzepicach. Kierująca 
seatem próbując wyprzedzić samo-
chód ciężarowy, zderzyła się 
z  jadącym z  przeciwka volkswa-
genem, który następnie uderzył 
w  scanię wyprzedzaną przez seata. 
Na szczęście żaden z  uczestników 
zdarzenia nie odniósł poważnych ob-
rażeń ciała, a  sprawczyni kolizji 
została ukarana wysokim mandatem 
karnym.

Do zdarzenia doszło 11 kwietnia, po 
godzinie 6.00 na drodze krajowej nr 43 
w Krzepicach. Jak ustalili funkcjonariusze, 
30-letnia kobieta narodowości ukra-
ińskiej, kierująca seatem, wykonywała 
nieprawidłowo manewr wyprzedzania sa-
mochodu ciężarowego i  zderzyła się z  ja-

dącym z  przeciwka volkswagenem polo, 
którym kierował 30-letni mieszkaniec 
gminy Krzepice. - W  wyniku zderzenia 
polo uderzyło w wyprzedzany przez seata 
samochód ciężarowy marki scania. Na 
skutek zdarzenia obrażeń ciała doznała 
30-letnia kierująca seatem oraz 22-letnia 
pasażerka tego pojazdu. Obie kobiety zo-
stały zabrane do częstochowskiego szpi-
tala na szczegółowe badania, jednak po 
przeprowadzonej diagnostyce okazało 
się, że nie odniosły poważnych obrażeń 
ciała - mówi aspirant Kamil Raczyński, 
oficer prasowy kłobuckich policjantów. 
Zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifi-
kowane jako kolizja. Wszyscy uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. 30-letnia kobieta, 
która była sprawcą kolizji została ukarana 
mandatem karnym w wysokości 1200 zł.

Częstochowska prokuratura zna już 
wyniki sekcji zwłok martwych płodów, 
które znaleziono na śmietniku w Rędzi-
nach w  powiecie częstochowskim. 
Według biegłych matka była w szóstym 
miesiącu ciąży, a  dzieci urodziły się 
martwe.

Częstochowska prokuratura prowadzi 
śledztwo w sprawie dwóch martwych płodów, 
które znaleziono w  jednej z  miejscowości po-
wiatu częstochowskiego. Płody pochodziły 
z  bliźniaczej ciąży. Śledztwo jest prowadzone 
w  sprawie tzw. dzieciobójstwa, czyli zabicia 
dzieci przez matkę w  okresie porodu pod 
wpływem jego przebiegu, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

31 marca 2022 roku do jednego ze szpitali 
w Częstochowie zgłosiła się 18-latka w stanie 
poporodowym. Szpital w  związku z  tym za-
wiadomił policję, która przeszukała miejsce 
zamieszkania nastolatki. Płody znaleziono na 
śmietniku w Rędzinach.

Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok, 
która miała określić przyczyny zgonu płodów 
i czy były one żywe w momencie, kiedy się uro-
dziły. Jak udało się nam dowiedzieć, matka była 
w szóstym miesiącu ciąży, a dzieci urodziły się 
martwe. Zlecono jednak dodatkowe badania, 
które mają ustalić okoliczności śmierci dzieci.

Rodzina 18-latki twierdzi, że nie wiedziała 
o  jej ciąży. Kobieta nie została wciąż przesłu-
chana ze względu na stan zdrowia.

 ■ TS

Prokuratura Okręgowa w  Sosnowcu, 
która prowadzi śledztwo w sprawie wy-
cieku danych w  częstochowskim 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
przesłuchała już w  tej sprawie 1500 
świadków. Ponad 140 z  nich chce ści-
gania osób, które wykorzystały ich 
dane podczas głosowania w  budżecie 
obywatelskim.

Już ponad rok minął od ujawnienia wielkiej 
kradzieży danych w częstochowskim MOPS-ie. 
Dane miały zostać wykorzystane do głoso-
wania w  ramach budżetu obywatelskiego na 
zadanie „Częstochowa silna dzielnicami”, który 
był współfinansowany przez Unię Europejską. 
W jego ramach powstały Dzielnicowe Ośrodki 
Społeczności Lokalnych.

Sprawa ujrzała światło dzienne, kiedy jeden 
z  pracowników MOPS-u  chciał zagłosować 
w budżecie obywatelskim, ale otrzymał komu-
nikat, że jego dane już wykorzystano podczas 
głosowania. Szybko okazało się, że jest więcej 

ludzi w takiej sytuacji.
Zawiadomienie do prokuratury złożyła dy-

rektor MOPS-u, a  także radna Monika Poho-
recka, która nagłośniła medialnie sprawę. Akta 
zostały jednak decyzją Prokuratury Regio-
nalnej przekazane z częstochowskiej prokura-
tury do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Tam zapadła decyzja o  przesłuchaniu 
wszystkich mieszkańców, którzy mieli gło-
sować na zadanie, aby sprawdzić, czy fak-
tycznie oni głosowali. Przesłuchano już 1500 
z  2700 świadków, a  ponad 140 chce ścigania 
sprawców. Prokuratura ma również eksper-
tyzę biegłych, z  której wynika, że na części 
urządzeń elektronicznych zabezpieczonych 
w sprawie są ślady świadczące o tym, że wyko-
rzystano je do głosowania w budżecie obywa-
telski. Zabezpieczono kilkaset kart SIM.

Jak udało się nam dowiedzieć, już w  maju 
mogą zapaść kluczowe decyzja dla śledztwa. 
Niewykluczone, że wówczas zostaną posta-
wione zarzuty.

 ■ TS

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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SZANOWNI MIESZKAŃCY  
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO!  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy             
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus wprowadzi                        
do Waszych domów radość, upragnioną harmonię oraz spokój 
i pogodę ducha. 

Życzymy, aby czas spędzony przy wielkanocnym stole był 
czasem radosnym, pełnym uśmiechu i miłości. 
Przewodniczący Rady Miejskiej    Burmistrz Blachowni 
        Paweł Hreczański             Sylwia Szymańska 

Miasto rozpoczyna trzecią od-
słonę projektu „Strefa 
Empatii”. Dzięki temu 
uczniowie szkół średnich mają 
mieć ułatwiony dostęp do psy-
chologa.

Projekt „Strefa Empatii” jest 
realizowany od 2017 roku. Po-
wstał on z inicjatywy pełnomoc-
niczki Prezydenta Częstochowy 
ds. Równych Szans Agaty Wierny 
jako pomysł na zintegrowanie 

różnych działań na rzecz kształ-
towania młodych ludzi w duchu 
otwartości, tolerancji, porozu-
miewania się bez przemocy, po-
kojowego rozwiązywania sporów. 
Dzięki temu kilkuset częstochow-
skich uczniów oraz pedagogów 
mogło wziąć udział w licznych 
zajęciach i warsztatach. Z czasem 
projekt był uzupełniany o nowe 
elementy. W tym roku główny na-
cisk będzie położony na zdrowie 

psychiczne. W efekcie młodzież 
z częstochowskich szkół ponad-
podstawowych będzie mogła 
skorzystać z pomocy psychologa. 
Dyżury specjalistów przewi-
dziano w każdej placówce, raz w 
tygodniu, przez 3 godziny lek-
cyjne, do końca maja. Na zlecenie 
miasta zajmuje się tym Fundacja 
„In Corpore”. Dotacja na to za-
danie to prawie 100 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Sa-

morząd postanowił połączyć siły 
z kadrami naukowymi Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. Jana Długosza (UJD). 
Skorzystają nauczyciele, stawia-
jący czoła czemuś, do czego nie 
była ich w stanie przygotować 
żadna uczelnia pedagogiczna 
– pracy z dziećmi i młodzieżą 
zmagającą się i z konsekwen-
cjami pandemii i z doniesieniami 
o wojnie tuż za polską granicą, w 

klasach, w których obok polskich 
uczennic i uczniów w krótkim 
czasie pojawiło się wiele ukraiń-
skich. Specjaliści z UJD, łączący 
doświadczenia nauczycieli aka-
demickich z pracą badawczą do-
tyczącą instytucji szkoły, mają 
pomóc częstochowskim nauczy-
cielom poradzić sobie z pracą, 
która stała się trudna jak nigdy 
wcześniej.

Do końca maja

Dyżury psychologa w każdej szkole średniej

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wyróżnienia

Do kogo trafiły stypendia 
artystyczne?
Dwunastu mieszkańców Czę-
stochowy otrzymało stypendia 
artystyczne prezydenta. Sześć 
przyznano w dziedzinie muzyki, 
trzy sztuk plastycznych i po 
jednym teatru, filmu i upo-
wszechniania kultury.

Do Wydziału Kultury, Promocji 
i Sportu Urzędu Miasta Często-
chowy złożono w sumie 36  wnio-
sków, w tym aż 15 w dziedzinie 
muzyki i 9 sztuk plastycznych. 
- Zgodnie z zapisami regulaminu 
o przyznaniu stypendium decy-
dowała wartość merytoryczna 
danego przedsięwzięcia artystycz-
nego, opracowanego przez kandy-
datkę/kandydata do stypendium 
(przede wszystkim: unikatowa te-
matyka projektu wyróżniająca go 
spośród innych rozpatrywanych w 
danej dziedzinie), dotychczasowe 
osiągnięcia kandydatki/kandy-
data, właściwe udokumentowanie 
wniosku oraz wpływ projektu sty-
pendialnego na życie kulturalne 
Częstochowy – informuje biuro 
prasowe magistratu.

Uroczystość związana z wręcze-

niem stypendiów artystycznych 
odbyła się w Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater”. Wyda-
rzeniu towarzyszyła prezentacja 
muzyczna ubiegłorocznych sty-
pendystów - Kamila Szaciora i Mi-
łosza Cabana.

Stypendyści Prezydenta  
Miasta Częstochowy w 2022 r.

 W DZIEDZINIE TEATRU
• Barbara Sanecka

W DZIEDZINIE FILMU
• Maria Magdalena Jeziorowska

W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA 
KULTURY

• Emilia Dudziec
W DZIEDZINIE MUZYKI

• Tadeusz Barylski
• Amelia Cierpiał

• Robert Kafel
• Marta Kijas
• Paulina Kula

• Weronika Zielińska - Wilczyńska
W DZIEDZINIE SZTUK PLASTYCZNYCH

• Dominik Cierpiał
• Anna Jurgielewicz

• Katarzyna Romańska
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Testament  jest jednostronną 
czynnością prawną, w  której 
testator osobiście i  zacho-
wując szczególną formę, 
dokonuje rozporządzenia 
swoim majątkiem na wypadek 
śmierci. Testament jest więc 
wyrażeniem ostatniej woli 
spadkodawcy w zakresie swo-
jego majątku. Testament może 
sporządzić każda osoba pełno-
letnia, mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych.

Testamenty możemy podzielić 
na dwie formy:

a) zwykłe (własnoręczny, nota-
rialny, urzędowy). Mogą być 
stworzone przez każdą osobę, 
która ma zdolność do czynności 
prawnych. Jeśli taki testament 
nie zostanie odwołany, bę-
dzie obowiązywał aż do czasu 
śmierci spadkodawcy.

b) szczególne (ustne, podróżne, 
wojskowe). Mogą zostać spo-
rządzone jedynie w określonych 
sytuacjach i  mają ograniczoną 
w  czasie ważność. Każdy z  te-
stamentów szczególnych traci 
moc z  upływem sześciu mie-
sięcy od ustania okoliczności 
uzasadniających niezachowanie 
zwykłej formy testamentu, 
chyba, że spadkodawca zmarł 
przed upływem tego terminu.

Testament własnoręczny, ina-
czej holograficzny, polega na 
własnoręcznym spisaniu swojej 

woli odnośnie majątku. Taki do-
kument dla swojej ważności musi 
być jeszcze opatrzony datą oraz 
podpisem. W  przypadku tego te-
stamentu nie można natomiast 
zapisać poszczególnym osobom 
konkretnych składników majątku, 
czyli skorzystać z  możliwość za-
pisu windykacyjnego. Zapis win-
dykacyjny wymaga formy aktu 
notarialnego.

Testament notarialny może być 
sporządzony jedynie u notariusza. 
Wiąże się on z  opłatą notarialną. 
W  testamencie notarialnym 
można zawrzeć zapisy zwykłe, 
zapisy windykacyjne, polecenia 
na rzecz oznaczonych osób, nie 
czyniąc przy tym nikogo spadko-
biercą. Możliwe jest także odwo-
łanie poprzednich testamentów, 
pod warunkiem, że takie były już 
sporządzone. Nie ma przy tym 
żadnego znaczenia forma po-
przednich testamentów. Sporzą-
dzenie testamentu u  notariusza 
odbywa się wyłącznie pomiędzy 
notariuszem a testatorem. Nie ma 
więc możliwości, aby w  czynności 
brały udział osoby trzecie, nawet 
jeśli są to członkowie najbliższej 
rodziny przyszłego spadkodawcy.

Testament allograficzny, inaczej 
urzędowy, do jego sporządzenia 
wymagana jest obecność dwóch 
pełnoletnich świadków oraz spi-
sanie ostatniej woli w  obecności 
jednej z następujących osób: wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), 
starosty, marszałka województwa, 
sekretarza powiatu albo gminy lub 
kierownika urzędu stanu cywil-
nego. Z  testamentu musi zostać 
sporządzony protokół, który od-
czytuje się w obecności świadków 
i  zarówno testator, jak i  świad-
kowie oraz osoba, w  stosunku 
do której wola została oświad-
czona podpisują dokument. Jeżeli 
spadkodawca nie może podpisać 
protokołu, należy to zaznaczyć 
w  sporządzonym dokumencie 
wraz ze wskazaniem przyczyny 
braku podpisu. Z  testamentu 
urzędowego nie mogą skorzystać 
osoby głuche lub nieme.

Testament ustny  sporządza się 
w  obecności trzech świadków. 
Taką formę można wybrać, jeśli 
istnieje obawa rychłej śmierci lub 
zachodzą szczególne okoliczności, 
ze względu na które zachowanie 
zwykłej formy jest niemożliwe 
lub bardzo utrudnione. Treść 
testamentu ustnego musi być 
stwierdzona w jeden z poniższych 
sposobów:
1) przed upływem roku od zło-

żenia testamentu, jeden z trzech 
świadków albo osoba trzecia 
spisze oświadczenie spadko-
dawcy, podając datę i  miejsce 
oświadczenia testatora oraz 
datę i  miejsce sporządzenia 
tego pisma, a pismo to podpiszą: 
spadkodawca i dwaj świadkowie 
albo wszyscy świadkowie;

2) jeśli testament nie został  spi-
sany w  powyższy sposób, 
to w  terminie 6 miesięcy od 
otwarcia spadku należy stwier-
dzić treść testamentu poprzez 
zgodne zeznania świadków zło-
żone przed sądem. Jeśli prze-
słuchanie wszystkich trzech 
świadków nie jest możliwe bądź 
napotyka na trudne do przezwy-
ciężenia przeszkody to sąd może 
poprzestać na zgodnych zezna-
niach dwóch świadków.

Testament podróżny można 
sporządzić podczas podróży pol-
skim statkiem morskim lub po-
wietrznym. Oświadczenie składa 
się przed dowódcą statku lub jego 
zastępcą,  w ten sposób, że spadko-
dawca oświadcza swą wolę w obec-
ności dwóch świadków. Dowódca 
statku lub jego zastępca następnie 
spisuje wolę spadkodawcy, podając 
datę jej spisania, i pismo to w obec-
ności świadków odczytuje spadko-
dawcy, po czym pismo podpisują 
spadkodawca, świadkowie oraz 
dowódca statku lub jego zastępca. 
Jeżeli spadkodawca nie może pod-
pisać pisma, należy w piśmie podać 
przyczynę braku podpisu spadko-
dawcy.
Testament wojskowy jest formą 
testamentu zastrzeżoną jedynie dla 
żołnierze Sił Zbrojnych bądź osoby 
powiązane. Sporządzenie tego ro-
dzaju testamentu jest możliwe je-

dynie w razie mobilizacji, wojny oraz 
w  czasie przebywania w  niewoli. 
Szczegółowe warunki jego sporzą-
dzania określone są w  Rozporzą-
dzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie 
testamentów wojskowych.

Przy okazji sporządzania testa-
mentu warto wiedzieć również 
o  Notarialnym Rejestrze Testa-
mentów (NORT),  który działa od 
5 października 2011 roku. Jest to 
baza danych, w  której wpisane są 
potwierdzone notarialnie i  zdepo-
nowane w kancelarii notariusza te-
stamenty. Do NORT można wpisać 
testament sporządzony w  formie 
aktu notarialnego oraz testament 

własnoręczny, jeżeli jest prze-
chowywany u  notariusza. Rejestr 
jest prowadzony w  formie elek-
tronicznej. Wpisu może dokonać 
jedynie notariusz, natomiast infor-
mację o  testamencie można uzy-
skać tylko za jego pośrednictwem, 
jedynie po śmierci spadkodawcy 
na podstawie aktu zgonu. Wpis 
jest bezpłatny. NORT nie zawiera 
informacji dotyczącej treści testa-
mentu, ani danych osobowych spad-
kobierców. Potwierdza tylko fakt, 
że dany spadkodawca sporządził 
i  zarejestrował testament. Rejestr 
wskazuje, w  której kancelarii nota-
rialnej można otrzymać wypis tego 
dokumentu.

Wiele osób zastania się czym 
właściwie różnią się zawody 
adwokata i  radcy prawnego. 
Zazwyczaj adwokat kojarzy 
się z sprawami karnymi, nato-
miast radca prawny 
z sprawami cywilnymi i gospo-
darczymi. Taki podział nie 
znajduje natomiast podstaw 
ustawowych. 

Oba zawody określone są 
w swoich ustawach, i tak:
a) zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy 

prawo o  adwokaturze – 
“Zawód adwokata polega na 
świadczeniu pomocy prawnej, 
a w szczególności na udzielaniu 
porad prawnych, sporządzaniu 
opinii prawnych, opracowy-
waniu projektów aktów praw-
nych oraz występowaniu przed 

sądami i urzędami.”
b) zgodnie art. art. 6 ust. 1 ustawy 

o  radcach prawnych – “Świad-
czenie pomocy prawnej przez 
radcę prawnego polega w szcze-
gólności na udzielaniu porad 
i  konsultacji prawnych, sporzą-
dzaniu opinii prawnych, opra-
cowywaniu projektów aktów 
prawnych oraz występowaniu 
przed urzędami i sądami w cha-
rakterze pełnomocnika lub 
obrońcy.”

Powyższe uregulowana jedno-
znacznie wskazują, że  obydwa 
zawody mogą wykonywać te 
same czynności w ramach pomocy 
prawnej.

Aktualnie, jedyną realną róż-
nicą pomiędzy adwokatami i  rad-
cami prawnymi jest możliwość 
zatrudnienia radców na umowę 

o  pracę. Jednakże, radca prawny 
nie może wtedy brać udziału 
w  sprawach karnych i  karnoskar-
bowych w  charakterze obrońcy. 
Ograniczenie to  nie dotyczy tylko 
radców prawnych zatrudnionych 
jako pracownicy naukowi i nauko-
wo-dydaktyczni.

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 

ANETA WIDUŁA
UL. DĄBKOWSKIEGO 27, 
CZĘSTOCHOWA
TEL. 516-670-816

Aneta Widuła 
- radca prawny

 OW kolejnym numerze:
- Rozwód: krok po kroku.  

Aktualny poradnik, jak się 
rozwieść

Adwokat czy radca prawny?

Porady prawne

Testament - wszystko, co musisz wiedzieć
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Już po raz dwudziesty 
w  naszym mieście 
odbył się Konkurs Gier 
i  Zabaw Ruchowych 
„ P a r a o l i m p i a d a ”. 
Wzięło w  nim udział 
kilkuset przedszko-
laków, uczniów szkół 
specjalnych oraz pod-
opiecznych  ośrodków 
szkolno-wychowawczych. 
Miejscem imprezy była Hala 
Sportowa przy ulicy Żużlowej.

Pomysłodawcą imprezy jest 
Miejskie Przedszkole Integra-

cyjne nr 43 w  Częstochowie. 
Pierwszy Konkurs Gier i  Zabaw 
Ruchowych odbył się w  roku 
2001. Na początku zawodnicy 
rywalizowali na małej sali gim-
nastycznej. Z  czasem przyby-
wało zespołów, więc wydarzenie 
przeniesiono do Gimnazjum nr 2. 

Później była sala sportowa przy 
ulicy Rejtana, następnie Hala Po-
lonia, aż wreszcie Hala Sportowa 
przy ulicy Żużlowej. Uczestników 
z  roku na rok przybywa. I  tym 
razem na trybunach zasiadło 
kilkuset zawodników i  kibiców 
z  przedszkoli integracyjnych, 
szkół specjalnych i  specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowaw-
czych. - Założeniem imprezy jest 
propagowanie integracji dzieci 
sprawnych fizycznie z  dziećmi 
z  deficytami rozwojowymi, nie-
pełnosprawnych. Udział w  kon-
kurencjach sportowych to duże 
przeżycie emocjonalne towarzy-
szące dzieciom. Motywuje je do 
dalszego wysiłku w  pracy nad 
sobą, podnosi wiarę w  siebie, 
a  przede wszystkim sprawia, 
że dzieci choć z  różnymi de-
ficytami to jednak czują się 
w  tym dniu wyjątkowo – pod-
kreślają organizatorzy. W  tym 
roku w  sportowej rywalizacji 
uczestniczyło czternaście pla-

cówek integracyjnych i  specjal-
nych. Emocje w czasie konkurencji 
były ogromne. Jednak w  całej 
imprezie dla wszystkich zawod-
ników najważniejszy był doping 
publiczności, gromkie brawa i po-
czucie własnej akceptacji. Całość 
uatrakcyjniły występy taneczne 
zespołu „Zorba” Częstochowa, 

krótki recital wiolonczelistki 
Justyny Muratów, pokaz sztuk 
walki Star Kickboxing Team czy 
Zumba, podczas której wszyscy 
mogli wspólnie zatańczyć. Na za-
kończenie sportowej rywalizacji 
na uczestników czekały niespo-
dzianki. Placówki zostały nagro-
dzone upominkami, dyplomami 
i  medalami.  Szczególnie zasłu-
żeni, którzy od dwudziestu lat 
wspierają imprezę otrzymali pa-
miątkowe obrazy.

Katarzyna Gwara, zdj. WD

Paraolimpiada w częstochowskiej hali

Udowodnili, że nie ma barier  
i ograniczeń
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Jeden z najstarszych zachowa-
nych w  świecie rentgenów 
stomatologicznych, przedwo-
jenne proszki do zębów, 
wiertła oraz fotele denty-
styczne z  XIX w. i  XX w. Tak 
wygląda właśnie poczekalnia 
u stomatologa Piotra Kuźnika 
przy ul. Jasnogórskiej w  Czę-
stochowie, którą zamienił  
w muzeum stomatologii.

Piotr Kuźnik, stomatolog i  kolek-
cjoner powadzi w  Częstochowie 
od wielu lat nietypowy gabinet 
dentystyczny. W  głównym ga-
binecie znajduje się oczywiście 
nowoczesny sprzęt do leczenia 
zębów, natomiast poczekalnie pan 
Piotr zamienił w  muzeum. Cze-

kając więc na wizytę i  przecha-
dzając się po poczekalni, pacjenci 
mogą się zrelaksować, poznając 
historie i  odkrywając wiele cie-
kawostek z  dziedziny stomato-
logii. Mają możliwość również 
porównać i  docenić osiągnięcia 
współczesnej stomatologi. My-
ślę,że pacjenci  patrząc na te hi-
storyczne eksponaty,  cieszą się, 
że jest to już przeszłość.

Kolekcja, którą zgromadził pan 
Piotr, jest naprawdę imponu-
jąca, liczy bowiem kilka tysięcy 
eksponatów. Wśród zgromadzo-
nych przedmiotów znajduje się 
najstarszy zachowany w  Polsce 
rentgen stomatologiczny z  ok. 
1910 roku. Ciekawa jest również 
kolekcja foteli, w  której znajduje 
się m.in. stanowisko z  przełomu 
XIX i  XX wieku z  typową dla tego 
okresu wiertarką z  napędem 
nożnym, która nadal jest sprawna, 
ale spokojnie nie jest używana 
w  gabinecie przez pana Piotra. 
Wśród historycznych przed-
miotów są również proszki i pasty 
do zębów w  porcelanowych opa-

kowaniach. Ponieważ przy wielo-
krotnym otwarciu pasty niestety 
wietrzały i  robiły się twarde, 
producenci postanowili coś wy-
myślić. Ktoś zauważył, że malarze 
mają farby zapakowane w  tubki. 
I  tak samo firma Colgate przeło-
żyła w 1856 roku pasty do takich 
tubek. Pan Piotr posiada także 
pudełko, które zawiera substancje 
służące kiedyś do znieczuleń.

Hobby pana Piotra nie jest zbyt 
popularne, bowiem kolekcjono-
waniem starych stomatologicz-
nych przedmiotów zajmuje się 
na świecie tylko kilka osób. To 
naprawdę niebanalne hobby za-
biera mnóstwo czasu i kosztowało 
pana Piotra wiele wyrzeczeń i po-
świecenia. Chcąc zainteresować 
i pokazać te eksponaty szerszemu 
gronu odbiorców zorganizował 
liczne wystawy pod nazwą „Urok 
starego gabinetu dentystycznego” 
m.in. na Zamku w Baranowie San-
domierskim, Na zamku w Łańcucie, 
w  Pałacu Oborskich w  Mielcu, 
w Ratuszu w Częstochowie, w Mu-
zeum Regionalnym w  Leżajsku, 

w  Spichlerzu w  Gorzowie Wlkp. 
w  muzeum w  Strzyżowie oraz 
wielu innych miejscowościach na 
terenie Polski.

Pan Piotr to osoba dynamiczna 
i  nielubiąca nudy, gdy więc na-
stał czas pandemii, postanowił 
wydawać cyklicznie opowiadania 
osób związanych z  medycyną. 
Ogłoszono konkurs pt. MOJE 
WSPOMNIENIA Z  PRACY 
W  SŁUŻBIE ZDROWIA, którego 
organizatorem było Muzeum Sto-
matologii Piotra Kuźnika, a patro-
natem honorowym konkurs objęli: 
Naczelna Izba Lekarska, PTS oraz 
Naczelna Izba Aptekarska Do 
pierwszej publikacji wybrano 24 
opowiadania z  40 prac, które na-
desłano .

Tak właśnie powstała książka pt. 
MOJE WSPOMNIENIA Z  PRACY 
W  SŁUŻBIE ZDROWIA. Ta książ-
kowa to zbiór opowiadań i historii 
przesłanych na ten konkurs lite-
racki. Każde opowiadanie w  tej 
książce to inna historia, czasami 
jest to historia bardzo smutna, 
czasami wręcz przerażająca. Są 
też historie zabawne, pouczające 
i  nostalgiczne, ale pamiętajmy 
wszystkie te historie są praw-
dziwe. Znajdziecie tu więc Pań-
stwo opowiadanie pielęgniarki 
z  oddziału pediatrycznego, które 
jest wzruszające i  chwyta za 
serce, czy opowiadanie asystentki 
stomatologicznej, wspomnienia 
chirurga czy reportaż z  dyżuru 
w  aptece. Znajdziecie tu również 
krótkie historie opowiedziane 
przez stomatologa oraz historię 
z  okresu stanu wojennego opo-
wiedzianą przez lekarza. Możecie 
również przeczytać w  tej książce 
np. instrukcje z  1949 roku dla 
młodych matek dotyczącą ząbko-
wania oraz inne humorystyczne 
ciekawostki z  dziedziny stoma-
tologii. W  książce znajduje się 
również wiele fantastycznych ar-
chiwalnych zdjęć.

Zachęcam serdecznie Państwo 
do lektury tej książki.

zdrowie

Spostrzeżenia płynące z  ba-
dania przeprowadzonego przez 
University College London za-
przeczają tezie, że e-papierosy są 
początkiem nałogu wśród młodych.   
A trzeba podkreślić, że zostało ono 
sfinansowane przez Cancer Rese-
arch UK, uznaną i niezależną insty-
tucję naukową w Wielkiej Brytanii.

Dr Emma Beard, pod kierunkiem 
której powstała praca, mówi: - Wy-
niki te sugerują, że można wykluczyć 
duży efekt „bramy”, o którym dono-
szono w  poprzednich badaniach, 
zwłaszcza wśród osób w  wieku od 
18 do 24 lat. Współautor badania, 
profesor Lion Shahab, dodaje: - Wy-
niki te są ważne, biorąc pod uwagę 
sprzeczne zalecenia organów 
służby zdrowia i rządów w różnych 
krajach. Dotychczasowe badania 
potwierdzają tezę, że e-papierosy 
są mniej szkodliwe niż tytoń i  po-
magają palaczom rzucić palenie. 
Naukowcy stwierdzili, że zmiany 
w  rozpowszechnieniu używania 
e-papierosów wśród osób w  ba-
danej grupie wiekowej w Anglii „nie 
wydają się być związane ze wzro-
stem liczby osób palących”. Osza-
cowali, że nawet w  najgorszym 
scenariuszu, tylko jedna na 10 
młodych osób używających e-pa-
pierosów stanie się nałogowym 
palaczem tytoniu. 

Inne brytyjskie instytucje już od 
jakiegoś czasu otwarcie poruszają 
temat roli e-papierosów w rzucaniu 
palenia, co więcej, Public Health 

England oraz Royal College of Phy-
sicians oficjalnie stwierdziły, że 
e-papierosy mogą być potencjalnie 
mniej szkodliwe nawet o ok. 90- 95 
proc od tradycyjnych. A to głównie 
dzięki temu, że nie wydzielają 
dymu, najbardziej niebezpiecznego 
dla czynnych palaczy, ale szkodli-
wego także dla biernych.

Na rynku pojawiają się również 
produkty z  zupełnie innej kate-
gorii, która może być nikotynową 
alternatywą dla tradycyjnych pa-
pierosów. Saszetki nikotynowe 
są jeszcze stosunkowo nową ka-
tegorią (na polskim rynku można 
już jednak wybierać, wśród nich 
mamy np. VELO) i  w  niczym nie 
przypominają tradycyjnych papie-
rosów. Umieszcza się je pomiędzy 
dziąsłem a  wargą, co pozwala na 
uwolnienie się nikotyny. Fakt, że 
nie zawierają one tytoniu sprawia, 
że naukowcy oceniają ich szkodli-
wość jako jeszcze niższą, niż wspo-
mnianych e-papierosów, także tych 
działających w systemach zamknię-
tych, czyli z  gotowymi, przebada-
nymi laboratoryjnie kartridżami, 
do których należą m, in. Vuse ePod. 
Stworzono nawet specjalną skalę, 
która określa wpływ produktów ni-
kotynowych na organizm (tzw. risk 
continuum), a  jako mniej szkodliwe 
od tradycyjnych papierosów znaj-
dziemy na niej również podgrze-
wacze tytoniu.

Brytyjczycy pogłębiają badania 
nad e-papierosami:  
tym razem rozpracowują ich rolę  
w rozpoczynaniu i rzucaniu palenia
W dyskusji na temat alter-
natyw dla palenia często 
podejmuje się temat począt-
kowych doświadczeń osób 
młodych i tego, co może  
stanowić dla nich swoistą 
„bramę” do uzależnienia.

Nietypowa kolekcja

Stomatolog Piotr Kuźnik 
- pasjonat i kolekcjoner

Minister zdrowia Adam Nie-
dzielski zainaugurował 
wprowadzenie operacji przy 
użyciu robota do publicznego 
systemu opieki zdrowotnej 
w  Polsce. Jak już informowa-
liśmy, od 1 kwietnia chorzy na 
nowotwór prostaty mają za-
gwarantowane darmowe 
leczenie chirurgiczne z  uży-
ciem robota.

- Finansowanie zabiegów chirurgii 
robotowej to skok technologiczny 
w  polskiej opiece zdrowotnej, 
wszystkie operacje będą refun-
dowane według specjalnie wyli-
czonej taryfy – podkreślał Adam 
Niedzielski. - Robotyka z  jednej 
strony ułatwia pracę lekarzom, 
a  z  drugiej strony gwarantuje pa-
cjentowi świadczenia na najwyż-
szym poziomie - dodał.

Leczenie chirurgiczne raka gru-
czołu krokowego z zastosowaniem 
systemu robotowego zostało do-

dane do katalogu świadczeń gwa-
rantowanych finansowanych ze 
środków publicznych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia z  począt-
kiem kwietnia.

Leczenie chirurgiczne raka pro-
staty z użyciem robota mogą prze-
prowadzać placówki medyczne 
z  oddziałem szpitalnym o  profilu 
urologicznym lub oddziałem o pro-
filu chirurgia onkologiczna, które 
posiadają blok operacyjny. Ośrodki 
muszą również udokumentować 
wykonanie co najmniej 100 ope-
racji usunięcia prostaty z  powodu 
nowotworu rocznie.

Do końca 2023 roku warunki ma 
spełnić kolejne 8 placówek, doce-
lowo ma ich być 36.

Robot chirurgiczny pozwala 
przeprowadzać bardzo precyzyjne 
i  małoinwazyjne zabiegi. Jego ra-
miona są wyposażone w narzędzia 
chirurgiczne, kamerę endosko-
pową, a  sztuczny nadgarstek imi-
tuje ruchy ludzkiej ręki.

Narzędzia w robocie sterowane są 
elektronicznie za pośrednictwem 
komputera. Lekarz ma bieżący pod-
gląd operowanych tkanek, także 
w  trójwymiarze i  10-krotnym 
powiększeniu. Nacięcia wyko-
nywane przez robota są bardziej 
precyzyjne, co zmniejsza ryzyko 
powikłań i  infekcji oraz skraca 
czas rekonwalescencji.

 ■ Katarzyna Gwara

Skok technologiczny

Leczenie 
chirurgiczne 
raka z użyciem 
robota
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Z  analiz wynika, że tegoroczne 
święta wielkanocne będą 
skromniejsze niż zwykle. Prze-
ciętny koszt ich organizacji to 
538 złotych. Niestety, co dzie-
siąta osoba już teraz zakłada, że 
wydatki te staną się przyczyną 
problemów dla domowego bu-
dżetu. Tak przynajmniej wynika 
z badań zrealizowanych dla Re-
jestru Dłużników BIG 
InfoMonitor.

Warunki dalekie od normalności

Dwa lata pandemii, a teraz presja 
wojny w Ukrainie – krótko mówiąc 
trzecie święta wielkanocne będą 
organizowane w warunkach dale-
kich od normalności. Nawet, gdy 
staramy się żyć tak jak zwykle, nie 
da się uniknąć lęków i obaw, rów-
nież w  sferze finansów. Między 
innymi z  takich też powodów 
tegoroczną Wielkanoc 31 proc. 
Polaków będzie obchodzić skrom-
niej. Głównym powodem do za-
ciskania pasa obok niepewności, 
jaką wprowadził w  życie konflikt 
za wschodnią granicą, jest panu-
jąca drożyzna. - 6 proc. badanych 

deklaruje, że ze względu na pustki 
w  portfelu nie będzie świętować 
wcale. Kolejne 6 proc. nie ma wy-
datków, bo świąt nie obchodzi. Je-
dynie 2 proc. decyduje się sięgnąć 
głębiej do kieszeni m.in. by tym 
razem spotkać się w  większym 
gronie lub wyjechać. Ale najwięcej 
osób, bo ponad połowa (55 proc.) 
zamierza celebrować Wielkanoc 
2022 tak jak wcześniej – wynika 
z  badań Quality Watch dla Reje-
stru Dłużników BIG InfoMonitor.

Problem w  tym, że aby obcho-
dzić święta choćby tak jak w  ze-
szłym roku, trzeba na nie wydać 
więcej. Aby zastawić tak samo stół 
konieczne jest o  niemal 10 proc. 
więcej pieniędzy na żywność.

Wydatki nie przekroczą  
500 złotych

Średnio Polacy przewidują 
przeznaczyć na święta 538 zł. 
Trzy czwarte chce wyłożyć nie 
więcej niż 500 zł. Najliczniejsza 
grupa deklaruje kwotę 401-500zł 
(23 proc.). Wyższym wydatkom 
sprzyja wyższe wykształcenie 
(621 zł, w  stosunku do 471 zł 
wśród pozostałych osób) oraz 

posiadanie dzieci (577 zł, w  sto-
sunku do 467 zł wśród osób, które 
dzieci nie mają).

Wielkanoc to przyczyna  
problemów finansowych

Pytanie, czy uda się działać 
zgodnie z  planem i  nie przekro-
czyć założonego budżetu? W  nie-
których przypadkach mogłoby 
to spowodować przykre konse-
kwencje dla domowych finansów, 
szczególnie, że co dziesiąty ba-
dany już przewiduje, że wydatki 
świąteczne oznaczają dla niego 
kłopoty. W  grupach wiekowych 
od 18 do 44 roku życia takie 
obawy ma nawet do 15 proc. an-
kietowanych. Prawie co czwarty 
respondent (23 proc.) nie potrafi 
na razie zawyrokować, jaki wpływ 
świąteczne wydatki będą miały 
ostatecznie na jego sytuację finan-
sową. Komfort świętowania, bez 
stresu związanego z  pieniędzmi, 
mają dwie trzecie badanych.

A zaległości Polaków  
ponownie w górę

Z  danych Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor i  bazy informacji 

kredytowych BIK wynika, że na 
koniec lutego zaległości na kwotę 
75,9 mld zł miało 2,69 mln osób. 
Mowa tu o  nieopłaconych w  ter-
minie rachunkach, kosztach sądo-
wych, alimentach i  ratach. Przez 
dwa miesiące tego roku przybyło 
niemal 3,4 mld zł długów i  prawie 
29 tys. dłużników. Gros długów 
i  wszyscy nowi niesolidni płatnicy 
to skutek nowelizacji prawa, która 
od grudnia ub.r. pozwala zgłaszać 
do prowadzących rejestry BIG-ów 
długi alimentacyjne starsze niż 6 
lat. Ale część dopisanych w  tym 
roku zaległości, to długi niezwią-
zane z  alimentami, będące rezul-
tatem pogłębiania się kłopotów 
finansowych osób, które z jakiegoś 
powodu były niesolidnymi dłużni-
kami wcześniej. - Wskazywałoby 
to, że Polacy już się nieco oswoili 
z  pandemią i  pod koniec zeszłego 
roku zaczęli z  większa swobodą 
podejmować decyzje finansowe. 
W  efekcie powróciło wcześniej 
obserwowane zjawisko, gdy po 
wydatkach na Święta Bożego 
Narodzenia i  zakupowych sza-
leństwach z  listopada i  grudnia, 
na początku następnego roku 

przybywało długów i  dłużników. 
Wyjątek stanowił I  kw. 2021 r., 
gdy wszystkich zmroził COVID 19 
i  takiego pogorszenia sytuacji nie 
było – zauważa Sławomir Grzel-
czak, prezes BIG InfoMonitor. - 
Nie da się jednak ukryć, że wojna 
w  Ukrainie przerwała powrót do 
normy i zapewne tak jak wcześniej 
pandemia, skłoni do większego 
namysłu nad wydatkami. Przy-
najmniej części osób pozwoli to 
uniknąć kłopotów i zaciągania zo-
bowiązań, na których spłatę prę-
dzej czy później brakuje pieniędzy. 
Z  drugiej jednak strony, towarzy-
sząca gospodarce wysoka inflacja 
wynikająca m.in. z  wojny może 
mieć fatalny wpływ na kondycję 
finansową części gospodarstw 
domowych. A w takich warunkach 
nawet większa dyscyplina może 
nie wystarczyć, aby zapobiec kło-
potom - dodaje.

Badanie było zrealizowane 
przez Quality Watch metodą 
CAWI wśród Polaków w  wieku 
18+ na próbie 1064 w dniach 1 - 4 
kwietnia 2022 r.

 ■ Katarzyna Gwara

Święta skromniejsze niż zwykle

Dwóch na trzech Polaków nie martwi się o pieniądze
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Co słychać w LOS-ie?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

Solidarni z Ukrainą i akcja  
„Podaruj Plecak”

25 marca mieliśmy w  VIII Liceum Ogólnokształ-
cącym Samorządowym przyjemność gościć ukraiń-
skich uczniów ze szkół podstawowych i średnich, które 
po napaści Rosji na ich ojczyznę, znalazły schronienie 
w  Częstochowie. Każdy uczeń, który przyszedł na to 
spotkanie, otrzymał piękny prezent – plecak ufundo-
wany przez firmę Targus, której przedstawicielem jest 
pan Michał Dądela.

O wyposażenie plecaków zadbały częstochowskie 
szkoły:  ZST im. Jana Pawła II i  ZS im. Jana Kocha-
nowskiego. Wspaniały nastrój na akademii, pod-
czas której prezenty trafiły do osób zza wschodniej 
granicy, zapewnili uczniowie i  nauczyciele VIII LO 
Samorządowego.

W  czasie piątkowego spotkania mieliśmy też wy-
jątkowych gości. W  murach naszej szkoły zjawili się: 
pan Zdzisław Wolski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, pan Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta 
Miasta Częstochowy, pan Rafał Piotrowski, Naczelnik 
Wydziału Edukacji w  Częstochowie, dyrektorzy czę-
stochowskich szkół oraz przedstawiciele mediów.

To było wzruszające przeżycie i ważne wydarzenie za-
równo dla naszych uczniów, jak i młodzieży z Ukrainy.

Dzień Otwarty w VIII LOS 
… czyli tłumy, tłumy…

8 kwietnia w VIII LOS odbył się Dzień Otwarty. Od-
wiedzili nas uczniowie klas VIII z  częstochowskich 
szkół podstawowych. Przyjechali również goście 
z  okolicznych miejscowości. Tłumy, tłumy, młodych 
ludzi, którzy już niedługo będą dokonywać ważnego 
wyboru szkoły, w której będą się dalej kształcić.

Przygotowaliśmy dla nich szereg atrakcji: prezen-
towaliśmy ofertę edukacyjną (każda klasa - profil na 
osobnym, kolorowym i pełnym ciekawostek stoisku), 
koła zainteresowań przygotowały atrakcyjne sta-
nowiska, był grill, słodka kawiarenka, wróżbita Ma-
ciej przepowiadał świetlaną przyszłość w  VIII LOS, 
można było przez chwilę porozmawiać z  rycerzem, 
czarownicą i  średniowiecznymi damami.  Goście 
zwiedzali bibliotekę i  czytelnię. Młodzież przepro-
wadziła pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych, 
były tańce i śpiewy, a także karaoke. Zaprezentował 
się również nasz szkolny chór. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się fotościanka. 

Mamy nadzieję, że nasza szkoła spodobała się od-
wiedzającym i część z nich wróci do nas we wrześniu 
już jako uczniowie VIII LOS!!!

Sukces naszych uczniów!!!
Gratulujemy naszym uczniom sukcesu w finale Ogólno-
polskiego Konkursu Angielskiej Ortografii  Spelling Quiz 
2022: 
 Michał Trąbski z 3h zajął II miejsce,  
Olaf  Widuliński z 3b III miejsce.
 Na początku uczniowie musieli napisać ciekawą i oryginalną 
pracę konkursową w języku angielskim, a w finale poprawnie przeliterować,  
za pomocą alfabetu angielskiego, wyrazy o różnej długości - od 3 do 12 liter. 
Michał i Olaf poradzili sobie z tymi zadaniami bardzo dobrze. Well done!

VII LO
im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

„Alkohol i narkotyki nie dla turystyki”
Program realizowany 

jest w ramach zadania 
budżetowego miasta 
Częstochowy: Promo-
wanie wśród dzieci i mło-
dzieży aktywnych form 
spędzania czasu wolnego 
poprzez realizację pro-
jektów i programów profi-
laktycznych.

Uczestnikami Programu 
są dzieci i młodzież – człon-
kowie SKKT PTTK często-
chowskich szkół wraz z 
opiekunami.

W ramach projektu mło-
dzież SKKT „Kopernik” w 
ubiegłą sobotę uczestniczyła w wy-
cieczce krajoznawczej „Jura mało 
znana”, zwiedzając Podziemny Ol-
kusz, Muzeum Afrykanistyki  oraz 
Pustynię Błędowską – Róża Wiatrów.

O tym, że prawdziwe skarby kryją 
się pod ziemią, dowiedzieliśmy się 
przyjeżdżając do Olkusza – miasta 
położonego w sercu Jury 
Krakowsko-Częstochow-
skiej. Niezwykłe ekspo-
zycje kilka metrów pod 
rynkiem opowiedziały nam 
historię Srebrnego miasta, 
które sięga średniowiecz-
nych tradycji wydobycia 
srebra i ołowiu.

Trafiliśmy również do 
Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu pre-
zentującego sztukę i kulturę Czarnego Lądu. 
Za sprawą licznych eksponatów zgroma-
dzonych głównie przez Bogdana Szczygła i 
Bożenę Szczygieł-Gruszyńską posmakowa-
liśmy Afryki w Olkuszu... Mogliśmy obejrzeć 
sprzęty codziennego użytku, stroje, maski 

rytualne, instrumenty muzyczne, 
amulety, rzeźby i biżuterię oraz 
broń z różnych regionów Afryki. 
Pani Przewodnik opowiedziała 
nam o zwyczajnym życiu, trady-
cjach, obrzędach i kulturze Tu-
aregów i Dogonów.

Mimo bardzo zmiennej aury 
dotarliśmy również na Pustynię 
Błędowską - największy w Polsce 
obszar lotnych piasków. Pu-
stynia ma niecałe 10 km długości  
i 4 km szerokości, jej powierzchnia 

to 33 km². Jest ewene-
mentem w skali świata, a 
swoją genezę zawdzięcza 
człowiekowi.

Bardzo aktywni i z dużą 
dawką wiedzy, późnym 
popołudniem wróciliśmy 
do Częstochowy.

Jest to pierwszy wyjazd realizowany w ra-
mach projektu: „Alkohol i narkotyki nie dla 
turystyki”. Serdecznie zapraszamy członków 
na kolejne wycieczki.

KOPERNI NEWS: p. prof. Roma Ociepa i p. prof. 
Joanna Wołkowicka – opiekunki SKKT „Kopernik”

„Wszechmocni w sieci”

Dnia 22 marca 2022 roku 
uczniowie naszej szkoły pod 
opieką p. Agnieszki Wrońskiej 
–Radosz oraz p. Katarzyny Wilk 
wzięli udział w spektaklu profilak-
tycznym pt.:  Wszechmocni w sieci 
w reżyserii Wawrzyńca Kostrzew-
skiego. Widowisko przygotowane 
przez Teatr Kamienica przeznaczone 
jest dla młodzieży szkolnej, która chyba 
najbardziej narażona jest na przemoc w 
cyberprzestrzeni. Sztuka w bardzo bez-
pośredni sposób ukazuje problem inter-
netowego hejtu, który może doprowadzić 
do bardzo niebezpiecznych konsekwencji. 
Współczesny młody człowiek, którego 
życie toczy się w przestrzeni internetowej, 
każdy komentarz, lajk, traktuje bardzo 
poważnie i jeśli jest to komentarz niepo-
chlebny, może doprowadzić do nieodwra-
calnych skutków. Emocje nastolatka są 
zupełnie inne niż emocje człowieka doro-

słego. Młodzież inaczej niż dorośli reaguje 
na agresję, a Internet, dający poczucie 
anonimowości sprawcom, jest miejscem 
wielu aktów przemocy. Sztuka Wszech-
mocni w sieci prowokuje do refleksji na 
temat Internetu oraz naszych zachowań w 
cyberprzestrzeni. Projekt prezentuje no-
woczesne rozwiązania tj. elementy inte-
rakcji z widzem oraz użycie multimediów. 

Światło i muzyka odgrywają w tej sztuce 
bardzo ważną rolę, ponieważ tworzą 
świat bardzo dobrze znany młodzieży. No-
woczesny charakter spektaklu spotyka się 
z uznaniem odbiorców, co daje nadzieję, 
że temat przemocy w sieci będzie dysku-
towany, poddawany refleksji, że młodzi 
ludzie zaczną przewidywać konsekwencje 
swoich czynów, że obrazy zapamiętane ze 
spektaklu nie pozwolą im krzywdzić dru-
giego człowieka w sieci.

KOPERNIK NEWS:  
p. prof. Katarzyna Wilk
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Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie zaprasza na dzień otwarty. I 
tym razem zostanie on zorganizowany w sposób wir-
tualny. Po pracowniach i budynkach oprowadzą 
widzów studenci uniwersytetu. Będzie można więc 
poznać nie tylko ofertę kształcenia, ale dowiedzieć się 
nieco więcej o atmosferze, która panuje na uczelni.

Otwarcia Wirtualnego Dnia Otwartego dokona JM Rektor 
Uniwersytetu prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. - W 
trakcie pracownicy i studenci przybliżą najnowszą ofertę 
kształcenia. Tegoroczna rekrutacja, która rozpocznie się w 
czerwcu 2022 roku umożliwi wybór spośród bogatej i zróż-
nicowanej oferty – mówi Marek Makowski, rzecznik prasowy 
UJD. - Kandydaci będą mieć możliwość studiowania na ponad 
55 kierunkach kształcenia. W ofercie tej znajdują się kierunki 
I i II stopnia, 3,5 -letnie studia inżynierskie, a także jednolite 
studia magisterskie. Zupełną nowością będzie grupa kie-
runków, na których nauka odbywa się wyłącznie w języku 
angielskim. Zaprezentowana zostanie również Szkoła Dok-
torska, wraz z przedstawieniem możliwości kształcenia dla 
osób, które chciałyby uzyskać w naszej uczelni stopień dok-
tora – zaznacza.

Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będzie można zapo-
znać się z dorobkiem uczelni: jej kadrą, nowymi jednostkami. 
Będzie też można dowiedzieć się nieco więcej o wydziałach, 
które tworzą jej strukturę, a także przyjrzeć się najnow-
szym wyposażeniom poszczególnych pracowni. Autorzy 
prezentacji przeniosą widzów do miejsc, gdzie studenci uczą 
się oraz korzystają z relaksu. - Zupełną nowością będzie 
spotkanie z dyrektorami częstochowskich szkół, instytucji 
kultury i przedstawicielami pracodawców, którzy poinfor-
mują o formach współpracy, które uniwersytet prowadzi z 
tymi placówkami.  Po pracowniach i budynkach oprowadzą 
widzów studenci uniwersytetu, którzy podzielą się m.in. in-
formacjami o miłej atmosferze studiowania, która panuje na 
uczelni oraz zaproszą do kształcenia  w UJD – podsumowuje 
Marek Makowski.

edukacja

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

21 kwietnia

UJD zaprasza  
na dzień otwarty

Konkurs

Zostań młodym mistrzem budownictwa!
Reprezentacje piętnastu szkół z 
województwa śląskiego będą rywa-
lizować w piątej już edycji konkurs 
„Młody Mistrz Budownictwa”. Or-
ganizuje go Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  
w Częstochowie przy współpracy  
z Wydziałem Budownictwa Poli-
techniki Częstochowskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół województwa śląskiego, które 
prowadzą kształcenie w zawodzie 
Technik Budownictwa. Każda z nich 
oddelegowuje jedną trzyosobową 

drużynę, która wykazuje się znajo-
mością wiedzy teoretycznej z zakresu 
budownictwa oraz umiejętnościami 
praktycznymi w obszarze ogólno-
budowlanym. Współzawodnictwo 
przebiega równocześnie w dwóch 
częściach. W części projektowej, od-
bywającej się na Wydziale Budow-
nictwa Politechniki Częstochowskiej 
jedna osoba z drużyny wykonuje 
zadanie projektowe składające się 
z zadania otwartego dotyczącego 
sporządzenia przedmiaru robót,  za-
potrzebowania materiałowego, wy-
kazu niezbędnych narzędzi i sprzętu 

oraz środków ochrony indywidu-
alnej, a także harmonogramu robót. 
Równocześnie w zespole pracowni 
budowlanych Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego toczy 
się część praktyczna konkursu.  
W konkurencjach liczy się nie tylko 
czas, ale i dokładność wykonania 
zadania. Najlepszą ekipą będzie ta, 
która zdobędzie najwięcej punktów.  
W czasie, gdy zawodnicy rywalizują ze 
sobą, ich opiekunowie uczestniczą w 
zorganizowanym przez Wydział Bu-
downictwa szkoleniu prowadzonym 
przez prelegenta wydziału.
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Pracownicy cywilni często-
chowskiej Straży Miejskiej 
z Referatu miejskiego monito-
ringu pracują 24 godziny na 
dobę i  przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa, 
spokoju i  porządku publicz-
nego wśród mieszkanek 
i mieszkańców Częstochowy.

Teresa Szajer: Centrum miej-
skiego monitoringu znajduje się 
w siedzibie Straży Miejskiej przy 
ul. Krakowskiej. Ilu cywilnych 
pracowników Straży Miejskiej 
obsługuje ten system? Jakie 
kwalifikacje muszą posiadać 
osoby obsługujące ten system?
Artur Kucharski: W  referacie 
monitoringu wizyjnego na stano-
wisku operatorów pracują obecnie 
23 osoby. To stan na 13.04.2022 
roku. Osoba, która pracuje na sta-
nowisku, musi charakteryzować 
się przede wszystkim dobrym 
wzrokiem i spostrzegawczością.

T.S.: Pierwsze kamery miejskie-
go monitoringu pojawiły się 
w Częstochowie w kwietniu 2009 
roku. Ile zdarzeń pracownicy 
Straży Miejskiej z  referatu ds. 
miejskiego monitoringu ujawnili 
przez te 13 lat, a ile w 2021 roku?
A.K.: W  2021 roku pracownicy 
cywilni częstochowskiej Straży 
Miejskiej ujawnili 748 zdarzeń, 
które zakończyły się interwencją 
służb. Najczęściej, bo aż 649 razy 
zdarzenia monitoringowe obsłu-
giwali częstochowscy strażnicy 
miejscy. Pozostałe 99 interwencji 
wymagały działań: Policji, Pogo-
towia Ratunkowego i Państwowej 
Straży Pożarnej. Jeśli chodzi 
o  wszystkie zdarzenia ujawnione 
od początku założenia w  Często-
chowie miejskiego monitoringu to 
jest ich prawie 34000.

T.S.: Czy można zauważyć ten-
dencję spadkową, czy też rosną-
ca, jeżeli chodzi o  ujawniane 
zdarzenia z perspektywy 13 lat?
A.K.: Miejski monitoring oficjalnie 
zaczął funkcjonować 9 kwietnia 
2009 roku. Przez niecałe 9 mie-
sięcy operatorzy ujawnili 3424 
zdarzeń, które zostały zakoń-
czone interwencją służb. W  po-
przednim roku odnotowaliśmy 
748 zdarzeń. Jest to jednak uwa-
runkowane od wielu czynników. 
W  2009 roku monitoring był no-
wością. Mimo wielu artykułów 
prasowych o  budowie miejskiego 
monitoringu, o jego uruchomieniu, 
o jego działaniu wiele osób popeł-
niało wykroczenia i  przestępstwa 
w  pobliżu kamer. Przez te 13 lat 
osoby oswoiły się już z  miejskimi 
kamerami... W  ostatnich dwóch 
latach ze względu na covid-19 
na ulicach w  pewnym momencie 
mieliśmy mały ruch, albo nie było 
go praktycznie wcale. Dlatego też 
ujawnianych zdarzeń jest mniej...

T.S.: Pracownicy Straży Miejskiej 
ujawniają wiele zdarzeń, które 
wymagają interwencji różnych 
służb. Jakie są to służby? Czy to 
prawda, że w  zdecydowanej 
większości interwencji dokonu-
ją częstochowscy strażnicy miej-
scy ?
A.K.: Zdarzenia przekazywane 
są przez operatorów lub przez 
dyżurnego Straży Miejskiej w  za-
leżności od sytuacji. Zdarzenia re-
alizuje: Pogotowie Ratunkowego, 
Policja, Państwowa Straż Pożarna, 

Straż Ochrony Kolei lub Straż 
Miejska. Zdecydowaną większość 
zdarzeń realizują częstochowscy 
strażnicy miejscy. W  2021 roku 
z  748 zdarzeń częstochowska 
Straż Miejska interweniowała 
aż 649 razy. I  takie podobne pro-
porcje są co rok.

T.S.: Kto ma dostęp do nagrań 
z  miejskiego monitoringu, czy 
osoby cywilne też mogą, strać 
się o  dostęp do nagrań? Jeżeli 
tak, jakie warunki trzeba speł-
nić, aby otrzymać kopie nagra-
nia?
A.K.: Nagrania z  miejskiego mo-
nitoringu najczęściej wydawane 
są Policji. Wydajemy też nagrania 
na wniosek Sądu i  Prokuratury. 
Osobom cywilnym nie możemy 
wydawać nagrań. Jeśli osoba cy-
wilna jest poszkodowana w  wy-
niku popełnienia wykroczenia lub 
przestępstwa to ten fakt powinna 
zgłosić na Policję i  wówczas jeśli 
policjanci uznają, że zapis z  miej-
skiego monitoringu jest niezbędny 
do prowadzenia sprawy to wy-
stąpią do Straży Miejskiej o zabez-
pieczenie nagrania.

T.S.: Przez 24 godziny na dobę są 
monitorowane ulice naszego 
miasta. Jak działa system miej-
skiego monitoringu wizyjnego ?. 
Ile i  gdzie są zamontowane ka-
mery w Częstochowie ?
A.K.: Referat miejskiego monito-
ringu pracuję 24 godziny na dobę 
i  przyczynia się do poprawy bez-
pieczeństwa, spokoju i  porządku 
publicznego wśród mieszkanek 

i  mieszkańców Częstochowy. 
Obecnie w  Częstochowie zamon-
towane są 122 urządzenia ka-
merowe, z  których pozyskiwane 
są 182 obrazy do obserwacji. 
Z uwagi na ilość stanowiska do ob-
serwowania zdarzeń znajdują się: 
w  Centrum Obsługi Monitoringu 
w  Straży Miejskiej w  Często-
chowie, a stanowiska podglądowe 
w  Komendzie Miejskiej Policji 
w  Częstochowie, w  dyżurce 
Straży Miejskiej w  Częstochowie 
oraz w  pomieszczeniach dyżur-
nych I, II, III, IV, V i  VI KP. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że choć mamy 
122 urządzenia kamerowe to nie 
zawsze wszystkie działają. Zda-
rzają się awarie, naprawy, a  także 
np. zdarzenia drogowe w  wyniku 
czego uszkodzona zostaje kamera 
miejskiego monitoringu.  Wykaz 
orientacyjnych miejsc, gdzie są 
kamery miejskiego monitoringu 
znajduje się na oficjalnej stronie 
internetowej Straży Miejskiej 
w Częstochowie (www.sm.czesto-
chowa.pl).

T.S.: Co najczęściej ujawniają 
operatorzy miejskiego monito-
ringu, jakie typu są to wykrocze-
nia czy przestępstwa?
A.K.: W  2021 304 przypadki do-
tyczyły ujawnienia osoby leżącej 
w  miejscu publicznym (osoby 
mające problemy zdrowotne lub 
będące pod znacznym wpływem 
alkoholu), 78 przypadków doty-
czyło zdarzeń z zakłócaniem spo-

koju i  porządku publicznego, 74 
przypadki to awarie infrastruk-
tury, 48 przypadków to zdarzenia 
w ruchu drogowym (wypadki i ko-
lizje), 44 przypadki to zdarzenia 
związane z  kradzieżą lub niszcze-
niem mienia, 11 przypadków to 
pożary i  miejscowe zagrożenia, 
10 przypadków to zdarzenia zwią-
zane z  przemocą fizyczną (bójki 
lub pobicia), 6 przypadków to spo-
żywanie alkoholu w miejscach pu-
blicznych i inne.

T.S.: Przez jaki okres, zarejestro-
wany obraz przechowywany jest 
od daty rejestracji. Czy jest to 
uzależnione od popełnionego 
wykroczeń lub przestępstwa?
A.K.: Nagrania przechowywane są 
przez 30 dni.

T.S.: Władze miasta stale myślą 
o  poprawie bezpieczeństwa 
wśród mieszkanek i  mieszkań-
ców Częstochowy. Jakie plany 
na kolejny rok- czy będzie ten 
system rozbudowywany?

A.K.: Właścicielem miejskiego mo-
nitoringu jest Urząd Miasta Czę-
stochowy dlatego Straż Miejska 
w  Częstochowie nie może odpo-
wiadać na to pytanie.

T.S.: Miejski monitoring działa 
już wiele lat, czy przyczynił ten 
system się do poprawy bezpie-
czeństwa?
A.K.: Liczba 34000 ujawnionych 
zdarzeń zakończonych inter-
wencją służb mówi sama za siebie. 
Dzięki kamerom miejskiego moni-
toringu wizyjnego często sprawcy 
byli ujmowani przez strażników 
miejskich tzw. „gorącym uczynku” 
lub tuż po pościgu. Były przy-
padki, gdzie dzięki kamerom 
miejskiego monitoringu udało się 
prawdopodobnie zapobiec po-
pełnieniu przestępstwa. Podam 
przykład. Z  nocnego tramwaju 
wysiadła młoda kobieta. Około 30 
metrów za nią szedł mężczyzna. 
Gdy kobieta zatrzymywała się on 
też chował się po bramach czy za 
drzewami. O fakcie powiadomieni 
zostali strażnicy miejscy. Kiedy 
kobieta dochodziła do parku, męż-
czyzna zaczął się do niej zbliżać. 
Gdy podjechali strażnicy miejscy 
był już za kobietą 2-3 metry. Nic 
się nie stało, ale kobieta powie-
działa, że nie znała tego męż-
czyzny...
Najważniejsze sprawy są opisy-
wane na stronie Straży Miejskiej 
w  Częstochowie, a  później rela-
cjonowane w  lokalnych mediach, 
w tym w „Życiu Częstochowy i Po-
wiatu” więc mieszkanki i  miesz-
kańcy Częstochowy oraz opinia 
publiczna jest stale informowana 
o  pomocy miejskich kamer czy 
rocznych statystykach dotyczą-
cych miejskiego monitoringu. 
Wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące miejskiego monito-
ringu znajdują się też na stronie 
częstochowskiej Straży Miejskiej 
w zakładce Monitoring. Wszystko 
jest transparentne i  mieszkańcy 
z  tymi informacjami mogą zapo-
znać się cały czas.  

T.S.: Na terenie miasta, za pomo-
cą mobilnych kamer leśnych 
prowadzona jest dodatkowo 
okresowa rejestracja tzw. dzi-
kich wysypisk. Czy to są tzw. fo-
to pułapki ?
A.K.: Straż Miejska w  Często-
chowie oprócz miejskiego monito-
ringu wizyjnego posiada również 
przenośne kamery leśne czyli tzw. 
foto-pułapki.

T.S.: Gdzie najczęściej są monto-
wane? Jaki koszt zamontowania 
foto pułapki?
A.K.: Fotopułapki były montowane 
w  miejscach, gdzie zlokalizowane 
były kontenery na odpady zielone. 
Tam często były podrzucane inne 
śmieci i  powstawały koło tych 
kontenerów nielegalne wysypiska 
śmieci. Obecnie foto-pułapki 
montowane są w  miejscach zielo-
nych, gdzie może dochodzić do za-
śmiecania i  powstawania nowych 
wysypisk śmieci.

T.S.: Jakie kary są stosowane po 
ujawnieniu np. nielegalnego wy-
rzucania śmieci?
A.K.: Zgodnie z  ustawą, strażnik 
miejski może pouczyć, wypisać 
mandat do 500 zł, lub skierować 
sprawę o ukaranie do Sądu.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

Częstochowa

Miejski monitoring wizyjny pomógł  
już prawie 34000 razy
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Czy czarny szlak jest najtrud-
niejszy? Co właściwie 
oznaczają kolory górskich 
tras? Jeżeli planujecie wy-
cieczkę w góry, warto 
wiedzieć, jak interpretować 
poszczególne oznaczenia.

Znakowaniem i konserwacją 
szlaków turystycznych od sa-
mego początku zajmowały się 
stowarzyszenia turystyczne. 
Pierwsze szlaki na ziemiach 
polskich wyznakowało w 1887 
r. Towarzystwo Tatrzańskie. 
Następne prace znakarskie 
kontynuowane były przez Pol-
skie Towarzystwo Tatrzańskie 
i Polskie Towarzystwo Krajo-
znawcze. Od 1950 roku zajmuje 
się tym Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze, znane 
nam w skrócie jako PTTK.

Czym jest szlak turystyczny?

Szlakiem turystycznym na-
zywamy wytyczoną i ozna-
kowaną jednolitymi znakami 
(symbolami) wyposażoną w 

urządzenia i znaki informacyjne 
trasę wędrówki. Zapewnia ona 
bezpieczne przemieszczanie 
się turystom o przeciętnym po-
ziomie umiejętności i doświad-
czeniu bez względu na porę 
roku i poza ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi. Co 
istotne, szlak lub jego odcinek 
może być czasowo zamknięty, 
jeżeli wymagają tego szczegó-
łowe warunki (np. niekorzystne 

warunki pogodowe, zagrożenie 
lawinowe, prace leśne czy cza-
sowa ochrona walorów przyrod-
niczych). W Polsce wyróżniamy 
kilka rodzajów szlaków tury-
stycznych. Są to szlaki piesze 
(nizinne i górskie), narciarskie, 
rowerowe, konne oraz kaja-
kowe. Każdy z nich posiada 
jednolity system znaków i urzą-
dzeń informacyjnych. Tworzą 
one spójną i przejrzystą sieć na 

terenie kraju i połączone są ze 
szlakami w państwach sąsied-
nich. Część szlaków polskich jest 
elementem międzynarodowej 
sieci szlaków.

Znaki określające  
przebieg szlaku

Podstawowe znaki, określające 
przebieg szlaku są prostokątne 
i składają się z trzech pozio-
mych pasków. Zewnętrzne mają 
kolor biały, a środkowy kolor 
konkretnego szlaku. Instrukcja 
PTTK informuje o tym, że szlaki 
piesze oznaczane są kolorami: 
czerwonym, niebieskim, zie-
lonym, żółtym i czarnym. Co 
ważne, kolor szlaku pieszego nie 
jest związany ze stopniem jego 
trudności. Szlaki czerwone i nie-
bieskie to zgodnie z koncepcją 
znakowania, ścieżki główne, da-
lekobieżne. Zielony kolor trasy 
to natomiast ścieżki łączące 
najciekawsze miejsca w danym 
regionie, a żółte i czarne szlaki 
to tzw. ścieżki łącznikowe.

Oznaczenia tras

Co oznaczają kolory górskich tras?

Modne atrakcje w Chinach

Szklane mosty i tarasy
W Chinach bardzo modną 
atrakcją turystyczną są 
szklane mosty i tarasy wido-
kowe. Z roku na rok powstaje 
ich coraz więcej. Każdy z tych 
obiektów robi ogromne wra-
żenie, ale największa 
popularnością cieszy się re-
kordowo długi szklany most 
nad rzeką Lianjiang.

Chińscy inżynierowie specjalizują 
się w budowaniu szklanych mo-
stów i tarasów. Ich największym 
dziełem jest najdłuższy szklany 
most na świecie, liczący 526 m. 
Znajduje się on w malowniczym 
regionie Lianzhou. Atrakcja zo-
stała wpisana do Księgi rekordów 
Guinnessa ze względu na swoje 

rozmiary. Turyści, którzy decydują 
się na przeprawę, kroczą po prze-
źroczystym szkle laminowanym o 
grubości 4,5 m. Budowa mostu za-
jęła 3 lata i pochłonęła ok. 165 
mln złotych. Wiele osób ma wąt-
pliwości, co do tego, czy atrakcja 
jest bezpieczna, ale inżynierowie 
tej konstukcji zapewniają, że nie 
ma powodów do obaw. Przy bu-

dowie wykorzystane zostały 
bowiem trwałe materiały, które 
przeszły rygorystyczne testy. 
Podczas otwarcia atrakcji, po mo-
ście przejechały masywne 
samochody, ważące 4 tony, aby 
udowodnić solidność obiektu.

Pękająca kładka
Przerażająca atrakcja w postaci 

„pękającej” kładki znajduje się 
w chińskich górach Taihang. Dla 
wielu samo przejście nad widoczną 
przez szklaną podstawę prze-
paścią może stanowić ogromne 
przeżycie. Twórcy pomostu 
postanowili jednak wzbogacić 
atrakcję o dość przerażającą nie-
spodziankę. Gdy turyści przemie-
rzają trasę, zaskakuje ich pękające 
pod stopami szkło pomostu. Nic 
takiego w rzeczywistości nie ma 
miejsca. Rysy i odgłos łamiącego 
się szkła to zamierzony efekt, 
który uzyskiwany jest dzięki spe-
cjalnej warstwie zamontowanej 
na jednym z odcinku trasy. W sieci 
można znaleźć mnóstwo nagrań 
z reakcjami turystów. Niektórzy 
wyglądają tak, jakby w istocie wal-
czyli o życie. Zdania na temat tej 
mrożącej krew w żyłach atrakcji 
są podzielone. Osoby o słabych 
nerwach zdecydowanie powinny 
omijać ją szerokim łukiem.

Jedyna taka atrakcja w Europie

Skyfall Warsaw

W Warsaw UNIT, jednym z 
najwyższych wieżowców w 
Polsce, przygotowano wyjąt-
kową atrakcję. Na 46. piętrze 
biurowca znajduje się prze-
szklony taras widokowy, 
dzięki któremu będzie można 
poczuć dreszczyk emocji, po-
dziwiając panoramę stolicy i... 
miasto pod stopami.

Nowoczesny wieżowiec znaj-
duje się przy Rondzie 
Daszyńskiego w Warszawie. To 
właśnie tam, na 46. piętrze 
utworzono Skyfall Warsaw, czyli 

przeszkloną platformę, wysta-
jącą z budynku i tworzącą część 
tarasu widokowego. Co cie-
kawe, platforma znajdująca się 
na wysokości blisko 200 metrów 
jest ruchoma! Wychyla się ona 
na zewnątrz budynku o 15 
stopni, zapewniając zwiedza-
jącym niespotykane wrażenia. 
To jedyna tego typu atrakcja w 
Europie. Obecnie Skyfall 
Warsaw dostępny jest jedynie w 
ramach imprez okolicznościo-
wych i firmowych, ale niebawem 
będzie otwarty dla zwiedzają-
cych indywidualnie.

Szlak czerwony – oznacza 
główny szlak w danym pa-
śmie. Wybierając tę ścieżkę, 
możemy spodziewać się 
atrakcyjnych krajobrazów.

Szlak niebieski – tym 
kolorem oznaczony jest za-
zwyczaj drugi pod względem 
ważności szlak w danej oko-
licy, często bardzo długi.

Szlak zielony –  to najczę-
ściej bardzo widokowa trasa 
lub taka, która prowadzi 
do charakterystycznych 
punktów.

Szlak żółty – tą barwą 
oznacza się krótki szlak 
łącznikowy.

Szlak czarny –  tym kolorem 
oznacza się często szlaki łą-
czące różne trasy lub takie 
z najkrótszym dojściem do 
danego punktu.

źródło:www.facebook.com/skyfallwarsaw

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Co powinno trafić do wielkanocnego koszyczka?
Z Wielkanocą wiąże się wiele obrzędów. 
Jednym z nich jest święcenie pokarmów, 
które odbywa się zawsze w Wielką 
Sobotę. To zwyczaj znany w Polsce od 
wieków. Podczas niedzielnego śniadania 
dzielimy się pokarmami ze święconki, 
podobnie jak podczas wigilii Bożego Na-
rodzenia dzielimy się opłatkiem. Zawar-
tość koszyczka wielkanocnego, z którym 
udajemy się do kościoła, powinna więc 
uwzględnić tradycję. Poszczególne po-
karmy mają przecież znaczenie symbo-
liczne i zgodnie z dawnymi wierzeniami 

mają zapewnić dostatek, 
zdrowie oraz pomyślność 

przez cały rok.

W wielkanocnym koszyczku powinno znaleźć się kilka głównym produktów:

Chrzan
symbolizuje siłę, fizyczną krzepę 
oraz zdrowie

Chleb
symbolizujący Ciało Chrystusa

Wędlina
to symbol zdrowia, płodności 
i dostatku dla nasi rodziny

Sól
symbolizuje oczyszczenie, prawdę  
oraz więzi między Bogiem a jego ludem

Jajko
ma wiele znaczeń symbolicznych, głównie 
chodzi o początek, nowe życie, narodziny  
oraz zmartwychwstanie

Ser
jako produkt powstały z mleka jest symbolem 
przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody

Masło
będące symbolem
dobrobytu oraz dostatku Woda

w święconce znajduje się rzadko,  
ale przecież trafia do naszego koszyczka 
z kropidła podczas święcenia, to symbol 
Ducha Świętego, jego łask i darów:  
bojaźni Bożej, pobożności, wiedzy,  
męstwa, rady i rozumu

Ciasto
jest dodawane do święconki od nie-
dawna, po gorzkich dniach postów 
ciasto ma być wyrazem radości i 
słodyczy

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

Sprawdź

Skąd się wziął zwyczaj 
święcenia pokarmów?
Wielka Sobota jest ostatnim dniem 
Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego 
święto Zmartwychwstania. W kościele 
katolickim przez cały dzień trwa wtedy 
święcenie pokarmów i adoracja Chry-
stusa złożonego do grobu.

Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką 
Sobotę znany jest powszechnie od wieków. 
Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku 
uważano, że podczas tak wielkiego święta, 
jakim jest Wielkanoc godzi się jeść tylko 
pokarm pobłogosławiony, poświęcony w 
kościele. Początkowo to ksiądz odwiedzał 
bogatych ludzi, którzy mieli przygotowany 
pokarm do święcenia na stołach. Miesz-
kańcy wsi nieśli jadło do poświęcenia do 
najbogatszych sąsiadów, mających w 
swych domach obszerne świetlice. Kosze 
i donice z jedzeniem ustawiało się rów-
nież na placach wiejskich, pod krzyżami 
i przydrożnymi kapliczkami. Pokarmy 
świecono też na dworskich dziedzińcach, 
lub gankach.

Zwyczaj zanoszenia koszyczków do ko-
ścioła utrwalił się w połowie XIX wieku i w 
okres międzywojenny.

Jednak w zachodnich regionach współ-
czesnej Polski, które znalazły się w jej gra-
nicach po II wojnie światowej, święcenie 
potraw było jednak prawie nieznane. Przed 
1945 rokiem na Kaszubach tylko zamoż-
niejsi gburzy i szlachcice w Wielką Sobotę 
przywozili końmi proboszcza dla poświę-
cenia pożywienia świątecznego. Podobnie 
na Śląsku święcenie potraw w Wielką So-
botę odbywało się na dworach szlachec-

kich. Zwyczaj święconki upowszechnił się 
dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, 
docierając tu razem z mieszkańcami cen-
tralnej Polski.

Co ciekawe, dawny zwyczaj na wsiach 
nakazywał, aby wracając ze święconym 
obejść dom trzy razy, zgodnie ze wskazów-
kami zegara, co miało wypędzić złe moce  
z gospodarstwa.

Dziś niemal w całej Polsce na stole wiel-
kanocnym obok mięs i ciast stawia się ko-
szyk ze święconką, drobne różnice wynikają 
tylko z lokalnych tradycji. Śniadanie wielka-
nocne rozpoczyna zwyczaj dzielenia się po-
święconym jajkiem, podobny w swej formie i 
symbolice do bożonarodzeniowego łamania 
się opłatkiem.

Jeśli Wielkanoc, to oczywi-
ście jajka, które 
symbolizują między in-
nymi początek życia 
oraz odrodzenie się 
przyrody. Podajemy 
je pod różnymi po-
staciami. Co jeszcze 
oprócz nich po-
winno znaleźć się 
na naszym stole?

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

Poza święconką, podstawą świąt wielka-
nocnych są jajka. Możemy je zaserwować 
w  różnych postaciach. Strzałem w  dzie-
siątkę będą jajka faszerowane (np. z łoso-
siem, avokado, pieczarkami, czy szynką), 
pasta jajeczna ze szczypiorkiem i  serem, 
jajka z  chrzanem lub majonezem, sałatka 
jajeczna (np. z  tuńczykiem), faszerowane 
jajka opiekane w skorupkach.

Do typowo polskiej tradycji należy po-
danie gorącej, kwaśnej zupy na zakwasie 
zbożowym. Wielkanocny żurek lub biały 
barszcz podawany jest z  jajkiem i  białą 
kiełbasą. W  niektórych domach zamiast 

żurku stawia się na zupę 
chrzanową. Poza tym na 

wielkanocnym stole 
nie może zabraknąć 

chleba, wędzonki 
(kiełbasy lub szynki), 
zimnych nóżek, sa-
łatki jarzynowej 
i  pieczonego mięsa. 
Do tych ostatnich 
koniecznie podajmy 
chrzan bądź ćwikłę. 
Wielkanoc nie obę-

dzie się też bez świą-
tecznego pasztetu. Są 

ich rozliczne rodzaje. 
Pasztet mięsny ma licz-

nych wielbicieli. Dobrze 
przyprawiony pasztet ja-

jeczny może stać się przebojem 
wielkanocnego śniadania. Atrakcją 

stołu może być także pasztet grzybowy. 
Z  kolei miłośnicy kuchni wegańskiej sta-
wiają na pasztety z warzyw strączkowych 
i korzeniowych.

Nie możemy zapominać o  słodkościach. 
Wśród nich królują przede wszystkim 
babka wielkanocna, mazurek, (kajma-
kowy, czekoladowy, z  różą lub inny), 
sernik (tradycyjny z kruszonką lub z brzo-
skwinią), makowiec, pascha i wieniec droż-
dżowy. Oczywiście smakołyki serwowane 
w czasie świąt będą się różnić w zależności 
od regionu Polski i  rodzinnych tradycji. 
Jedno jest pewne: z  idealnie skompono-
wanym menu na Wielkanoc łatwiej o cele-
brację świąt.

Czym się zajadamy w święta

Wielkanocne przysmaki

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Filharmonia Częstochowska za-
prasza na spotkanie z  muzyką 
klasyczną. W  ramach kolejnego 
„Koncertu przy świecach”  za-
brzmią utwory barokowych 
mistrzów: Haendla, Bachów (Jana 
Sebastiana i  jego syna Carla Phi-
lippa Emanuela), Vivaldiego oraz 
jednego z  klasyków wiedeńskich 
Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
Melomani spotkają się w  w  Ko-
ściele Rektorackim (Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 56).  Wy-
darzenie poprowadzi ksiądz 
Mikołaj Węgrzyn.

W  piątek, 22 kwietnia, tuż po świę-
tach wielkanocnych Filharmonia 
Częstochowska powróci do kli-
matycznego, gościnnego i  bardzo 
przychylnego muzykom Kościoła Rek-
torackiego pw. Najświętszego Imienia 
Maryi w  Częstochowie z  kolejną 
odsłoną cyklu „Koncerty przy świe-
cach”. Zabrzmią utwory barokowych 
mistrzów: Haendla, Bachów (Jana 
Sebastiana i  jego syna Carla Philippa 
Emanuela), Vivaldiego oraz jednego 
z  klasyków wiedeńskich Wolfganga 

Amadeusa Mozarta. Wystąpią: Orkie-
stra Filharmonii Częstochowskiej oraz 
soliści – oboiści Paulina Sochaj i Arka-
diusz Krupa.

Koncert poprowadzi rektor ko-
ścioła ks. Mikołaj Węgrzyn, Dusz-
pasterz Środowisk Twórczych 
Archidiecezji Częstochowskiej, Dy-
rektor Wyższego Instytutu Teolo-
gicznego w  Częstochowie. Początek 
koncertu o godzinie 19.15.

Arkadiusz Krupa - w  1995 roku 
ukończył z  wyróżnieniem Aka-
demię Muzyczną w  Krakowie, 
gdzie studiował pod kierun-
kiem prof. Jerzego Kotyczki. 
Od 1997 do 2012 pierwszy 
oboista Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia 
w  Katowicach, obecnie pierwszy 
oboista orkiestry Sinfonia Var-
sovia. Wielokrotnie współpra-
cował z  najlepszymi Polskimi 
orkiestrami, takimi jak: Sin-
fonietta Cracovia, Concerto 
Avenna, Filharmonia Narodowa. 
Był kierownikiem artystycznym 

Ensemble De La Cour. Od wielu 
lat współpracuje (koncertując 
na wielu festiwalach krajowych 
i  zagranicznych) w  duecie z  gita-
rzystą Michałem Nagy. Odzna-
czony medalami państwowymi, 
m.in. Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. Prowadzi liczne kursy mi-
strzowskie. Od 2013 roku jest 
wykładowcą Akademii Sinfonia 
Varsovia, projektu służącego do-
skonaleniu umiejętności gry mu-
zyka orkiestrowego.

Paulina Sochaj - w  2019 r. roz-
poczęła studia na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie dr hab. Ar-
kadiusza Krupy, profesora UMFC. 
Brała udział w  licznych konkur-
sach i może poszczycić się wieloma 
sukcesami. Rozwija także swoje 
umiejętności podczas warsztatów 
obojowych. Za osiągnięcia arty-
styczne trzykrotnie otrzymała 
Stypendium Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego. 23 
marca 2021 r. wystąpiła w  orkie-
strze Sinfonia Varsovia pod batutą 
maestro Jerzego Maksymiuka 
podczas 25. Wielkanocnego Fe-
stiwalu Ludwiga van Beethovena 
w Filharmonii Narodowej.

kultura

ROK

Wymyśl legendę  
i zgłoś ją do konkurs

Filharmonia Częstochowska

Koncert przy świecach
Masz niesamowitą wyobraźnię? Potrafisz posłu-
giwać się słowem pisanym? Weź udział w konkursie 
organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury. 
Jego celem jest spisanie wymyślonej, zasłyszanej 
bądź przeczytanej kiedyś legendy, baśni, czy po-
dania. Ważne jest, aby dotyczyły one terenu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 

Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy zadzwoń do babci, 
dziadka, znajomego, który mógłby  pomóc. - Na pewno 
sprawi to wiele radości, a  przy okazji przyczynicie się do 
ocalenia tradycji i  historii własnej lub pobliskich miejsco-
wości, ważnych wydarzeń i  osób z  nimi związanych – za-
chęca Monika Kosielak z  Regionalnego Ośrodka Promocji 
Kultury.  - Dodatkowo, jeśli się postarasz, zdobędziesz 
nagrodę, a  Twoje dzieło trafi na łamy ciekawej publikacji. 
Mamy też dla Ciebie cenną informację – konkurs organizo-
wany jest już po raz szósty i zauważyliśmy, że szacowne Jury 
najlepiej ocenia prace z użyciem lokalnej gwary – zdradza.

Organizatorzy na legendy czekają do 13 maja. Konkurs 
odbywa się w  dwóch kategoriach wiekowych do 18. roku 
życia i dla dorosłych.

Finał konkursu odbędzie się 29 maja podczas imprezy 
Jura ROK Festiwal w Koniecpolu.
Wszelkie szczegóły w  regulaminie, na rok.czestochowa.pl 
oraz u Marzeny Koseli, instruktora do spraw kultury ludowej 
ROK, adres e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jedyny taki projekt na Świecie! 
Orkiestra Księżniczek TOM-
CZYK ART , gwiazdorska obsada, 
soliści, międzynarodowy balet, 
przepiękne głosy oraz projekcje 
multimedialne. To wszystko do 
zobaczenia już wkrótce pod-
czas Koncertu Wiedeńskiego 2 
 – NOWY PROGRAM.

To także zapierające dech 
w  piersiach, bajkowe kostiumy, 
które przeniosą widzów do ma-
gicznego, wiedeńskiego świata 
Króla Walca - Johanna Straussa. 
Nie zabraknie muzycznych 
żartów, niespodzianek i skeczów. 
Udowodnimy tym samym, że mu-
zyka łączy pokolenia i  nie zna 
granic! Niekwestionowana, naj-
bardziej rozpoznawalna, jedyna 
na Świecie Orkiestra Księżniczek 
Tomczyk Art wykonująca wy-
łącznie muzykę Króla Walca - Jo-
hanna Straussa nieprzerwanie od 
niemal dekady!  

Podczas koncertu wystąpią dla 
Państwa obdarzeni wspaniałymi 
głosami, fantastyczni soliści 
operowi oraz gwiazdy polskiego 
i  międzynarodowego baletu. To-
warzyszyć im będą wybitni kame-
raliści występujący na co dzień 
z  najlepszymi orkiestrami i  dy-
rygentami w  Polsce i  na świecie. 
Na scenie pojawią się laureaci 
międzynarodowych konkursów 

muzycznych, wirtuozi skrzypiec, 
fortepianu, wspaniali soliści mię-
dzynarodowej estrady, artyści 
występujący w największych pol-
skich i  światowych salach kon-
certowych. 

Wzruszają i  bawią publikę od 
wielu lat, za każdym razem przyj-
mowani owacjami na stojąco!  
Tradycją stały się już coroczne 
Noworoczne Koncerty Wiedeń-
skie w  wykonaniu tej niezwykłej 

grupy wspaniałych artystów. 
To połączenie klasycznej wie-

deńskiej formy i  kunsztu z  mło-
dością, wdziękiem, werwą 
i niespotykaną muzykalnością ar-
tystów wykonujących to jedyne 
w swoim rodzaju widowisko. 

Zabrzmią największe, po-
nadczasowe i  wiecznie bliskie 
sercom melomanów przeboje 
króla walca - Johanna Straussa, 
nie zabraknie także popisowych 

arii z  najsłynniejszych operetek 
„Zemsta nietoperza”, „Baron 
cygański”, „Wesoła wdówka”, 
„Księżniczka czardasza” oraz 
„Kraina uśmiechu”. Publiczność 
usłyszy m.in.: Walc „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, Arię Barin-
kaya „Wielka sława to żart”, Duet 
wszech czasów „Usta milczą 
dusza śpiewa”, polkę „Tritsch- 
Tratsch” oraz słynny „Marsz Ra-
deckiego”. W  klimat magicznych 
bali wiedeńskich wprawią Pań-
stwa olśniewające kreacje arty-
stów, przepiękne suknie balowe 
solistek oraz Orkiestry Księżni-
czek Tomczyk Art wykonującej to 
niezwykłe widowisko.

Przeniesiemy Państwa do baj-
kowego świata. Tutaj każdy może 
bujać się w  rytm muzyki oraz 
śpiewać wraz z  solistami naj-
piękniejsze melodie jak choćby 
„Wielka sława to żart”, czy „Usta 
milczą dusza śpiewa” Koncert 
Wiedeński to przede wszystkim 
doskonała zabawa. Chcemy 
śpiewać i  bawić się na scenie 
razem z  Państwem! U  nas nie 
zabraknie muzycznych żartów, 
niespodzianek i  skeczów. Udo-
wodnimy tym samym, że mu-
zyka nie zna granic. Jako pierwsi 
w  Polsce na tak szeroką skalę 
promujemy wiedeńską muzykę 
operetkową, a  także największe 
przeboje mistrza Johanna 
Straussa.

Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek wystąpi w Filharmonii Częstochowskiej.  
Koncert Wiedeński 2 – nowy program - już 23 kwietnia!

BILETY:
Kasa Filharmonii  
Częstochowskiej

ul. Wilsona 16, Cz-wa
Tel. 795 451 438

oraz sklepy Media Markt  
w całej Polsce

BILETY ONLINE:
https://bkb.pl/72911-02f68
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Wiele osób, posiadających 
działki, często decyduje się na 
postawienie altany, pełniącej 
funkcję rekreacyjno-wypo-
czynkową. Wyjaśniamy, jakie 
są zasady budowania tych 
wolno stojących obiektów i 
czy wymagane jest uzyskanie 
stosownego zezwolenia.

Altana wolno stojąca to nie-
wielka budowla ogrodowa – za-
zwyczaj wykonana z drewna, 
może być też wyposażona w 
ażurowe ściany. Chroni przed 
wiatrem, deszczem i słońcem. 
Pełni często funkcję zaplecza 

socjalnego i gospodarczego. 
Przede wszystkim jest to obiekt, 
który służy do wypoczynku. 
Prawo budowlane przewiduje, 
że budowa wolno stojących 
altan o powierzchni zabudowy 
do 35 m2 oraz altan działko-
wych i obiektów gospodarczych, 
o których mowa w ustawie z 13 
grudnia 2013 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych nie wy-
maga decyzji o pozwoleniu na 
budowę, ani zgłoszenia. Wynika 
z tego, że rozróżnia się dwa typy 
altan. Pierwsze to wolno stojące 
altany budowane na działkach, 
które nie znajdują się na tere-

nach rodzinnych ogrodów dział-
kowych i te, które właśnie na 
tych terenach są stawiane. Nie 
ma ścisłej definicji wolno sto-
jących altan, więc wiele zależy 
od jej formy i budowy. Należy 
zawsze przemyśleć i przeana-
lizować parametry obiektu. 
Zgodnie z przepisami, które we-
szły w życie 19 września 2020 
roku, budowa altan do 35 m2 
nie wymaga nawet zgłoszenia. 
W związku z tym, jeżeli zamie-
rzamy wybudować taki obiekt 
na swojej działce, nie musimy 
martwić się żadnymi formalno-
ściami. W przypadku większych 

altan, należy wystąpić do właści-
wego organu nadzoru o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Altany na ROD

Stawianie altan na terenach 
rodzinnych ogrodów działko-
wych wymaga stosowania się do 
dodatkowych kryteriów. Ustawa 
o ROD przewiduje, że poprzez 
altanę działkową rozumiemy 
wolno stojący budynek rekre-
acyjno-wypoczynkowy lub inny 
obiekt budowlany spełniający 
taką funkcję, położony na te-
renie działki w rodzinnym ogro-
dzie działkowym, o powierzchni 
zabudowy do 35 m2 oraz o wy-
sokości do 5 m przy dachach 
stromych i do 4 m przy dachach 
płaskich, przy czym do po-
wierzchni zabudowy nie wlicza 
się tarasu, werandy lub ganku, 
o ile ich łączna powierzchnia nie 

przekracza 12 m2. Co ważne, 
jeżeli na terenie działki posta-
wiono, nadbudowano bądź roz-
budowano altanę działkową 
bądź inny obiekt, naruszając 
tym samym przepisy prawa, 
stowarzyszenie ogrodowe ma 
prawo zgłosić ten fakt do wła-
ściwego organu administracji 
publicznej. Możemy ubiegać się 
o wydanie zaświadczenia, po-
twierdzającego zgodność wy-
budowanej altany z przepisami. 
Aby je uzyskać, należy złożyć 
wniosek, który zawierać będzie 
m.in. aktualny na dzień zło-
żenia wniosku wypis z ewidencji 
działek oraz oświadczenie dział-
kowca o powierzchni zabudowy 
altany działkowej znajdującej 
się na jego działce, zawierające 
również wskazanie powierzchni 
tarasów, werand lub ganków.

budownictwo

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Prawo budowlane

Czy budowanie altany wymaga zezwolenia?

Przepisy dotyczące budow-
nictwa przewidują pewną liczbę 
prac remontowych, które na-
leży zgłosić, jednak większość 
działań nie wymaga żadnych 
formalności. Czy należy zgła-
szać docieplenie budynku, 
wymianę okien i drzwi ze-
wnętrznych bądź wewnętrzne 
prace modernizacyjne?

Jeżeli przez wykonywane prace 
budowlane, zmieniają się para-
metry budynku, wówczas nie 
można mówić już o remoncie. W 
przypadku docieplenia budynku, 
jeszcze kilka lat temu, wyma-
gano zgłoszenia takich prac – bez 
względu na to, jak wysoki był bu-
dynek, który docieplano. Prawo 
jednak ewoluuje i obecne prze-
pisy nie przewidują uzyskania 
na te działania stosownego po-
zwolenia. Uznaje się, że nie są 
to prace na tyle skomplikowane 
lub niebezpieczne, by wymagały 
ścisłej kontroli zewnętrznej. 
Zgłaszać należy wyłącznie do-
cieplenia, które są wykonywane 

na budynkach wyższych od 12 
m i niższych od 25 m. Jeżeli bu-
dynek znajduje się na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytku, 
wtedy zgłoszenie jest konieczne. 
Należy wówczas skontaktować 
się z właściwym konserwatorem 
zabytków. Prace remontowe, 
polegające na wymianie okien i 
drzwi zewnętrznych nie wyma-
gają pozwolenia ani zgłoszenia. 
Oczywiście tylko wtedy, gdy 
nie dochodzi do ingerencji w 
rozmiar otworów drzwiowych 
i okiennych. Jeżeli planujemy 
zmienić ich wielkość, zabudować 
stare otwory lub wykonać nowe, 
w tej sytuacji będziemy musieli 
ubiegać się o pozwolenie. Nie 
trzeba zgłaszać natomiast mo-
dernizacji łazienki, czy kuchni, 
malowania ścian, wymiany 
glazur czy montażu klimatyzacji. 
Na własną rękę możemy spo-
kojnie przeprowadzać wszelkie 
prace remontowe wewnątrz 
mieszkania – o ile nie ingerują 
w strukturę części wspólnych 
budynku.

Prace remontowe

Czego nie musimy 
zgłaszać?
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Wystartowała siedemnasta 
edycja konkursu architekto-
nicznego organizowanego 
przez firmę Baumit. Tym 
samym budynki z całej Polski 
rozpoczynają rywalizację o 
prestiżowy tytuł Fasada Roku 
2022, premię w wysokości 10 
000 zł oraz przepustkę do 
Baumit Life Challenge. Inwe-
storzy, architekci, wykonawcy 
– zgłoszenia czas-start!

Celem konkursu jest promo-
wanie wysokich standardów 
budowlanych oraz wyróżnienie 
architektów, wykonawców, in-
westorów, którzy stawiając na 
odpowiednie technologie oraz 
wdrażając ciekawe pomysły, 
wpływają nie tylko na wygląd sa-
mego budynku, lecz także kształ-
tują atrakcyjny krajobraz polskich 
miejscowości.

Pięć tytułów do przyznania

Ubiegłoroczna edycja (2021) 
zgromadziła ponad 300 bu-
dynków z całej Polski, bijąc usta-
nowiony rok wcześniej rekord 
liczby zgłoszeń. Ilu uczestników w 
tym roku zamelduje się na starcie, 
dowiemy się nie wcześniej jak na 
koniec września, kiedy zamknięte 
zostaną listy startowe. Trady-
cyjnie jest ich pięć, bowiem pro-
jekty oceniane są właśnie w tylu 
kategoriach. Jakich konkretnie? 
Są to:
• budynek jednorodzinny nowy,

• budynek wielorodzinny nowy,
• budynek po termomodernizacji,
• budynek niemieszkalny nowy,
• budynek zabytkowy po reno-

wacji.

W każdej kategorii na zwycięzcę 
czeka tytuł Fasada Roku 2022 
oraz 10 000 zł. Jest coś jeszcze – 
laureaci pierwszego miejsca au-
tomatycznie zakwalifikują się do 
międzynarodowej odsłony kon-
kursu – Baumit Life Challenge, 
zyskując okazję do zaistnienia 
na arenie międzynarodowej oraz 
szansę na kolejny prestiżowy 
tytuł.

Które budynki mogą kandy-
dować do tytułu?

Tegoroczna odsłona konkursu 
Fasada Roku jest zarezerwo-
wana dla obiektów zrealizowa-
nych w okresie od 1.01.2021 do 
30.09.2022 r., z wykorzystaniem 
kompletnej technologii Baumit 
– system ocieplenia, system tyn-
kowy z wykończeniem lub pro-
gram produktów renowacyjnych. 
By budynek został dopuszczony 
do rywalizacji, jego elewacja 
musi być zrealizowana w 100%, 
włącznie z elementami wykoń-
czenia, takimi jak barierki, balu-
strady, tarasy czy strefa cokołowa.

Kto może zgłosić projekt?

Architekt, biuro projektowe, 
biuro architektoniczne, wyko-
nawca, inwestor (instytucjonalny 
lub prywatny) – każdy uczestnik 

procesu inwestycyjnego. Wy-
starczy wejść na stronę interne-
tową www.fasadaroku.baumit.
com, wypełnić zgłoszenie i dołą-
czyć przynajmniej 5 zdjęć prezen-
tujących obiekt względem okolicy, 
każdą jego stronę oraz detale wy-
konania elewacji. W przypadku 
budynków po termomodernizacji i 
zabytkowych po renowacji ważne 
jest pokazanie nie tylko efektu 
prac, lecz także stanu sprzed me-
tamorfozy.

Kto wybierze zwycięzców?

Nagrody główne przyznaje 
specjalnie powołany panel eks-
pertów, w którym zasiadają do-
świadczeni architekci, a także 
przedstawiciele uznanych orga-
nizacji branżowych oraz świata 
mediów. Oceniając tegorocz-
nych kandydatów, wezmą pod 
uwagę zastosowane rozwiązania 
architektoniczne, sposób ich re-
alizacji, a także stopień, w jakim 
budynek harmonizuje ze swoim 
najbliższym otoczeniem. W przy-
padku obiektów zabytkowych 
po renowacji ważnym kryterium 
będzie poszanowanie ich histo-
rycznej tradycji i sposób odtwo-

rzenia ich pierwotnego wyglądu.

Internauci też wytypują

Jak co roku swoich faworytów 
wytypują także internauci. Już 
1 maja na stronie konkursu uru-
chomione zostanie głosowanie 
publiczności, które potrwa do 31 
października 2022 r. Każdy zatem 
będzie mógł wcielić się w rolę ju-
rora i oceniać uczestników. Reali-
zacje z największą liczbą głosów w 
plebiscycie otrzymają tytuł „Wy-
różnienie internautów”.
Więcej informacji o zasadach i przebiegu 

można znaleźć na stronie  
www.fasadaroku.baumit.com.

budownictwo

 nowoczesne maszyny do produkcji świec, zniczy oraz lampionów 
 sprzedaż, montaż i serwis ekologicznych urządzeń grzewczych takich jak: 

pompy ciepła, kotły c.o. na ekogroszek i pellet oraz palniki do kotłów
 produkcja nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania

 szeroki wybór urządzeń do produkcji zniczy/świec

 elastyczne warunki współpracy

 dogodne warunki cenowe

 doradztwo w zakresie eksplaotacji produkowanych 
przez nas maszyn

 serwis urządzeń Hegam

NASZE KOTŁY SĄ GWARANCJĄ 
WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI, TWAŁOŚCI NA LATA 

ORAZ NISKIEJ EMISJI SPALIN

Zdrowych, 
spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

ul. Mokra 1
42-287 Kamienica

Kotły c.o., 
maszyny do produkcji zniczy

tel.  602 873 290

Pompy ciepła, 
kotły c.o.

tel. 889 814 038

NAGRZEWNICA 
CIEPŁEGO POWIETRZA 

DO HAL PRODUKCYJNYCH
 I MAGAZYNOWYCH

tel. 608 658 756 KOTŁY NA PELET KOTŁY NA WĘGIELPOMPY CIEPŁA

Fasada Roku 2022

Zgłoś budynek i zawalcz o 10 000 zł!

 ■ Katarzyna Gwara
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MERCEDES GLC 250 
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

173.900 zł

VW PASSAT  
1.8 TSI, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

77.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

VOLVO XC60
2.0 D, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

149.900 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

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

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 11.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 3.900 zł
OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    19.900 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 E, rok prod. 2009, kraj.,  

serwisowany    21.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E, rok prod. 2005,     8.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł
VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

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

 59.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 15 kwietnia 2022

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

139.900 zł

WESOŁYCH
ŚWIĄT

Czy za brak karty rowerowej 
można otrzymać mandat  
w wysokości 1500 zł? Wraz  
z nowym taryfikatorem 
wzrosła wysokość mandatu 
za to wykroczenie, jednak nie 
jest to tak ogromna kwota. 
Policjant może nałożyć na 
kierującego jednośladem bez 
uprawnień  mandat w wyso-
kości 200 zł. Jeszcze  
w ubiegłym roku, było to o sto 
złotych mniej. Skąd więc 
kwota 1500 zł? Wyjaśniamy.

Jakiś czas temu w mediach za-
częły pojawiać się artykuły, które 
wprowadziły zamieszanie i nie-
dowierzanie wśród czytających. 
Czy na dziecko, które nie posiada 
karty rowerowej może zostać 
nałożony mandat w wysokości 
1500 zł? Niektórzy tak zrozumieli, 
ponieważ w tak sugerowały róż-
nego rodzaju artykuły. Prawda 
jest jednak inna. Tę horrendalną 
kwotę nałożyć może dopiero sąd 
w ramach grzywny. W postępo-
waniu mandatowym taryfikator 
przewiduje za to wykroczenie 
maksymalnie 200 złotych. Tak 
naprawdę wysokość grzywny, na-
kładanej przez sąd, w stosunku 
do lat ubiegłych zmalała – zanim 
nowe przepisy weszły w życie  
1 stycznia 2022 roku, nie było 

wskazanej konkretnej kwoty 
górnej granicy grzywny. To zna-
czyło, że na gruncie kodeksu 
wykroczeń sprzed nowelizacji 
prowadzenie roweru bez karty 
rowerowej teoretycznie zagro-
żone było grzywną w wysokości 
do 5 tys. zł. Wynikało to z tego, 
że wcześniej nie rozróżniano pro-
wadzenia pojazdu bez uprawnień 
na pojazdy mechaniczne i nieme-
chaniczne. W rzeczywistości sądy 
nie nakładały tak drakońskich 
kar na rowerzystów bez upraw-
nień. Należy jednak podkreślić, że 
przypadki, które przywołujemy, 
dotyczyły wyłącznie braku kon-
kretnego dokumentu, któremu 
nie towarzyszyło złamanie innych 
przepisów ruchu drogowego czy 
spowodowanie jakiegokolwiek za-
grożenia.

Czy na dziecko może zostać 
nałożony mandat?

Tak naprawdę nie ma takiej moż-
liwości. Policja może nakładać 
mandaty, ale na osoby, które pod-
legają odpowiedzialności wykro-
czeniowej. Oznacza to, że dzieci 
nie muszą obawiać się o ewentu-
alne kary finansowe. W praktyce 
wygląda to w ten sposób, że ad-
resatami tego przepisu są rowe-
rzyści, którzy ukończyli 17 lat,  
a więc posiadają odpowiedzial-
ność wykroczeniową.

 ■ Paula Nogaj

Błędna interpretacja przepisów

1500 zł mandatu za brak 
karty rowerowej?
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Pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna Góra a Częstochowa Północ

Nowa organizacja ruchu  
na autostradzie A1

Inwestycje MZD

Gdzie spotkamy drogowców?

Na całej długości Autostradowej Ob-
wodnicy Częstochowy kierowcy 
mogą już jeździć z prędkością do 140 
km/h. Znaki informujące o początku i 
końcu autostrady zostały bowiem 
przeniesione z węzła Częstochowa 
Jasna Góra w rejon oddalonego o 
ponad 10 km węzła Częstochowa 
Północ.

A1 Częstochowa Północ  
- Częstochowa Blachownia

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad to nie koniec prac 
na północnej części „śląskiej” autostrady. 
Na odcinku pomiędzy węzłami Często-
chowa Jasna Góra i Częstochowa Północ 
trwają jeszcze prace wykończeniowe 
przy budowie Miejsc Obsługi Podróżnych 
(MOP) oraz przy budowie autostradowego 
obwodu utrzymania Lgoczanka. Umowny 
termin zakończenia tej inwestycji przy-
pada w czerwcu tego roku. 

Trwa również postępowanie przetar-
gowe na wykonanie pozostałych prac 
przy tym odcinku A1. - Ma to związek z 
odstąpieniem 29 kwietnia 2019 r. przez 
GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz 
Todini), od umowy na budowę tego 20-ki-
lometrowego odcinka autostrady A1. W 
ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego 
roku postępowaniu przetargowym wpły-
nęły cztery oferty – przypomina Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Naj-
niższą cenę zaproponowała firma Strabag, 
która wyceniła realizację zadania na 86 
870 987,89 zł. Trwają czynności przy ana-
lizie i ocenie złożonych ofert.

Do wykonania, w ramach ogłoszonego  
zamówienia, pozostają m.in. prace  
związane z: 

 Q robotami wykończeniowymi na wę-
złach Częstochowa Blachownia, 
Częstochowa Jasna Góra oraz Często-
chowa Północ, 

 Q wykonaniem dróg serwisowych i tech-
nologicznych, w tym zaprojektowa-
niem i wykonaniem drogi dojazdowej 

dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie 
z ul. Połaniecką w Częstochowie, 

 Q zakończeniem robót melioracyjnych, 

 Q wykończeniowymi pracami drogo-
wymi, mostowymi, branżowymi oraz 
zielenią, 

 Q przebudowaniem skrzyżowania drogi 
krajowej nr 46 z drogą powiatową i 
gminną w Blachowni w rejonie prze-
jazdu kolejowego (budowa i przebu-
dowa pasów włączeń i wyłączeń oraz 
sygnalizacji świetlnej na drodze kra-
jowej) 

 Q wprowadzeniem docelowej organizacji 
ruchu, 

 Q uzyskaniem wszelkich niezbędnych de-
cyzji administracyjnych. 

Termin realizacji robót

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie powinny zostać 
ukończone w terminie nie dłuższym niż 
12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
- Do czasu realizacji robót nie będzie wli-
czany okres zimowy od 16 grudnia do 15 
marca. Minimalny termin realizacji wy-
nosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy 
(wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie) – wyjaśnia GDDKiA.

Granice woj. łódzkiego - Częstochowa 
Północ  

Na tym odcinku, pomimo iż od grudnia 
ubiegłego roku ruch pojazdów odbywa się 
pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy 
w każdym z kierunków), nadal trwają prace 
wykończeniowe. - Termin umowny zakoń-
czenia inwestycji przypada w czerwcu bie-
żącego roku. Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, a wykonawca dekla-
ruje dotrzymanie terminu. Zatem praw-
dopodobnie w czerwcu br. ograniczenia 
prędkości wynikające z realizowanych 
prac zostaną usunięte, a kierowcy zyskają 
kolejny kilkunastokilometrowy odcinek 
autostrady z maksymalną dopuszczalną ko-
deksem drogowym prędkością przejazdu – 
zapowiadają drogowcy.

 ■ Katarzyna Gwara

W naszym mieście realizowane są dwie 
duże inwestycje drogowe – przebu-
dowa alei Wojska Polskiego oraz 
przebudowa DK-46. Ale drogowców 
spotkamy także w innych częściach 
miasta. Prace są prowadzone między 
innymi przy ul. Traugutta, Jesiennej, 
Złotej, czy Mehoffera.

Ulica Traugutta

Budowa odwodnienia ul. Traugutta wraz 
z jej przebudową to efekt rozszerzenia 
zakresu budowy odwodnienia dzielnicy 
Północ. Miasto uzyskało na ten cel dofi-
nansowanie unijne za pośrednictwem Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Zakres prac to budowa ul. Traugutta 
w dzielnicach Tysiąclecie (od ul. Kisie-
lewskiego do ul. Łódzkiej) i Kiedrzyn (za 
skrzyżowaniem z ul.  Łódzką w kierunku 
zachodnim) - o długości ok. 1360 m i sze-
rokości 5,5 m wraz z budową odwodnienia. 
W ramach inwestycji stworzony został 
już duży zbiornik retencyjny chłonno-od-
parowujący, a wkrótce powstaną dwa ka-
nały deszczowe odprowadzające wody 
opadowe. Oprócz tego wykonane zostaną 
chodniki dla pieszych, zjazdy na tereny 
przyległe i oświetlenie uliczne. Prace 
obejmą również przebudowę istniejących 
skrzyżowań ulicy Traugutta z przyległymi 
ulicami (Brzechwy, Mierosławskiego, 
Grochowskiego, Kołakowskiego, Marjań-
skiej, Łódzkiej i Ludowej). Inwestycja ma 
zakończyć się w listopadzie. Pochłonie ona 
ok. 9 mln zł.

Obecnie trwa m.in. przebudowa infra-
struktury technicznej od skrzyżowania ul. 
Traugutta z ul. Kisielewskiego do Traugutta 
16, co skutkuje brakiem możliwości wjazdu 
i wyjazdu z ul. Traugutta w ul. Kisielew-
skiego. Objazd i obsługa komunikacyjna 
odbywa się z wykorzystaniem ul. Klemen-
siewicza.

Ulica Jesienna

Inwestycja polega na rozbudowie ul. Je-
siennej od ul. Rydza-Śmigłego do alei 11 
Listopada (na długości 1,2 km)  oraz bu-
dowie łącznika drogowego ul. Jesiennej 
i ul. Rydza-Śmigłego z ul. Bór (długości 
655 m). Po zakończeniu znacznie poprawi 

układ komunikacyjny w tym rejonie Czę-
stochowy. Na całej długości drogi w starym 
i nowym śladzie powstaną chodniki, droga 
rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Koszt 
zadania wynosi niemal 15,5 mln zł – z czego 
4,9 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, pozostała kwota to środki 
budżetu miasta.

W związku z pracami występują utrud-
nienia w ruchu. Wjazd z ul. Rydza–Śmigłego 
w ul. Jesienną i odwrotnie jest ograniczony. 
Nieprzejezdny jest też odcinek ul. Jesiennej 
do ul. Rutkiewicz w obu kierunkach. Wyjazd 
z ul. Rutkiewicz w Jesienną jest możliwy tylko 
w lewo, nie jest możliwy też wjazd i wyjazd z 
ul. Kamińskiego w Jesienną. Koniec całości 
prac przewidziano na drugą połowę maja 
2023 roku.

Ulica Złota

Zakres inwestycji na ul. Złotej (dzielnica 
Zawodzie) obejmuje przebudowę pełnej 
infrastruktury podziemnej i naziemnej: 
gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, 
wymianę nawierzchni jezdni, budowę 
obustronnych chodników, budowę odwod-
nienia, przebudowę sieci wodociągowej i 
instalację nowoczesnego oświetlenia ulicz-
nego. Wszystko to na odcinku ok. 1,1 km 
ulicy Złotej od okolicy skrzyżowania z ul. 
Legionów do ul. Mirowskiej.

Największe utrudnienia występujące na 
budowie nowej ul. Złotej związane są z re-
alizacją przyłączy kanalizacji deszczowej 
i sieci wodociągowej oraz z instalacją się-
gaczy kanalizacji sanitarnej do posesji.

Prace główne - na odcinku od ul. Mirow-
skiej do ul. Legionów – powinny zostać 
zrealizowane do końca czerwca. Inwe-
stycja będzie kosztować ponad 8,5 mln zł 
(z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Sa-
morządowych).

Ulica Mehoffera

Budowa odcinka ul. Mehoffera (długości 
ok. 380 m) między ul. Piastowską a Cho-
dowieckiego w dzielnicy Stradom będzie 
kosztować ponad 1,8 mln zł. Ulica zyska 
odwodnienie, chodniki i asfalt. Wynie-
sione skrzyżowania zostaną wybrukowane 
kostką. Drogowcy powinni zakończyć tę in-
westycję w listopadzie tego roku. 

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
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ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa
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email: bacart@interia.pl
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www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Zdarzają się sytuacje, kiedy 
dochodzi do szkody parkin-
gowej, a  sprawca ucieka 
z miejsca kolizji. Wówczas zo-
stajemy z  zarysowanym 
samochodem, ale czy w takiej 
sytuacji możemy liczyć na od-
szkodowanie?

W  przypadku zdarzenia dro-
gowego z  innym samochodem 
sprawa wydaje się prosta. Mamy 
dwa wyjścia – spisujemy ze 
sprawcą szkody odpowiednie 
oświadczenie lub wzywamy 
na miejsce policję. Co jednak 
w  sytuacji, kiedy mamy szkodę, 
a  sprawcy brak? Tak zdarzyć się 
może w  przypadku tzw. szkody 
parkingowej bądź wtedy, gdy 
sprawca zbiegnie z miejsca kolizji. 
Czy nie znając jego tożsamości 
możemy liczyć na odszkodo-
wanie? W  niektórych sytuacjach 
pomóc może Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny.

Czym jest UFG?

Działalność tego Funduszu re-
guluje ustawa z  dnia 22 maja 
2003 r. o  ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i  Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych (Dz.U. 2021.854). 
To instytucja, która wypłaca od-

szkodowania ofiarom wypadków, 
które zostały spowodowane 
przez kierowców, nie posiada-
jących ważnego ubezpieczenia 
OC, bądź wówczas, gdy ich tożsa-
mość nie jest znana. Niestety nie 
zawsze możemy liczyć na to od-
szkodowanie – zwłaszcza w przy-
padkach szkód parkingowych, 
które są najczęstsze. W  sytuacji, 
gdy sprawca nie zostawił kartki 
na wycieraczką, nie ma monito-
ringu lub świadków zdarzenia, 
nie pozostaje nam nic innego jak 
naprawić samochód z  własnej 
kieszeni bądź z  AC, o  ile zostało 
przez nas wykupione. W  każdym 
razie należy zgłosić taką sprawę 
na policję, ponieważ zawsze ist-
nieje szansa, że jednak gdzieś 
w  okolicy był monitoring, który 
zarejestrował całe zdarzenie i ta-
blice rejestracyjne sprawcy. UFG 
wypłaca odszkodowanie w  przy-
padku kolizji, w  której sprawca 
nie jest znany pod warunkiem, że 
równocześnie doszło u  którego-
kolwiek z  uczestników wypadku 
do obrażeń ciała. Samo naru-
szenie czynności narządu ciała 
bądź rozstrój zdrowia powinny 
wówczas trwać dłużej niż 14 dni. 
W  przypadku zarysowanego sa-
mochodu na parkingu, nie mamy 
co liczyć na środki z Funduszu.

 ■ Paula Nogaj

Nieznany sprawca kolizji

Czy możemy liczyć  
na odszkodowanie?
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Ciekawostka

Jaki kolor najbardziej lubią 
polscy kierowcy?

Wokół zbiornika Adriatyk

Będzie nowa ścieżka 
pieszo-rowerowa

- Większość samochodów uży-
wanych, które oferowane są 
na wtórnym rynku, ma cztery 
podstawowe kolory: biały, 
czarny, szary i srebrny – tak 
przynajmniej wynika z danych 
serwisu AAA AUTO.

Według AAA AUTO większość 
samochodów z drugiej ręki ma 
mało rzucające się w oczy kolory 
nadwozia. Dane z ostatnich lat 
wskazują na niesłabnące zainte-
resowanie kupujących czarnym i 
srebrnym, które otwierają zesta-
wienie ulubionych kolorów aut 
Polaków. W pierwszej piątce naj-
popularniejszych kolorów znalazły 
się także szary, biały i niebieski. 
Kolejne pozycje zajęły czerwony, 
brązowy, beżowy, złoty i zielony. - 
W dzisiejszych czasach wszystkie 
samochody wyglądają podobnie, 
co wynika z potrzeby zwiększenia 
ekonomiki zużycia paliwa, czy stale 
rosnącej listy funkcji i technologii 
bezpieczeństwa. Kolory aut także 
stały się jednolite. Producenci aut 
unikają ryzyka i decydują się na 

sprzedaż najpopularniejszych ko-
lorów, ograniczając w ten sposób 
ogólną podaż nietypowych odcieni. 
Z kolei klienci nie chcą martwić się, 
że rzadko występujący kolor obniży 
wartość ich samochodu w sprze-
daży na wtórnym rynku – powie-
działa Karolína Topolová, Dyrektor 
Generalna AURES Holdings, opera-
tora międzynarodowej sieci auto-
centrów AAA AUTO.

Potwierdzają to dane zebrane  
w 2019 roku przez firmę BASF zaj-
mującą się lakierami, z których wy-
nika, że 39 proc. samochodów na 
świecie jest białych. Kolory czarny, 
szary i srebrny stanowią razem 
kolejne 39 proc. samochodów na 
drogach. Oznacza to, że prawie 
80 proc. wszystkich pojazdów jest 
malowana lakierami achromatycz-
nymi, a więc: białym, czarnym oraz 
wszystkimi stopniami szarości.  
Z kolei, najpopularniejszym 
kolorem chromatycznym jest 
niebieski — około 9 proc. samo-
chodów jest w tym kolorze, a tylko 
7 proc. aut jest pomalowanych na 
czerwono.

Do 28 kwietnia zaintereso-
wani mogą składać oferty w 
przetargu na budowę alejki 
pieszo-rowerowej łączącej  
ul. Orawską z alejką wokół 
zbiornika Adriatyk w Parku 
Wypoczynkowym „Lisiniec”. 
Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Zakres robót obejmie drobne 

prace rozbiórkowe, niwelację te-
renu, wykonanie nawierzchni oraz 
montaż elementów małej archi-
tektury (słupki blokujące, tablica 
informacyjna). Przylegający teren 
zostanie wyrównany i oczyszczony,  
a trawnik odtworzony.

Zainteresowane firmy mają czas 
na składanie ofert do 28 kwietnia. 
Na realizację zamówienia wyko-
nawca będzie miał 90 dni od mo-
mentu podpisania umowy.
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 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

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

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

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

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

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

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt. 
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek, 
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 ● Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

Wysłać email
na adres:  
reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

Częstochowa, 5 kwietnia 2022 roku

O G Ł O S Z E N I E
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje kandy-
datów do pracy na stanowisku: kierowcy autobusu.

Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są 
o składanie ofert pracy   bezpośrednio do Biura Podawczego - 
Sekretariat MPK z dopiskiem „kandydat na kierowcę autobusu”  

lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl

• Kontakt telefoniczny: 343779101 lub 
343779120

Oferta powinna zawierać: CV+podanie+Oświadczenie 
RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie 

 ( oświadczenie dostępne na stronie internetowej Spółki:  
www.mpk.czest.pl  

w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji ).

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu 
procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje:
• praca w równoważnym systemie czasu pracy

• praca we wszystkie dni tygodnia oraz niedziele i święta

Od kandydatów oczekujemy:
• prawa jazdy kat.D z kodem 95,
• świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu 

osób,
• orzeczenia psychologicznego ( art.39 ustawy o transporcie 

drogowym ),
• odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• opanowania i odporności na stres,
• umiejętności pracy z ludźmi.

Oferujemy:
• umowę o pracę – cały etat,
• wsparcie Patrona w pierwszych dniach pracy
• pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypo-

czynku,
• bilety wolnej jazdy środkami komunikacji miejskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco aż do odwołania.

Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. Sprze-
dam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 ● Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 ● Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 ● Wózki inwalidzkie (2), nowe,  
regulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

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

USŁUGI

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów, szkice. 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396
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2 maja na stadionie narodowym 
w  Warszawie Raków Często-
chowa zmierzy się w  finałowym 
spotkaniu Fortuna Pucharu Polski 
z  Lechem Poznań. Ruszyła 
sprzedaż biletów na ten mecz. 
Wejściówki będzie można nabyć 
do piątku 22 kwietnia.

Na wyjazd można zapisać się na 
kilka sposobów - poprzez Raków Fan-
Store na stadionie, w sklepie Rakowa 
w  Galerii Jurajskiej, w  sklepie kibica 
Medalik bądź na stronie internetowej 
bilety.rakow.com - Bilet, koszulkę 

i  smycz należy odebrać WYŁĄCZNIE 
w  kasach stadionu w  wyznaczonych 
terminach. Prosimy, by podczas kupo-
wania biletu zapamiętać datę zakupu, 
z uwagi na fakt, że ich późniejszy od-
biór odbywał się będzie partiami. Za-
chęcamy do śledzenia komunikatów 
klubu oraz Stowarzyszenia Kibiców 
„Wieczny Raków”, gdzie umiesz-
czone będą informacje o  możliwości 
odbioru biletu, koszulki i  smyczy 
przez osoby, które dokonały zapisu 
we wskazanych dniach. Osoby spoza 
Częstochowy będą mogły odebrać 
bilet, koszulkę i smycz na specjalnym 

stanowisku pod stadionem PGE Na-
rodowy w dniu meczu, ale będą mogły 
zgłosić się także do kas biletowych 
przy Limanowskiego 83, do czego 
gorąco zachęcamy – informuje klub. 
Kibice, którzy wybierają się na mecz 
finałowy, będą mieli do wyboru trzy 
środki transportu, jednak jak pod-
kreśla klub, ilość miejsc w transporcie 
zorganizowanym jest ograniczona, 
dlatego nie warto czekać na ostatnią 
chwilę. Dostępne są dwa warianty ce-
nowe: 99 zł (transport własny, bilet, 
koszulka, smycz) oraz 199 zł (autokar 
lub pociąg specjalny, bilet, koszulka, 
smycz). Przy zakupie biletów nie ma 
ograniczenia ilościowego, co oznacza, 
że jedna osoba może dokonać zakupu 
także dla innych osób. Istnieje możli-
wość zapisów grupowych. Zgłoszenie 
należy wówczas kierować na adres 
mailowy finalpucharu@rakow.com.
pl, a  w  pliku excell wpisać kolejno: 
imię, nazwisko, numer osoby kon-
taktowej, PESEL, rozmiar koszulki, 
rodzaj transportu (autokar/pociąg 
specjalny/transport własny). Spe-
cjalna, dedykowana temu wydarzeniu 
koszulka #WracamyPoSwoje do-
stępna jest w  następujących rozmia-
rach: dziecięce - 110, 122, 134, 146, 
158, dla dorosłych - S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL. - Wyjazd na finał Fortuna 
Pucharu Polski to duże wyzwanie dla 
całej naszej społeczności. Reprezen-
tujmy godnie czerwono-niebieskie 
barwy podczas jednego z  najważ-
niejszych meczów w historii Rakowa!  
- dodaje klub.

sport
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CKS Budowlani

Mistrzostwa Polski  
w Biegach Górskich 
2022

PKO Ekstraklasa

Bruk-Bet  
Termalica Nieciecza  
– Raków Częstochowa

Fortuna 1. Liga

Skra Częstochowa  
jedzie do Bełchatowa

Dwoje zawodników CKS Budowlani wzięło udział 
w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w stylu 
anglosaskim. Zawody organizowane były na Bło-
niach w Bielsku-Białej.

- Rywalizacja przebiegała w  czterech kategoriach wie-
kowych. CKS Budowlani reprezentowało dwoje biegaczy, 
którzy rywalizowali w  kategorii U  20. Spisali się znako-
micie, zdobywając złoty i srebrny medal. Złoty wywalczyła 
Anna Lizińska, która na dystansie 5680 m przy przewyż-
szeniu 323 m uzyskała 26 min i 33 sek. Drugą zawodniczkę 
na mecie wyprzedziła o  ponad 2 min. Również bardzo 
dobry występ zaliczył Michał Piątek. Zawodnik CKS star-
tując na tym samym dystansie uplasował się wśród ju-
niorów na 2. pozycji, zdobywając wicemistrzostwo Polski. 
Jego czas to 22 min 05 sek. Do zwycięzcy stracił 20 sek 
– podsumował klub.

W sobotę 16 kwietnia Raków Częstochowa zmierzy 
się na wyjeździe z  Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 
w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek 
spotkania o godz. 15:00.

W  poprzedniej kolejce Czerwono-Niebiescy zremiso-
wali na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław. Mecz 
ten zakończył się wynikiem 1:1, przez co drużyna szkole-
niowca Marka Papszuna nie objęła pozycji lidera w tabeli. 
Obecnie trzy najlepsze zespoły, włącznie z Rakowem, mają 
na swoim koncie po 56 punktów. Sobotni rywal często-
chowskiej drużyny zajmuje miejsce w  strefie spadkowej 
i to Raków będzie faworytem tego spotkania.

Skra Częstochowa w 28. kolejce Fortuna 1. Ligi 
zmierzy się z Górnikiem Polkowice na Stadionie 
Miejskim w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3. Po-
czątek spotkania o godz. 15:00. Częstochowski klub 
zachęca do udziału w wydarzeniu i informuje, że bi-
lety na weekendowe starcie sprzedawane są w 
promocyjnej cenie – 10 zł.

Ostatnie rozegrane przez Skrę spotkania były bardzo 
atrakcyjnymi spektaklami sportowymi. Równie emocjonu-
jąco zapowiada się najbliższy mecz podopiecznych trenera 
Jakuba Dziółki. - Sobotnie spotkanie z Górnikiem Polko-
wice jest niezwykle istotne w kontekście układu tabeli 
Fortuna 1 Ligi. - Skra wciąż posiada bezpieczną przewagę 
siedmiu punktów nad strefą spadkową, lecz zwycięstwo w 
starciu z zajmującą 17. lokatę ekipą z Dolnego Śląska za-
pewniłoby naszym zawodnikom znacznie większy komfort 
i spokój w perspektywie kolejnych tygodni. Zwłaszcza 
biorąc pod uwagę fakt, iż zespoły z dołu tabeli w ostatnich 
kolejkach zaczęły punktować znacznie bardziej regularnie 
niż dotychczas – informuje klub.

Finał Fortuna Pucharu Polski

Trwa sprzedaż biletów

W Y N I K I  Z K J  W  O S T R O W I E  W I E L K O P O L S K I M :
1. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) – 14 (3,3,2,3,3)
2. Wiktor Lampart (Motor Lublin) – 13 (2,3,3,3,2)
3. Mateusz Świdnicki (zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa) – 12 (3,2,1,3,3)
4. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) – 10 (3,3,0,1,3)
5. Jakub Miśkowiak (zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa) – 9 (0,3,3,2,1)
6. Kacper Grzelak (Arged Malesa Ostrów) – 8 (3,2,0,2,1)
7. Oskar Paluch (Moje Bermudy Stal Gorzów) – 8 (2,1,0,2,3)
8. Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) – 7 (2,d,2,3,w)
9. Kacper Pludra (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 7 (1,2,3,1,0)
10. Dawid Rempała (Stelmet Falubaz Zielona Góra) – 7 (2,2,1,1,1)
11. Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrów) – 6 (1,0,3,0,2)
12. Krzysztof Lewandowski (For Nature Solutions Apator Toruń) – 6 (1,1,2,0,2)
13. Mateusz Bartkowiak (Moje Bermudy Stal Gorzów) – 5 (0,0,1,2,2)
14. Jakub Krawczyk (Arged Malesa Ostrów) – 5 (1,0,2,1,1)
15. Krzysztof Sadurski (Cellfast Wilki Krosno) – 2 (0,1,1,0,0)
16. Denis Zieliński (For Nature Solutions Apator Toruń) – 1 (0,1,0,0,0)
17. Jakub Poczta (Arged Malesa Ostrów) – 0 (0)

Włókniarz Częstochowa

Dobry występ 
młodzieżowców 
w Ostrowie 
Wielkopolskim

W minioną środę w Ostrowie Wiel-
kopolskim rozegrane zostały 
zawody Zaplecza Kadry Juniorów. 
Włókniarza Częstochowa repre-
zentowali Mateusz Świdnicki oraz 
Jakub Miśkowiak.

Obaj zawodnicy zielona-energia.
com Włókniarza Częstochowa poka-
zali się z  bardzo dobrej strony. - Ma-
teusz Świdnicki zmagania zakończył 
bowiem na 3. pozycji z  dorobkiem 12 
punktów. Nieco niżej uplasował się 
aktualny indywidualny mistrz świata 
juniorów, Jakub Miśkowiak, który z  9 
oczkami przy swoim nazwisku znalazł 
się na 5. miejscu. Kuba na inaugu-
rację zawodów zaliczył przysłowiową 
“śliwkę”, ale kolejne starty wyglądały 
już bardzo dobrze i  efektownie – po-
informował klub. Zwycięzcą Zaplecza 
Kadry Juniorów w  Ostrowie WIelko-
polskim został ostatecznie Wiktor 
Przyjemski, który w ostatnim wyścigu 
zawodów pokonał reprezentanta Mo-
toru Lublin, Wiktora Lamparta i z do-
robkiem 14 punktów mógł cieszyć się 
z indywidualnego sukcesu.

Fot.: Grzegorz Misiak

Fot.: Grzegorz Misiak
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