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Zasady

Ruszył program
„Mieszkanie
bez wkładu własnego”.
Kto może skorzystać?
Rozpoczęła się realizacja rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu
własnego”. Ma on dać większe szanse na kupienie własnego gniazdka.
Zgodnie z zapowiedziami resortu rozwoju program będzie modyfikowany.
Do kogo jest skierowany
program?
Program kierowany jest do osób,
które mają zarobki umożliwiające
spłatę kredytu na mieszkanie, ale
jednocześnie nie mają środków na
wymagany wkład własny. W zamierzeniu miał on zlikwidować barierę
braku środków na wkład własny
wymagany dla uzyskania kredytu
hipotecznego na zakup lub budowę
mieszkania.
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest instrumentem
kierowanym do gospodarstw
domowych o niskich dochodach.
Możemy bowiem uzyskać kredyt
o 100% wartości mieszkania, jeśli
mamy zdolność do obsługi tego
zobowiązania.
To rozwiązanie obejmie
w zasadzie trzy grupy osób:
• te, które chcą mieć swoje
pierwsze mieszkanie z rynku
pierwotnego,

• te, które szukają mieszkania na
rynku wtórnym, społecznym,
• te, które chcą wybudować
własny dom.
Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa jak
i rodziny z dziećmi.

Podstawowe założenia
programu
• Program wprowadza możliwość
objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego
na zakup mieszkania. Objęta
gwarancją część kredytu może
stanowić nie mniej niż 10% i nie
więcej niż 20% wydatków, na
które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja
zastępuje wymóg wniesienia
wkładu własnego.
• Spłata rodzinna jest połączona
z gwarantowanym kredytem
mieszkaniowym. Będzie ona
przysługiwać, jeśli w czasie
spłaty tego kredytu dojdzie do

•
•

•

•

powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne
dziecko (20 tys. zł w przypadku
drugiego i 60 tys. zł w przypadku
trzeciego i kolejnego).
Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat.
Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony
w walucie polskiej. Dzięki temu
nie wystąpią ryzyka kursowe.
Ustawa zawiera mechanizmy,
które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań,
tj. maksymalny limit ceny (w tym
wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m² powierzchni
użytkowej finansowanego mieszkania.
Gwarantowanych
kredytów
mieszkaniowych będą udzielać
banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK.
■ Czytaj dalej na str. 3
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aktualności
W Częstochowie

Powstanie pierwsza w mieście
jadłodzielnia
Nie wiesz, co zrobić z nadwyżką jedzenia? To proste
- podziel się nim! Będzie ku
temu doskonała okazja
– w Częstochowie bowiem
powstała pierwsza w mieście
jadłodzielnia.
- Ciężko sobie wyobrazić, że
wysoce rozwinięta cywilizacja
może pozwolić na marnowanie
ogromnej ilości jedzenia, podczas
gdy w innych częściach globu ich
bracia i siostry umierają z głodu
- a jednak tak się dzieje. W samej
Polsce w ciągu roku wyrzuca się
ok. 9 mln ton żywności - to tak,
jakby każdy każdy z nas rocznie
marnował ok. 235 kg życiodajnego pożywienia – mówi Szymon
Wydymus z Fundacja Rething. Z
tych też powodów zrodziła się
inicjatywa stworzenia w Częstochowie jadłodzielni. Czym ona

jest? To po prostu lodówka lub
szafka postawiona w miejscu
ogólnie dostępnym (uczelnia,
zakład pracy, kawiarnia), gdzie
ludzie mogą zostawiać żywność,
którą mają w nadmiarze, a także
częstować się tym, co pozostawili inni. - Jadłodzielnia jest inicjatywą, której głównym celem
jest ograniczenie marnowania
żywności, przy okazji rozwiązując
problem osób lokalnie niedożywionych i głodujących. To miejsce,
do którego każdy może przynieść
nadmiar jedzenia, którego nie jest
w stanie przetworzyć lub poczęstować się tym, co znajduje się w
lodówce i na półkach – wyjaśnia.
Fundacja zachęca mieszkańców
do uzupełniania społecznej lodówki nadwyżkami jedzenia i do
korzystania z zawartości jadłodzielni, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Lodówka pojawiła się przy
budynku Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape przy ul.
Piłsudskiego 41/43. Będzie ona
dostępna 24 godziny na dobę, 7
dni w tygodniu. Wolontariusze
pod czujnym okiem Fundacji
Rething będą regularnie kontrolować stan i zawartość jadłodzielni, utrzymywać tam czystość
i upewniać się, że w jadłodzielni
nie znajdują się nieodpowiednie
produkty.
Pierwsza jadłodzielnia w Częstochowie powstała w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rething,
Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Agape, Stowarzyszeniem
HelpCzewa oraz Częstochowskim Bankiem Żywności. Pomoc
zaoferowała również Fundacja
Ufam Tobie.

Od czerwca

Limity dorabiania na wcześniejszej
emeryturze lub rencie w górę
Kolejna zmiana dla wcześniejszych emerytów i rencistów.
Od czerwca będą mogli dorobić więcej do świadczeń
wypłacanych przez ZUS, bo
zwiększają się progi dochodów. Najniższy próg
bezpiecznego dorabiania jest
wyższy o ponad 168 zł brutto.

wyliczane są na podstawie
przeciętnego
wynagrodzenia
w pierwszym kwartale 2022 r. Po
ich opublikowaniu Prezes ZUS
ogłasza w formie komunikatu
kwoty przychodu odpowiadające
70 proc. i 130 proc. przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
ogłoszonego za I kwartał 2022 r.

- Limity dorabiania zmieniają się
co trzy miesiące. Powinny je śledzić osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę oraz renciści.
Dorabiając do domowego budżetu należy zwracać uwagę na
dwie ważne kwoty. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć
lub zawiesić przyznane świadczenie – mówi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.

W porównaniu do poprzedniego
okresu czyli od marca 2022 r. do
końca maja 2022 r. najniższa granica dorabiania wzrosła o 168,10
zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia wzrósł aż
o 312,10 zł.

Od czerwca górną granicą dorabiania do świadczenia, która
nie będzie miała wpływu na wysokość wypłacanej wcześniejszej emerytury czy renty, jest
kwota 4364,70 zł brutto. Natomiast, jeżeli wcześniejszy emeryt
lub rencista w tych miesiącach
otrzyma pensję powyżej 8105,80
zł brutto to jego świadczenie zostanie zawieszone. - To ważne,
by osoby których dotyczą progi
dorabiania znały te wartości, bo
dzięki tej wiedzy można świadomie zwiększyć budżet domowy
i uniknąć ryzyka zmniejszenia
świadczeń wypłacanych przez
ZUS – dodaje rzeczniczka. Pułapy
dorabiania na wcześniejszej emeryturze bądź rencie od czerwca

Jeśli dodatkowe przychody
będą oscylowały w granicach
od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS będzie
zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Zatem jeśli od czerwca
do sierpnia świadczeniobiorca,
którego
obowiązują
limity,
uzyska przychód w granicach od
4364,70 zł brutto do 8105,80 zł
brutto, to ZUS może zmniejszyć
wypłacane świadczenie o kwotę
przekroczenia, jednak nie więcej
niż o kwotę maksymalnego
zmniejszenia
Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca br. do
lutego 2023 r. wynosi:
- 691,94 zł dla emerytur i rent
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

- 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 588,19 zł - dla rent rodzinnych,
do których uprawniona jest
jedna osoba.
Na te limity nie muszą zważać
osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli
kobiety po 60. roku życia, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat.
Jednak wyjątek stanowią emeryci, którym ZUS podwyższy
wyliczoną emeryturę do kwoty
świadczenia minimalnego (od
marca 1338,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu
pracy przekroczy wysokość
kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za
dany okres będzie wypłacana
w niższej kwocie, tj. bez dopłaty
do minimum.
Bez ograniczeń mogą również
dorabiać niektórzy renciści.
Chodzi o osoby, które pobierają
renty dla inwalidów wojennych,
inwalidów wojskowych, których
niezdolność do pracy związana
jest ze służbą wojskową. Ten
przywilej dotyczy również rent
rodzinnych przysługujących po
uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta
rodzinna, która jest kwotowo
korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego
– również może zarobkować bez
ograniczeń.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 MAJA 2022

3

Zasady

Ruszył program „Mieszkanie
bez wkładu własnego”.
Kto może skorzystać?
■ CD ze str. 1

Limity cen za m² mieszkania
Kredyt na mieszkanie bez
wkładu własnego będzie można
zaciągnąć w praktyce wyłącznie
na zakup wybranych nieruchomości, a konkretnie takich, których cena nie przekroczy limitu
określonego w ustawie.
Limity cenowe za 1 m² mieszkania ustalone są następująco:
- w przypadku nowych mieszkań
i domów kupowanych od dewelopera – cena za 1 m² użytkowy
lokalu nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej iloczyn średniego
wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych oraz
współczynnika 1,3;
- w przypadku mieszkań używanych – cena za 1 m² użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty
stanowiącej iloczyn średniego
wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz
współczynnika 1,2.
Co ważne, ustawa dopuszcza
obniżenie wartości powyższych
współczynników w drodze rozporządzenia, jeśli będzie to konieczne ze względu na warunki
rynkowe.
Na czym polega procedura?
Procedura zależeć będzie od
banku udzielającego kredytu. Co
do zasady jest to taki sam kredyt
hipoteczny, jak kredyt udzielany
z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia
oświadczeń
potwierdzających
spełnianie warunków do skorzystania z programu.
Jakie warunki należy spełnić,
żeby dostać kredyt gwarantowany?
Kredytobiorca oraz członkowie
jego gospodarstwa domowego

nie mogą być właścicielami innego
mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi
dwoje albo więcej dzieci. W takim
przypadku mogą łącznie posiadać
jedno inne mieszkanie, jednak nie
większe niż 50m², gdy dzieci jest
dwoje, 75m², gdy dzieci jest troje,
i 90m², gdy dzieci jest czworo. Dla
rodzin posiadających pięcioro lub
więcej dzieci limitu metrażowego
już nie ma.
Ze spłaty rodzinnej może skorzystać kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego,
którego gospodarstwo domowe
powiększy się w okresie tej spłaty
o drugie albo kolejne dziecko (20
tys. zł, gdy o drugie, oraz 60 tys.,
gdy jest to trzecie lub kolejne
dziecko). W dniu spłaty nie będzie
można być właścicielem innego
mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.
Ustawa o kredycie gwarantowanym weszła w życie 27 maja.
Oznacza to, że właśnie od tego
momentu można składać wnioski
o kredyty z gwarancją wkładu
własnego BGK w bankach, które
zdecydują się je oferować. Listę
tych instytucji można sprawdzić
na stronie internetowej Banku
Gospodarstwa Krajowego. Niestety biorąc pod uwagę dotychczasowe limity cenowe oraz dane
Narodowego Banku Polskiego
dotyczące średnich cen transakcyjnych w I kw. 2022 r., okazuje
się, że – przynajmniej w miastach
wojewódzkich – z programu będzie mogło skorzystać niewielu...
Rząd już teraz zapowiada jednak
nowelizację ustawy między innymi w zakresie limitów cen nieruchomości. Ma to umożliwić
skorzystanie z programu większej grupie zainteresowanych.
Gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą natomiast udzielane
do 31 grudnia 2030 r.
■ Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Nie będzie dodatkowych
kawiarenek na placu
Biegańskiego?
Jak na razie na placu Biegańskiego nie powstaną nowe
kawiarenki letnie. Powód?
Żadna ze złożonych dokumentacji nie otrzymała pozytywnej
opinii Zespołu do spraw Estetyki Miasta.
Przypomnijmy, miasto chciało
przeznaczyć do dzierżawy grunt
pod kolejne dwie sezonowe kawiarenki letnie. Ogłoszony został
przetarg. Złożono w sumie osiem
ofert, z których sześć zawierało
błędy formalne uniemożliwiające wydanie opinii. W przypadku
dwóch pozostałych była ona negatywna. Dlaczego? Ze względu
na niezgodność dokumentacji
w sprawie zasad lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków
gastronomicznych na terenach
wchodzących w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi zarządza Prezydent Miasta

Częstochowy. Wśród uchybień
formalnych w ofertach były m.in.:
brak zwymiarowania obiektu zaplecza gastronomicznego, brak
informacji o zadaszeniu obiektu
i materiałach wypełniających konstrukcję, brak opisu elementów
infrastruktury obiektu, brak informacji o zieleni czy niezgodność
opisu z załączoną wizualizacją.
Mimo że przetarg nie został rozstrzygnięty, kwestia powstania
dodatkowych kawiarenek wciąż
wydaje się być otwarta. W najbliższych dniach można spodziewać
się decyzji prezydenta miasta
o ponowieniu przetargu.
Przy tej okazji przypominamy,
że od niedawna na placu Biegańskiego działa tradycyjna kawiarenka, którą prowadzi firma
“Boulangeria”. Ma ona jeszcze dwa
sezony dzierżawy na podstawie
obecnie obowiązującej umowy
z miastem (i dotychczas obowiązujących wytycznych).

Utrudnienia

Dwa przejazdy kolejowe
zostaną zamknięte
Z powodu prac związanych
z przebudową DK-46 30 maja
na jeden dzień zamknięte zostaną przejazdy kolejowe w ul.
Zaciszańskiej i ul. Mała Warszawka.
Konsorcjum realizujące przebudowę DK-46 przekazało infor-

mację o konieczności zamknięcia
dla ruchu kołowego i pieszego
w poniedziałek 30 maja, przejazdów kolejowych w ulicy Zaciszańskiej i ul. Mała Warszawka.
Obsługa ulicy Małej Warszawki
będzie odbywać się 30 maja poprzez ulicę Przestrzenną.

aktualności
Częstochowa

Dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku
Ruchu Drogowego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Częstochowie
zaprasza na dzień otwarty.
Odbędzie się on czwartego
czerwca. Początek o godzinie
10.00.
W programie zaplanowano:
- możliwość podejście do próbnego egzaminu teoretycznego
kat. B – Nagroda Dyrektora
WORD dla najlepszego wyniku;

- próba wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym w zakresie kat. B,C oraz
T;
- prezentacja pojazdów egzaminacyjnych dla kategorii prawa
jazdy: AM, A1, A2, A, B, B+E
(B96), C, C+E i T;
- konsultacje z egzaminatorami
na temat egzaminu państwowego;
- konkurencja dla pań – Test
Stewarta polegający na prze-

jechaniu wyznaczonej trasy
samochodem
wyposażonym
w nieruchomy talerz i umieszczoną w nim piłeczkę tak, aby
nie wypadła z talerza;
- symulacja orientacji przy użyciu
alko-gogli;
- warsztaty z pierwszej pomocy
przedmedycznej;
- pokaz samochodów elektrycznych różnych marek;
- oraz inne atrakcje dla dzieci
i młodzieży.

Wyjątkowe spotkanie

„Grizzy i Lemingi” oraz sporo atrakcji
w Galerii Jurajskiej
Galeria Jurajska szykuje nie
lada wydarzenie dla dzieci!
Już 28 maja w centrum handlowym na najmłodszych
czekać będzie aż 10 unikalnych atrakcji, w tym m.in
spotkanie z postaciami z animacji „Grizzy i Lemingi”.
Wszystko z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
Galeria Jurajska przeniesie najmłodszych w świat przebojowej,
francuskiej animacji „Grizzy i Lemingi”, znanej m.in. z Netflixa. Już
w najbliższą sobotę centrum handlowe organizuje trwającą cały
dzień zabawę. Co przygotowano?
Na pasażu będzie można znaleźć aż 10 różnych zabaw nawiązujących do serii „Grizzy
i Lemingi”. W tym m.in. armatę

Złote Gody

Sakramentalne „tak” powiedzieli
przeszło 50 lat temu
Dwadzieścia siedem
małżeństw świętowało w Urzędzie
Stanu Cywilnego w
Częstochowie jubileusz Złotych Godów.
Cztery pary sakramentalne
„tak”
powiedziały ponad
60 lat temu!
Jubilatkom i jubilatom życzenia złożył
prezydent Krzysztof
Matyjaszczyk
oraz
kierownik USC Rafał
Bednarz. Podczas uroczystości
wręczono
medale
Prezydenta
RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

do wystrzelenia leminga, magnetyczną ściankę do oblepiania
misia Grizzy, tor przeszkód
i wielką grę memory.
Ponadto, w strefie kreatywnej
będzie można pokolorować kolorowankę oraz stworzyć leminga
z produktów Aquabeads. Na
najmłodszych czekać będą także
bajkowe tatuaże, zwierzątka
z balonów i pamiątkowe zdjęcia
z olbrzymimi pluszakami.
– Tego wydarzenia nie może
przegapić żaden mały fan serii
„Grizzy i Lemingi”. Na jeden
dzień postaci te zawitają do naszego centrum handlowego. Co
więcej, nasz pasaż wypełnimy
atrakcjami zainspirowanymi bajkowym światem – mówi Wioletta
Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

Przygotowane przez Jurajską
atrakcje są bezpłatne. Wydarzenie odbywa się natomiast
w godzinach od 11.00 do 20.00.
Nie zabraknie także niespodzianki dla dorosłych, którzy
w tym czasie wybiorą się do
Jurajskiej na zakupy. Wydając
w galerii min. 150 zł będzie
można wymienić paragon na
upominki.
W sumie Galeria Jurajska
przygotowała aż 500 różnych
gadżetów związanych z „Grizzy
i Lemingami”, w tym chociażby kolorowe skarpetki, czapki i kubki,
czyli akcesoria idealne na camping w lesie. Ilość upominków
jest ograniczona, a sama akcja, jak
zapowiada Jurajska, trwać będzie
do wyczerpania puli.

17 maja jubileusze świętowali:
Y Daniela i Mieczysław Ceglarkowie
Y Teresa i Mirosław Chmieleccy
Y Zenona i Stanisław Duś
Y Elżbieta i Kazimierz Godoszowie
Y Halina i Marian Golisowie
Y Teresa i Władysław Idzikowscy
Y Danuta i Jerzy Jesionowscy
Y Elżbieta i Janusz Kidzińscy
Y Jolanta i Marian Kmiecikowie
Y Krystyna i Jan Krykowscy
Y Elżbieta i Ryszard Jurkowscy
Y Danuta i Marek Kołodziejczykowie
Y Jadwiga i Jerzy Mazurkiewiczowie
Y Zofia i Piotr Nowakowie
Y Grażyna i Adam Patysiakowie
Y Alina i Włodzimierz Strojeccy
Y Barbara i Marian Strzeleccy
Y Barbara i Jerzy Szczepańscy
Y Wiesława i Czesław Ślęzakowie

18 maja jubileusze świętowali:

fot. Łukasz Kolewiński

Y Teresa i Grzegorz Cierpiałowie
Y Helena i Stefan Czarneccy
Y Regina i Czesław Dyjakowie
Y Marianna i Adam Klekotowie
Y Mieczysława i Oswald Łopacińscy
Y Bogumiła i Kazimierz Malinowscy
Y Anna i Jan Szydłowscy
Y Marianna i Jan Zielonka
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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aktualności z gmin

Blachownia

Dofinansowanie

Można już wypożyczyć sprzęt Lelów miejsce spotkania kultur
pływający
Dobra wiadomość dla miłośników
wodnych aktywności. Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Blachowni udostępnił
sprzęt pływający, czyli rowery wodne i
kajaki.

Wypożyczalnia znajduje się, jak co roku,
przy południowym brzegu zalewu. Jest
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00 oraz w soboty, niedzielę
i święta od 10:00 do 20:00.

Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
uzyskał dofinansowanie na realizację
projektu edukacyjnego „Lelów miejsce
spotkania kultur”. W sumie na ten cel
otrzyma 74 tysiące złotych.

Realizacja projektu „Lelów miejsce spotkania kultur” ma na celu przybliżenie
historii oraz zwyczajów kultury polskiej
i żydowskiej, a także ukazanie tego, jak
w przeszłości, w Lelowie przenikały się obie
kultury. Do istotnych założeń projektu należy również propagowanie idei dialogu
międzykulturowego, tolerancji i otwartości.
W ramach projektu zrealizowane zostaną

liczne działania edukacyjne, w tym przede
wszystkim: wykłady, dyskusje, spotkania,
pokazy filmowe, cykle warsztatów edukacyjnych, konkursy, wystawy i koncerty.
Ich zadaniem będzie utrwalenie pamięci
o przeszłości oraz otwieranie uczestników
na różnorodne, także i współczesne zagadnienia kulturowe. Wszystkie działania mają
zaowocować uwrażliwieniem społeczności
na problematykę wielokulturowości i dialogu międzykulturowego. Efektem końcowym projektu będzie z kolei organizacja
Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej
„XIX Święto Ciulimu–Czulentu”.
Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pieniądze na scalenie gruntów rolnych

36,5 mln złotych pozyskał Powiat
Częstochowski na scalenie
gruntów rolnych
Termomodernizacja

Szkoła w Krasicach przeszła
metamorfozę

Umowy zostały przekazane w Urzędzie
M a r s z a ł ko w s k i m .
W spotkaniu uczestniczyli
Starosta
Częstochowski
Krzysztof Smela, wicestarosta
Jan
Miarzyński oraz ze
strony zarządu województwa śląskiego,
Beata
Białowąs
i Beata Kocik wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Śląskiego.
Scalanie gruntów obejmie dwa obiekty:
Stanisławów, Zarębice gmina Przyrów
(powierzchnia gruntów 1529 ha) i Baby,
Jacków, Widzówek gmina Kruszyna (powierzchnia gruntów 1898 ha). - Plano-

■ zdj. Powiat Częstochowski - facebook
www.czestochowa.powiat.pl

wane działania obejmą poprawę struktury
obszarowej gospodarstw rolnych, wydzielenie i urządzenie funkcjonalnej sieci
dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych oraz zabudowań gospodarczych,
gruntowna konserwacja rowów melioracji
szczegółowej – informuje Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczniowie z Brzyszowa

■ zdj. UG Mstów

Po niedawno przeprowadzonej kompleksowej
termomodernizacji
budynek Szkoły Podstawowej im. Św.
Huberta w Krasicach wygląda z zewnątrz jak nowy. Również w środku
przeprowadzone zostały dodatkowo
prace remontowe.
Zakres termomodernizacji
obejmował m.in.:
- docieplenie ścian i remont dachu budynku szkoły,
- przebudowę dachu nad salą przedszkolną,
- modernizację instalacji c.o. oraz modernizację kotłowni,
- remont kominów i ław kominiarskich,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie nowych parapetów okiennych, obróbek blacharskich, systemu
rynnowego itp.
Dodatkowe prace remontowe
wewnątrz budynku:
>> oddział przedszkolny zyskał pojemną
szafę na zabawki i materiały potrzebne

do pracy w przedszkolu. Ściany sali zostały przemalowane, a na dolną ich część
ułożono tynk marmolit.
>> w dwóch salach lekcyjnych ściany pokryto marmolitem oraz tynkiem strukturalnym, na podłodze została położona
nowa wykładzina. Zamontowano również nowe parapety.
>> ciekawszy i jaśniejszy wygląd zyskał
górny i dolny hol, gdzie na ścianach
położony został marmolit i tynk strukturalny, a na podłodze wykładzina
antypoślizgowa. W holu górnym zabudowano drewniane schody, prowadzące
na strych.
>> zlewozmywak został przeniesiony
z głównego holu do pomieszczenia socjalnego, doprowadzono tam również
ciepłą wodę. W tym samym pomieszczeniu zamontowano dużą szafę, która
pomieściła pomoce dydaktyczne oraz
materiały biurowe. Obok stanęła specjalna metalowa szafa - na pomoce dydaktyczne i odczynniki chemiczne.

Poznali najważniejsze zasady
bezpieczeństwa
W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w
Brzyszowie
zorganizowano Akademię Bezpieczeństwa Fundacji PZU. Projekt ma na
celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drodze,
pierwszej pomocy, bezpiecznego dorastania i bezpieczeństwa w sieci.
Szkoła w Brzyszowie jest jedną z 15
placówek w Polsce, które biorą udział w
obecnie realizowanej VI edycji projektu.
Ważnym aspektem akcji jest udział służb
mundurowych. Uczniowie brali udział w
spotkaniach z policjantem, który czynnie
włączył się w ich edukowanie. Zajęcia dostosowane do różnych grup wiekowych
wykorzystywały różne narzędzia – od
praktycznych zajęć w strefie bezpiecznego
ruchu i rozrywki, czy strefie pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym, przez zajęcia dydaktyczne w strefie bezpiecznego
dorastania, do strefy teatru ze scenami aktorskimi skierowanymi dla najmłodszych

klas. Szkolnym koordynatorem projektu
była Aldona Tomzik, nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej.
Ogromne zainteresowanie wśród młodszych i starszych uczniów wzbudzało
mobilne miasteczko ruchu drogowego zorganizowane na boisku szkolnym - wyposażone w mini znaki drogowe, sygnalizację
świetlną, ścieżki i skrzyżowania z gumowych mat oraz tablice edukacyjne. Łącząc
naukę z zabawą uczniowie sprawdzali
swoje umiejętności w zakresie poruszania
się na rowerach i segwayach oraz zapoznali
się z niebezpieczeństwami, jakie kryje za
sobą brawura na drodze.
Uczniowie brali także udział w pokazach
udzielania pierwszej pomocy, zajęciach z
cyberprzemocy i zajęciach, które miały na
celu uświadomienie zagrożeń spowodowanych używkami. Można było wypróbować
symulatory upośledzenia zmysłów (występujących po spożyciu alkoholu czy narkotyków). Na zakończenie wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Poczta Polska

Klub Rotary z Niemiec przekazał Przesyłki polecone muszą
trafić do rąk adresatów
dary dla uchodźców z Ukrainy

Goście z Niemiec – z klubu Rotary – przyjechali do Częstochowy i przekazali dary
dla uchodźców z Ukrainy. Trafiły one do
punktu działającego przy ulicy Nowowiejskiego 24.
Punkt przyjmowania i wydawania darów dla
uchodźców działa przy ul. Nowowiejskiego 24,
w lokalu udostępnionym przez posła Andrzeja
Szewińskiego. Zorganizowało go na początku
marca stowarzyszenie Demokratyczna RP i częstochowska grupa Strajku Kobiet z inicjatywy
radnej Jolanty Urbańskiej. Początkowo powstał
on po to, aby pomóc tylko jednej rodzinie. Nagle
okazało się jednak, że potrzeby są znacznie
większe. I w ten oto sposób punkt funkcjonuje
do dziś. - To najdłużej działający punkt pomocy
w naszym mieście – przyznaje Jolanta Urbańska.
- Obecnie wydajemy paczki dwa razy w tygodniu,
we wtorki i w piątki. Niestety dowiedziałyśmy

się, że w czerwcu punkt Caritasu nie będzie
udzielał pomocy żywnościowej uchodźcom.
Spodziewamy się, więc że nasz punkt będzie
oblegany – dodaje. Funkcjonowanie punktu jest
możliwe głównie dzięki dwóm rodzinom, wolontariuszom, mieszkańcom, którzy przekazują
zakupione przez siebie dary, a także różnym
sponsorom. Kilka dni temu dary przekazali goście z Niemiec z Klubu Rotary. Przy tej okazji
dowiedzieli się na jaką pomoc w naszym kraju
mogą liczyć uchodźmy, jaki socjal otrzymują
od państwa, na jakiej zasadzie uczą się dzieci
uchodźców, a także z jakiej pomocy mogą skorzystać na przykład w Częstochowie. - Pomoc
ludzi dobrej woli jest nieoceniona. Niestety to
kropla w morzu potrzeb. Wciąż bowiem brakuje
nam niemal wszystkiego – podkreśla Jolanta
Urbańska. Co najbardziej przyda się w punkcie?
Przede wszystkim jedzenie z długim terminem
ważności i podstawowe środki higieniczne.
Wszystko to można przynosić do punktu przy
ulicy Nowowiejskiego 24.
■ Katarzyna Gwara

Poczta Polska przywróciła standardowy sposób doręczania
wszystkich przesyłek listowych
rejestrowanych bezpośrednio do
adresata. Taka forma w czasie
pandemii została ograniczona – w
tym czasie przesyłki polecone
niewymagające potwierdzenia
odbioru były doręczane wyłącznie do skrzynek.
Ponad dwa lata temu, w związku z
wybuchem epidemii i potrzebą wprowadzania bezpiecznych, bezkontaktowych procedur, zmienił się sposób
doręczania listów poleconych. W
efekcie przesyłki listowe rejestrowane, które nie wymagały zwrotnego
potwierdzenia odbioru, doręczano
do skrzynki pocztowej. Zawieszono
również obowiązek uzyskania przez
kuriera pokwitowania odbioru przesyłki. Obecnie Poczta Polska przywróciła standardowy tryb doręczania
przesyłek listowych rejestrowanych
bezpośrednio do adresata. – W sytuacji epidemii preferowane były
rozwiązania jak najbezpieczniejsze.
Teraz chcemy ponownie zaoferować
klientom tradycyjną formułę listu poleconego, doręczanego jak wcześniej
do rąk adresata. Pozostawiamy możliwość skorzystania z opcji „polecony
do skrzynki”, z uwagi na spore zainteresowanie i dużą liczbę pozytywnych opinii o tym rozwiązaniu – mówi

O krok od debiutu

Zespół z Częstochowy nie wystąpi w Opolu
Zespół Zmieszani, w którym
gitarzystą jest częstochowianin Nikodem Gosławski
miał wystąpić podczas 59.
edycji muzycznego festiwalu
w Opolu w ramach koncertu
„Debiuty i Premiery”. Niestety
jury podjęło decyzje o dyskwalifikacji
rockowej
formacji, a powód wydaje się
krzywdzący.
Zmieszani to nowy projekt muzyczny na rockowej playliście
stolicy. Formacja zawiązała się
w 2021 r. z inicjatywy gitarzysty
Nikodema Gosławskiego. Zespół osadzony jest w rockowej
konwencji, z zacięciem do ambitnych harmonii i niekonwencjonalnych fraz. Muzycy prezentują
spójne i solidne brzmienie oparte
o zdecydowane gitarowe riffy i
pulsującą sekcję rytmiczną. Dopełnieniem tej mikstury jest charakterystyczny głos wokalisty i
kompozycje wykraczające poza
schemat jednego gatunku. Nazwa
Zmieszani ściśle koresponduje z
ich muzycznymi ścieżkami, łącząc
muzyków sceny częstochowskiej,
olsztyńskiej i krakowskiej. Skład
zespołu to: Nikodem Gosławski
– gitary, Jarek Gołoś – wokal,
Tomek Gąsiorowski – bas i Łukasz
Duch – perkusja. Tworzą wspólnie
na warszawskiej Pradze, co dodaje ich aranżacjom dodatkowego

drive’u. Muzycy
nie ukrywają, że
chętnie sięgają po
to, co najlepsze
w latach 60’ i 70’,
jednocześnie
udowadniając,
że wypracowują
świeży styl i patrzą wspólnie w
jednym kierunku.
Zespół wykorzystał czas pandemii
w najlepszy możliwy sposób, zamykając się w sali
prób i pracując
nad autorskim materiałem. Na
koniec 2022 r. planowane jest
wydanie pierwszego autorskiego
albumu zespołu.
Debiut był blisko
Jeszcze kilka dni temu zespół
cieszył się na szansę zaprezentowania podczas najbardziej znanego festiwalu w Opolu, aż do
momentu, w którym jury ogłosiło
informacje o dyskwalifikacji kandydatów. Zgodnie z regulaminem
konkursu prezentowane utwory
nie mogły być publicznie udostępniane, ani wykonywane przed
31 grudnia 2021 roku. Utwór zespołu Zmieszani „Na wspak” miał
zostać opublikowany w mediach
społecznościowych przed tym
terminem. — Niestety komisja
dotarła do tajemniczych źródeł

i uznała nas za nie-debiutantów,
albowiem nasz kawałek nagrany
w innym składzie w okresie pandemii, pokazał się na naszych
profilach już w zeszłym roku!
Tym samym uznano, że jesteśmy
już prawdziwą legendą rocka i
nie możemy wystąpić w roli debiutanta – skomentował gorzko
decyzję Rady Artystycznej basista formacji w oświadczeniu,
które nie jest już dostępne. Nie
tylko zespół Zmieszani został wykluczony z opolskiego koncertu.
Dyskwalifikację otrzymał także
Janusz Radek, który miał wystąpić z utworem „Nie chcę ciebie
dzisiaj zapomnieć”. Piosenka
miała zostać wykonana publicznie
podczas jednego z koncertów artysty w 2020 roku.
■ Paula Nogaj

Daniel Witowski, rzecznik prasowy
Poczty Polskiej.
Klienci, którzy chcą, aby listy polecone nadal trafiały do ich skrzynek
pocztowych, mogą skorzystać z bezpłatnej usługi dostarczania przesyłki
poleconej bezpośrednio do oddawczej
skrzynki pocztowej adresata – „Polecony do skrzynki”. O pozostawieniu
przesyłki w skrzynce poczta poinformuje klienta poprzez SMS albo e-mail.
By skorzystać z usługi „Polecony do
skrzynki” wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej (link:
https://eformularze.poczta-polska.pl/
rdoskrzynki/), a następnie potwierdzić go online profilem zaufanym lub
złożyć wydrukowany formularz we
właściwej placówce pocztowej albo
przekazać go listonoszowi. Dodatkowo w formularzu należy podać
numer swojego telefonu albo adres email. Dzięki temu otrzymamy powiadomienia o dostarczeniu przesyłki do
swojej skrzynki na listy.
Jeśli ktoś już wcześniej korzystał z
tej opcji, przed epidemią, będzie teraz
otrzymywał listy polecone w niezmienionej formule. Usługa „Polecony
do skrzynki” nie jest świadczona dla
przesyłek z wymaganym zwrotnym
potwierdzeniem odbioru oraz takich,
które nie mieszczą się w skrzynce oddawczej.
■ Katarzyna Gwara
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Przypadki zachorowań w kolejnych krajach

zdrowie
Na co zwrócić uwagę

Czym jest małpia ospa? Tusze do tatuażu oraz makijażu
permanentnego zagrażają?

Nie tylko w Afryce, ale także w
Europie odnotowano kolejne
przypadki zachorowań na
małpią ospę. Niektóre kraje
rozważają
wprowadzenie
szczepionki na tę chorobę.
Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która
zwykle występuje w zachodniej i
środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę,
bóle głowy i wysypkę skórną, która
zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy
— według Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle
po dwóch, trzech tygodniach.
Jak dotąd zarejestrowano ponad

250 potwierdzonych i prawdopodobnych zakażeń małpiej ospy
na świecie, do których doszło w
ostatnich tygodniach. Odnotowano je jednak nie tylko w Afryce,
ale także w krajach europejskich.
Pojawiła się ona między innymi
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii,
Hiszpanii, Belgii, Szwecji oraz
Czechach. Niektóre kraje – jak
chociażby nasi zachodni sąsiedzi
– już teraz zdecydowali się na zamówienie szczepionek przeciw tej
chorobie. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) podkreśla, że
małpią ospę można powstrzymać.
Konieczna jest jednak odpowiednia reakcja.

Alternatywy dla papierosów
- rzetelna informacja to podstawa
Komisja Specjalna ds.
Walki z Rakiem Parlamentu
Europejskiego (BECA) wyznaczyła główne cele wojny
z nowotworami w Europie
w zakresie profilaktyki,
badań
przesiewowych,
równego dostępu do opieki
medycznej i wsparcia dla pacjentów. Pierwszy raz w historii instytucja europejska
formalnie uznała też rolę wapowania (używania e-papierosów)
w pomocy w rzuceniu palenia.
To kolejny mocny głos w sprawie
uznania e-papierosów za element
walki z nałogiem palenia, szczególnie istotny w kontekście obchodzonego 30 maja World Vape
Day, czyli Światowego Dnia Vapingu.

Parlament Europejski zatwierdził sprawozdanie Komisji BECA
zawierające wyraźny postulat mówiący o tym, że skutki używania
papierosów elektronicznych powinny być porównywalne ze skutkami palenia wśród osób palących,
a nie tych, które nigdy nie paliły.
Oznacza to, że e-papierosy, podobnie jak i inne tzw. nowatorskie
wyroby tytoniowe powinny być
porównywane do tradycyjnych
papierosów.
E-papierosy o 95 proc. mniej
szkodliwe od tradycyjnych
Zdaniem prof. Andrzeja Sobczaka ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, który od kilkunastu
lat prowadzi badania w tym obszarze, to bardzo ważny głos ze
strony instytucji unijnych. Wypowiedział się w tej sprawie podczas
niedawno zakończonego Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach.
- Zdrowe społeczeństwo to dobrze poinformowane społeczeństwo (…). Dla każdej substancji,
jaką będziemy spożywać, możemy
wskazać pewne źródła zagrożenia. Aerozol zawarty w e-papierosach zawiera środki szkodliwe
i to nie ulega wątpliwości, ale
tych związków jest zdecydowanie
mniej niż w papierosach i dopiero
ta pełna informacja może nas
przekonać do porównania, co jest
dla nas bardziej korzystne.

Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii zaprzeczają tezie, że e-papierosy są początkiem nałogu wśród
młodych. Z badania przeprowadzonego przez University College
London i sfinansowanego przez
Cancer Research UK, uznaną
i niezależną instytucję naukową
w Wielkiej Brytanii wynika, że
można wykluczyć efekt „bramy”,
o którym donoszono w poprzednich badaniach, zwłaszcza wśród
osób w wieku od 18 do 24 lat.
Naukowcy oszacowali, że nawet
w najgorszym scenariuszu, tylko 1
na 10 młodych osób używających
e-papierosów stanie się nałogowym palaczem tytoniu.
Saszetki nikotynowe - jeszcze
mniejsza szkodliwość
Na rynku pojawiają się również
produkty z zupełnie innej kategorii, która może być nikotynową
alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Saszetki nikotynowe
są jeszcze stosunkowo nową kategorią (na polskim rynku można
już jednak wybierać, wśród nich
mamy np. VELO) i w niczym nie
przypominają tradycyjnych papierosów. Umieszcza się je pomiędzy
dziąsłem a wargą, co pozwala na
uwolnienie się nikotyny. Fakt,
że nie zawierają one tytoniu
sprawia, że naukowcy oceniają
ich szkodliwość jako jeszcze
niższą, niż wspomnianych e-papierosów, także tych działających w systemach zamkniętych,
czyli z gotowymi, przebadanymi
laboratoryjnie kartridżami, do
których należą m. in. Vuse ePod.
Stworzono nawet specjalną
skalę, która określa wpływ produktów nikotynowych na organizm (tzw. risk continuum), a jako
mniej szkodliwe od tradycyjnych
papierosów znajdziemy na niej
również podgrzewacze tytoniu.

Tusze do tatuażu oraz makijażu
permanentnego mogą zawierać
niebezpieczne
substancje.
Główny Inspektor Sanitarny
podkreśla na co zwrócić uwagę
przy ich wyborze.
Informacje ogólne
Mieszaniny stosowane do tatuowania czy wykonania makijażu permanentnego składają się nie tylko
z barwników, ale również składników pomocniczych - rozpuszczalników, regulatorów pH, substancji
konserwujących i innych.
Wykonanie tatuażu lub makijażu
permanentnego wiąże się z uszkodzeniem bariery skórnej. W zależności od rodzaju wykonywanego
zabiegu tusze mogą zostać wprowadzone do skóry właściwej człowieka, błon śluzowych a nawet
do wnętrza gałki ocznej. - Niezależnie od wprowadzenia tuszu do
skóry lub błony śluzowej, rozpuszczalne składniki mieszaniny mogą
przedostawać się do krwi, wywołując skutki ogólnoustrojowe. Metabolizm barwników w skórze oraz
ich rozkład z powodu narażenia

na promieniowanie słoneczne
i promieniowanie laserowe mogą
prowadzić do uwalniania w organizmie niebezpiecznych związków
– informuje Główny Inspektorat
Sanitarny.
Na potrzeby tatuowania należy
stosować wyłącznie mieszaniny
opatrzone następującą informacją
„Mieszanina przeznaczona do stosowania w tatuażach lub makijażu
permanentnym”.
Oznaczenie mieszanin
Etykieta mieszaniny powinna zawierać:
• Numer partii,
• Wykaz składników,
O ile wynika to ze składu produktu informacje o:
• zawartości regulatorów pH,
• obecności
związków
niklu
i chromu (VI) (stężenie w produkcie dla niklu nie może przekraczać 0,0005 % dla chromu
0,00005 %) oraz ostrzeżenie
„Może powodować reakcje alergiczne”.
• instrukcji bezpieczeństwa na
potrzeby używania.
Przed użyciem mieszaniny do

tatuowania osoba, która ją wykorzystuje, jest zobowiązana do
przekazania osobie poddawanej
zabiegowi informacji umieszczonych na opakowaniu lub umieszczonych w instrukcji użytkowania.
Mieszaniny
niezawierające
zwrotu „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu
permanentnym” nie mogą być używane do tatuowania.
Środki ostrożności
Jeśli masz zamiar poddać się
zabiegowi wykonania tatuażu
lub makijażu permanentnego
–upewnij się, że stosowany preparat jest przeznaczony do tego
celu.
Główny Inspektor Sanitarny
przestrzega przed wykonywaniem
tatuażu i makijażu permanentnego tuszami nieoznaczonymi
zwrotem „Mieszanina do stosowania w tatuażach lub makijażu
permanentnym”. Przypadki wykorzystywania tuszów niezgodnych
z wymaganiami należy zgłaszać
do państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.

Światwy Dzień Pszczół

Jak pomóc pracowitym pszczółkom?
W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, czyli mniej
więcej tyle ile gatunków
ptaków. Żyją samotnie,
w luźno powiązanych grupach
lub w rodzinach o skomplikowanym systemie społecznym,
zakładając gniazda w ziemi,
opuszczonych norach lub
dziuplach, pustych łodygach,
czy martwym drewnie. Są
istotnymi zapylaczami, zarówno roślin uprawnych, jak
i dzikich. To właśnie im zawdzięczamy pyszny i przede
wszystkim zdrowy miód. Kilka
dni temu obchodziliśmy ich
święto, czyli Światowy Dzień
Pszczół.
Około ¾ roślin uprawnych wymaga udziału zwierząt w zapylaniu
ich kwiatów. I wbrew pozorom,
głównymi zapylaczami nie są dobrze nam znane, żyjące w ulach,
hodowlane pszczoły miodne, lecz
przede wszystkim pszczoły dzikie,

często gatunki samotnicze. I to
właśnie one są też szczególnie narażone na zagrożenia wynikające
ze zmian w środowisku.
Każdy z nas może włączyć się
w działania służące pszczołom:
• w ciepłych i nasłonecznionych
skrajach lasów, w wąwozach,
lasostepach, w dolinach rzecznych, w winnicach, a także
w przydomowych sadach i ogrodach, na obrzeżach osiedli, na
terenach zielonych miast oraz
w wiejskich przestrzeniach możemy pozostawiać spróchniałe
lub suche drewno (np. ściany
drewnianych budynków, płoty,
itp.) oraz usychające pnie drzew.
Będzie to idealnym „domem” dla
owadów.
• schronienie, szczególnie na
zimę możemy zapewnić, przygotowując drewniane klocki,
najlepiej z drewna wierzbowego, z nawierconymi otworami
o średnicy 10, 15, 20 mm i długości 10, 15 i 20 cm (nie należy

stosować żadnych substancji
konserwujących do powlekania
drewna), klocki te powinniśmy
umocować na wysokości 3 metrów, w miejscach osłoniętych
od wiatru i deszczu, np. przy
stodołach, altanach,
• możemy zapewnić bazę pokarmową dla owadów zapylających np. poprzez zakładanie
łąk kwietnych. Warto zamienić
trawniki na pełne kwiatów
i ziół łąki, które są przyjazne nie
tylko owadom ale i innym zwierzętom.
Ważne jest także, aby dbać o różnorodność biologiczną, nie tylko na
terenach dzikich, lecz też w miastach i na wsiach. Do minimum
ograniczmy koszenie trawników,
pozwólmy rosnąć łąkom kwietnym.
Sadźmy rodzime gatunki roślin – kwiatów, krzewów i drzew.
Przywracajmy na wsiach miedze
i zadrzewienia śródpolne, będące
siedliskiem wielu gatunków.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 MAJA 2022

11

12

PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 MAJA 2022

W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca, jednak
w wielu krajach to święto
przypada w różnych terminach. Skąd się wzięła tradycja
Dnia Dziecka i jak wyglądają
jego obchody w naszym kraju
i za granicą?
Większość źródeł podaje, że
Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ)
z myślą o upowszechnianiu ideałów i celów, dotyczących praw
dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Święto
to jest oficjalnie obchodzone
od 1955 roku, jednak nie we
wszystkich krajach przypada
ono 1 czerwca. ONZ zasugerowało, że wszystkie państwa
powinny organizować obchody
Powszechnego Dnia Dziecka
w celu propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy
dziećmi na całym świecie, a także
do promowania działań na rzecz
ich pomyślnego rozwoju. ONZ
świętuje ten dzień 20 listopada
– w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji
Praw Dziecka, ale zasugerowało,
aby każde państwo organizowało
obchody w dniu, który uzna za
właściwy.

Kiedy obchodzi się Dzień
Dziecka w innych krajach?
W Czechach, Słowacji i w Ukrainie, podobnie jak w Polsce,
Dzień Dziecka obchodzony jest
1 czerwca. Z kolei u naszych za-

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Skąd się wzięło
święto najmłodszych?
chodnich sąsiadów występują
dwa terminy ze względu na zależności historyczne. Dawniej
w RFN święto najmłodszych obchodzono 20 września, a w NRD
– 1 czerwca. Po zjednoczeniu
uznano oficjalnie, że pierwsza
z wymienionych dat będzie
właściwa, jednak wiele osób
skłania się wciąż ku drugiej opcji.
W Turcji jest jeszcze inaczej,
bo Dzień Dziecka świętowany
jest 23 kwietnia razem z Narodowym Dniem Niepodległości.
We Francji oraz we Włoszech
obchodzi się Dzień Rodziny,
który przypada na 6 stycznia,
jednocześnie ze świętem Trzech
Króli. Natomiast w Japonii oficjalnie Dzień Dziecka ustanowiony został na 5 maja, jednak
nieoficjalnie jest to Dzień
Chłopca, a Dzień Dziewczynki przypada na 3 marca.
W niektórych krajach Dzień
Dziecka to święto ruchome
– w Argentynie obchodzi się
je w drugą niedzielę sierpnia,
w Australii w czwartą środę
października, a na Węgrzech
w ostatnią niedzielę maja. Datę
sugerowaną przez ONZ, czyli 20
listopada, uznaje m.in. Egipt, Irlandia i Kanada.

Jak wygląda świętowanie?

Polska
W ramach Dnia Dziecka
w Polsce organizowanych jest
wiele wydarzeń i eventów
z ogromem atrakcji, aby zapewnić
najmłodszym jak najwięcej radości. Festyny, zabawy w plenerze i zawody sportowe to tylko
część inicjatyw, z którymi wychodzą szkoły i różnego rodzaju
organizacje. Coraz częściej dzieci

1. Śniadanie do łóżka
Śniadanie przyniesione do
łóżka może być dla dziecka
miłym początkiem dnia. W
końcu dostać ulubione przysmaki zaraz po przebudzeniu
i to pod sam nos to fajna niespodzianka.

2. Prawdziwy list
Przesyłanie kartek urodzinowych i listów pocztą
tradycyjną to raczej przeszłość, ale na dziecku
koperta z jego imieniem i nazwiskiem
może zrobić duże

W tych krajach świętuje się
Dzień Rodziny. Zwyczajowo
piecze się ciasteczka z wróżbami, a rodzice chętnie w tym
dniu spełniają zachcianki swoich
pociech.
Charakterystyczne
dla tego święta jest noszenie przez najmłodszych
papierowych koron. We
Włoszech kultywuje się
ponadto tradycje nagrania grzecznych dzieci
słodyczami – przynosi
je wróżka o wyglądzie
wiedźmy.
Niegrzeczne
maluchy mogą liczyć jedynie na węgiel.

Szwecja

Jak spędzić Dzień Dziecka?
wrażenie. Napiszmy zatem list
bądź przygotujmy piękną kartkę
urodzinową z życzeniami – dwa,
trzy dni wcześniej, aby maluch mógł 1 czerwca znaleźć w
skrzynce pocztowej kopertę zaadresowaną do siebie.

Francja i Włochy

Japonia
Japończycy mają bardzo tradycyjne podejście do Dnia Dziecka.
Chłopcy świętują ze swoimi
ojcami, wykonując papierowe
hełmy samurajskie i szyjąc proporce przedstawiające karpie,
które są symbolem sukcesu
w życiu i odwagi. Proporce te są
wywieszane później na dachach
domostwa. Dziewczynki z kolei
świętują, robiąc z rodzicami lalki,
odziane w tradycyjne japońskie
stroje. Spędzają także czas na
wystawach papierowych lalek
i teatrzykach.

Indie
Dzieci nie muszą w dniu swojego święta zakładać do szkoły
mundurków – mogą przyjść
ubrane tak, jak chcą i najczęściej
są to pomysłowe, kolorowe kreacje. Istnieje także zwyczaj przypinania do stroju róż.

Turcja
Dzień Dziecka zbiega się
w Turcji ze Świętem Niepodległości, co podkreśla, że najmłodsi
obywatele są przyszłością całego narodu. Obchody mają wyjątkowy, tradycyjny charakter
– dzieci ubierają się w stroje narodowe, śpiewają, tańczą i puszczają kolorowe latawce.

Tego dnia w Szwecji ważniejsze od prezentów są dyskusje

5 pomysłów na atrakcje

Najlepszym prezentem, jaki
rodzice mogą podarować
swoim
pociechom
jest
wspólnie spędzony czas.
Często nie potrzeba wiele,
aby sprawić, że dziecko będzie radosne i uśmiechnięte.
Przeżycia są o wiele cenniejsze, niż przedmioty, bo
wspomnienia pozostają na
całe życie. Podpowiadamy,
jakie atrakcje rodzic może
zorganizować
podczas
święta najmłodszych.

biorą z tej okazji udział w specjalnych wycieczkach, pokazach
i warsztatach. Ponadto od 1994
roku 1 czerwca obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży. Wówczas
w parlamencie najmłodsi mają
szansę zwrócić uwagę na ważne
z ich punktu widzenia sprawy.
Oczywiście rodzice dbają o to,
aby swoje pociechy zaskoczyć
upominkami i prezentami.

na temat najmłodszych. Głośno
porusza się kwestie związane ze
szkolnictwem i prawami dzieci.
To kraj, w którym Dzień Dziecka
traktowany jest najmniej beztrosko.

Zróbmy wspólnie z dzieckiem
coś, co lubi ono najbardziej
– torcik, ciasto lub babeczki.

3. Piknik
Do zrealizowania tego pomysłu, potrzebować będziemy
tylko koca, kosza piknikowego
- pełnego smakołyków i idealnego miejsca. Może to być łąka
lub leśna polana. Z pewnością w
okolicy macie jakieś wyjątkowe
miejsce, które na dziecku może
zrobić wrażenie albo po prostu
będzie jego ulubionym. Możemy zabrać ze sobą piłkę, aby
wspólnie pograć lub lornetkę,
żeby podglądać życie ptaków.

4. Puszczanie latawców
Oczywiście chodzi o to, żeby
najpierw wspólnie je zrobić. Możemy znaleźć instrukcje w Internecie lub posłuchać swojej
intuicji. Ważne, aby dziecko
miało w przygotowywaniu
latawca swój udział –
może ozdobić materiał
lub udekorować ogon.
Wspólne
puszczanie
ukończonego dzieła w
niebo będzie z pewnością ogromną frajdą.

W
zależności
od wieku pociechy
możemy wybrać taki
przepis, który będzie
dopasowany do jego możliwości. Najważniejsze, żeby
dziecko miało w pieczeniu
swój spory udział.

6. Ognisko
Jak zakończyć dzień pełen
wrażeń? Ognisko jest świetną
opcją – możemy przy nim posiedzieć, porozmawiać, pośpiewać
piosenki i oczywiście upiec
przekąski. Takie posiedzenie
z pewnością wyciszy maluchy i nada wieczorowi
nieco magiczny charakter.

5. Domowa cukiernia
Jak świętować, to najlepiej
przepysznymi wypiekami.

■ Opracowanie kolumny:

Paula Nogaj
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Dzień Dziecka
Po raz ósmy w Częstochowie
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Już po raz ósmy w naszym mieście odbędzie się Festiwal
Bajek. Wydarzenie obfitujące
w moc atrakcji dla najmłodszych rozpocznie się 1 czerwca.
Oprócz warsztatów, spotkań
autorskich i konkursów będzie
też Literacki Piknik na wolnym
powietrzu – w Parku Staszica.
Za sprawą tego wydarzenia organizatorzy chcą wzbudzić zainteresowanie książką, zaszczepić
potrzebę korzystania z biblioteki,
zachęcić do systematycznego kontaktu z kulturą.
Tradycyjnie
festiwalowo-bajkowe wydarzenia odbywać się

będą w różnych placówkach Biblioteki Publicznej w Częstochowie – nie tylko w Bibliotece
Głównej w ,,Alejach” czy Oddziale
dla Dzieci i Młodzieży, ale i w filiach zlokalizowanych w dzielnicach. Będą to m.in. warsztaty
z podstaw języka migowego, zajęcia wykorzystujące... długopisy
3D,
kreatywna improwizacja
teatralna czy zabawy zorganizowane przez Pana Poetę. Dzieci
spotkają się z autorem Grzegorzem Kasdepke, ilustratorem
Piotrem Sochą, Anną Kaźmierak –
także ilustratorką, czy Małgorzatą
Swędrowską, która będzie uczyć
czytania wrażeniowego, a zatem
„smakowania” literatury wszelkimi zmysłami.
Finałowym punktem Festiwalu
będzie Literacki Piknik w Parku
Staszica w sobotę, 4 czerwca, od

godz. 12.00. Oprócz rozstrzygnięcia towarzyszącego Festiwalowi konkursu plastycznego
dla rodzin na książkę dotykową,
w programie Pikniku są gry, zabawy, warsztaty, tworzenie balonowych stworków, ale i spotkania
z autorami książek dla najmłodszych czytelniczek i czytelników.
Imprezę organizowaną przez
Bibliotekę Publiczną im. Wł. Biegańskiego
dofinansowano
ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Tegorocznym partnerem jest także
Galeria Jurajska. Patronatem Festiwal objął też prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
■ Katarzyna Gwara

Ciekawą propozycję z okazji Dnia
Dziecka ma również ośrodek wypoczynkowy Malutkie Resort.
Z okazji święta najmłodszych
przygotował on tradycyjny, rodzinny piknik – odbędzie się on
w dwóch terminach: 1 czerwca
(środa) oraz 4 czerwca (sobota).
Wszystkie atrakcje i punkty gastronomiczne startują od 12.00.
Wśród atrakcji są animacje, konkursy, a także liczne zabawy dla
dzieci i dorosłych. Na odwiedzających czekać będą między
innymi Fun Park, tor gokartowy,
Dziecięcy Park Linowy, stadnina
koni, mini zoo, korty tenisowe,
a także dmuchańce.
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Szczegółowy program:
1 czerwca (środa)
⋆ 12.00, Oddział dla Dzieci i Młodzieży (al. Kościuszki 4)
Warsztaty z podstaw języka migowego dla młodzieży
i dorosłych
⋆ 17.00, Filia nr 14 (ul. Norwida 17/21)
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke

2 czerwca (czwartek)
⋆ 11.00, Filia nr 7 (al. Pokoju 15/17)
Warsztaty z tworzenia pomocy dla osób słabowidzących
i niewidomych prowadzone przez Martę Szkiel, skierowane
do dzieci i młodzieży
⋆ 12.30, Filia nr 1 (al. Niepodległości 11)
Warsztaty z podstaw języka migowego dla dzieci
⋆ 16.00, Filia nr 8 (ul. Księżycowa 2)
Zaczarowany długopis — zajęcia z wykorzystaniem długopisów 3D dla dzieci z opiekunami prowadzone przez
Kołobajki

3 czerwca (piątek)
⋆ 12.30, Filia nr 2 (ul. Orlik—Ruckemanna 35/37)
Spotkanie autorskie z Panem Poetą
⋆ 16.00, Filia nr 14 (ul. Norwida 17/21)
Warsztaty plastyczne z Piotrem Sochą — ilustratorem m.in.
takich książek jak: Pszczoły, Drzewa, czy Brud. Cuchnąca
historia higieny
⋆ 18.00, Biblioteka Główna (al. NMP 22)
Kreatywna improwizacja teatralna z dziećmi

4 czerwca (sobota)
⋆ 12.00-18.00, Park im. S. Staszica - Piknik Literacki
⋆ 12.00-18.00 — zabawy, animacje, gry prowadzone przez
Kolorowo i bombowo
⋆ 12.00 — rozwiązanie rodzinnego konkursu plastycznego
na książkę dotykową
⋆ 12.30 — warsztaty czytania wrażeniowego prowadzone
przez Małgorzatę Swędrowską
⋆ 13.30 — spotkanie autorskie z Anną Kaźmierak
⋆ 15.00 — spotkanie z Marcinem Pałaszem
⋆ 16.30 — warsztaty plastyczne z Martą Szkiel
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Oficjalna informacja

Nowy termin spektaklu
“Kabaret MUMIO”
Spektakl Kabaret MUMIO,
który miał odbyć się 27 maja
2022 r. o godz. 19:00 został
przeniesiony na termin 6 listopada 2022 r. godz. 18:00.
Wszystkie bilety zachowują
ważność.

– Z przyczyn zupełnie niezależnych musimy przenieść
spektakl na 06.11.2022. Mamy
nadzieję, że Państwo, którzy
zakupili bilety dotrą również
i w tym terminie – poinformował w oficjalnym komunikacie kabaret Mumio.

Festiwal

Jazzowa Częstochowa
W pierwszy czerwcowy weekend w
naszym mieście będzie królował jazz. A
wszystko to za
sprawą siedemnastej
już
edycji
festiwalu „Hot Jazz
Spring”. Jazz zabrzmi
w sali koncertowej,
w klubie i pod gołym
niebem.
Ideą festiwalu jest
pielęgnowanie jazzowych tradycji – prezentowanie
grup
uprawiających
najstarsze
podgatunki
synkopowanej, improwizowanej
muzyki,
od dixielandu i jazzu
nowoorleańskiego po
erę swingu włącznie.
Stałym
elementem
koncertu otwierającego imprezę
jest też wręczenie statuetki Honorowego Swingującego Kruka – wyróżnienia dla postaci zasłużonych na
scenie jazzu tradycyjnego, zaangażowanych w jego popularyzację.
Pierwszy dzień tegorocznego, 17.
już festiwalu – piątek, 3 czerwca
– to „obowiązkowa” Parada Nowoorleańska o godz. 18. Tradycyjnie
wyruszy z pl. Biegańskiego na pl. Louisa Armstronga obok Filharmonii.
Po Paradzie, o godz. 19.00 – już w

niczna Filharmonii Częstochowskiej
pod batutą Adama Klocka. Późnym
wieczorem w Klubie Muzycznym
Stacherczak, przy ul. Kościuszki 1,
wystąpi gliwicki zespół Enerjazzer;
przyjdzie też czas na jam session.
W sobotę, 4 czerwca, o godz. 19.
na scenę Filharmonii najpierw wejdą
gitarzyści Sebastian Ruciński i Tomasz Wójcik, znani już festiwalowej
publiczności z kwartetu Siergieja
Wowkotruba. Potem w programie
jest występ poznańskiej, aktywnej
niemal od trzech dekad formacji
jazzu tradycyjnego Dixie Company oraz The Sazerac Swingers
– jednego z najlepszych zespołów
grających współczesny jazz nowoorleański. Wszak nazwa zobowiązuje – Sazerac to bowiem oficjalny,
mający już ponad dwusetletnią tradycję drink Nowego Orleanu. Tak
jak poprzedniego dnia, po koncercie
w Filharmonii będzie można przejść
do klubu Stacherczak na jam session i koncert Tador Swingtet, a więc
jednej z grup prowadzonych przez
animatora całego festiwalu – Tadeusza Orgielewskiego.

sali koncertowej – festiwal zostanie
uroczyście otwarty, a Honorowego
Swingującego Kruka otrzyma puzonista Zbigniew Konopczyński, muzyk
utytułowanej grupy „Old Timers”.
Potem zagrają dwie formacje. Najpierw krakowska, powstała w 1964
roku Playing Family. Potem sceną
zawładną trzy wokalistki tworzące
Luna Voices – Natalia Kiczyńska, Karolina Pasierbska, Monika Kuczera –
kochające, obok jazzu, także musical
czy muzykę filmową. Tercetowi będzie towarzyszyć Orkiestra Symfo-

Ostatni dzień „Hot Jazz Spring”,
5 czerwca, upłynie na świeżym powietrzu, na muzycznym pikniku
przy ul. Jazzowej – usłyszymy częstochowski, świetnie znany lokalnej
publiczności zespół Five O’Clock
Orkiestra.
Organizatorami Hot Jazz Spring są
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego (PSJT) oraz Filharmonia
Częstochowska.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

kryminalne newsy
Miał 2,7 promila alkoholu

Kierowca ciężarówki staranował
ogrodzenie i uderzył w słup

- W poniedziałek 23 maja, kilka minut po
godzinie 12.00 oficer dyżurny kłobuckiej
komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące
zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, na skutek którego
zniszczeniu uległ słup energetyczny oraz
ogrodzenie jednej z posesji na ul. Młyńskiej
w Czarnej Wsi (gmina Wręczyca Wielka).
Na miejsce skierowano mundurowych,
którzy ustalili, że 61-letni kierujący ciężarowym mercedesem – mieszkaniec gminy
Wręczyca Wielka, stracił panowanie nad
pojazdem, po czym zjechał do przydrożnego

rowu, a następnie uderzył w ogrodzenie
jednej z posesji oraz w słup energetyczny,
który został złamany. Kierowca ciężarówki
usiłował na piechotę oddalić się z miejsca
zdarzenia, jednak został ujęty przez przypadkowego świadka, który następnie przekazał go mundurowym. Podczas badania
stanu trzeźwości 61-latka, wyszedł na jaw
prawdopodobny powód jego próby oddalenia się, ponieważ okazało się, że w organizmie kierowcy było ponad 2,7 promila
alkoholu. Na skutek tego zdarzenia nikt nie
odniósł obrażeń ciała - poinformowała KPP
w Kłobucku. Aktualnie sprawą nieodpowiedzialnego 61-latka zajmują się policjanci
z Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej. Po wytrzeźwieniu, mężczyzna usłyszy
zarzuty karne, za które grożą między innymi wysoka grzywna, orzeczenie zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych
oraz kilka lat więzienia. O jego dalszym
losie zadecyduje prokurator i sąd.
■ PN

Częstochowa

Kolejna afera przy głosowaniu
w budżecie obywatelskim
Radosław W., znany częstochowski
działacz usłyszał zarzuty w związku
z głosowaniem nad budżetem partycypacyjnym. Postawiono mu pięć
zarzutów poświadczenia nieprawdy
przez podstępne wprowadzenie
w błąd funkcjonariusza publicznego
lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu. Radosław W.
nie przyznaje się do winy, twierdząc, że
to nie on dokonał przestępstwa.
Sprawa została ujawniona przez radnego
Piotra Wronę. Postanowił on po aferze
związanej z kradzieżą danych osobowych
pracowników MOPS i wykorzystaniem
ich do głosowania w budżecie partycypacyjnym, zapytać Urząd Miasta, czy ktoś
głosował z wykorzystaniem jego danych
osobowych.
Okazało się, że radny głosował na nowy
stadion Victorii, a dokładnie ktoś głosował za niego, bo jak mówi Piotr Wrona,
on sam nigdy nie głosował w budżecie, bo
jako radny ma inne możliwości zabiegania
o ważne inwestycje.

Piotr Wrona zawiadomił prokuraturę,
która postawiła pięć zarzutów prezesowi
Victorii, Radosławowi W. dotyczących poświadczenia nieprawdy przez podstępne
wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu, za co grożą
trzy lata więzienia. Trzy zarzuty dotyczą
przestępstwa, a dwa usiłowania dokonania
przestępstwa.
Radosław W. nie przyznaje się do winy.
Twierdzi, że udostępnił jedynie pomieszczenie w swoim domu i łącze internetowe,
aby ułatwić głosowanie osobom przychylnym klubowi, które nie mogły sobie
poradzić z głosowaniem ze względu na
problemy techniczne. Mówi, że zachęcał do
głosowania, ale sam nie oddawał głosów.
Radosław W. ubolewa, że doszło do takiej
sytuacji, ale podkreśla, że cieszy go, iż oddane głosy przyczyniły się do budowy nowoczesnego boiska, które służy dzieciom.
Akt oskarżenia trafił już do sądu.
■ TS
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Częstochowa

Półtora roku więzienia
dla kierowcy, który pobił
przechodnia
Norbert B. został skazany na półtora
roku więzienia i 7 tysięcy zł zadośćuczynienia. Mężczyzna w grudniu
2020 dotkliwie pobił przechodnia,
który zwrócił mu uwagę za to, że nieostrożnie prowadzi samochód.

61-letni kierowca ciężarówki stracił
panowanie nad pojazdem, zjechał do
przydrożnego rowu i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji oraz w słup
energetyczny w miejscowości Czarna
Wieś. Przybyli na miejsce zdarzenia
policjanci ujawnili, że kierowca miał
w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu.
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Do pobicia doszło 12 grudnia 2020
roku. Norbert B. jechał samochodem renault aleją Niepodległości. Na skutek
nieostrożnej jazdy z nadmierną prędkością, uderzył w krawężnik, w wyniku
czego uszkodził przednie koło pojazdu.
Przechodzący wtedy ulicą mieszkaniec
pobliskiego bloku zwrócił mu uwagę na
niewłaściwą jazdę.
Po zwróceniu mu uwagi Norbert B. wyciągnął gaz pieprzowy i rozpylił w twarz
mężczyzny. Potem pokrzywdzony został
przewrócony przez napastnika, a następnie
bity i kopany po głowie i klatce piersiowej.
Norbert B. nie reagował na wezwania
świadka zdarzenia, aby przestał kopać mężczyznę, a gdy świadek oświadczył, że zrobi
mu zdjęcie, spokojnie pozował do fotografii.
Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało pokrzywdzonego do szpitala,
gdzie stwierdzono u niego obrażenia w postaci urazu głowy, złamania żeber i odmy
lewego płuca.

Na skutek podjętych działań ustalono, że
sprawcą przestępstwa może być Norbert
B. 13 grudnia 2020 roku Norbert B. został
zatrzymany przez policję i rozpoznany
przez świadka zdarzenia. Prokurator
przedstawił mu zarzut spowodowania
u pokrzywdzonego obrażeń ciała, skutkujących naruszeniem czynności narządów
na okres powyżej 7 dni.
Jednocześnie uznano, że czyn Norberta
B. jest przestępstwem o charakterze chuligańskim, gdyż sprawca działał publicznie
bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Norbert B. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że nie
brał udziału w pobiciu mężczyzny.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy
w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Norbert B.
był w przeszłości kilkunastokrotnie karany
za kradzieże, kradzieże z włamaniem, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzeźwości, niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdu oraz
uchylanie się od alimentów.
■ TS

Kłobuck

Przekroczył dozwoloną prędkość
o ponad 84 km/h!
Policjanci z kłobuckiej drogówki nie
dają taryfy ulgowej piratom drogowym. Kilka dni temu zatrzymali
prawo jazdy 23-letniemu kierowcy
mazdy, który w terenie zabudowanym
jechał z prędkością 134 km/h! Za swoją
nieodpowiedzialną przejażdżkę, mężczyzna na trzy miesiące stracił prawo
jazdy i musi zapłacić mandat w kwocie
2,5 tysiąca złotych.
Policjanci z kłobuckiej drogówki kontrolowali prędkość na ulicy Kasztanowej
w Parzymiechach. W pewnym momencie
namierzyli mazdę, która jechała zdecydo-

wanie za szybko. Urządzenie pomiarowe
wskazało, że samochód poruszał się z prędkością 134 km/h w terenie zabudowanym,
czyli na obszarze którego obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h. Podczas kontroli okazało się, że samochodem
kierował 23-letni mieszkaniec powiatu
pajęczańskiego. W związku ze znacznym
przekroczeniem prędkości, mężczyzna
stracił prawo jazdy na trzy miesiące i został ukarany mandatem karnym w kwocie
2,5 tysiąca złotych. Na jego konto dopisano
również punty karne.
■ KG

Myszków

Pijani rowerzyści ukarani
mandatami
O tym jak surowe konsekwencje grożą
za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości, przekonali się dwaj mężczyźni.
Myszkowscy policjanci za popełnione
przez nich wykroczenie ukarali każdego mandatem w wysokości 2,5
tysiąca złotych.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
myszkowskiej komendy wyeliminowali
z ruchu pijanego rowerzystę. Mężczyzna
wpadł podczas kontroli drogowej w Postępie na ulicy Myszkowskiej. 40-letni
cyklista miał w organizmie 1.5 promila
alkoholu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami za to wykroczenie został

ukarany mandatem karnym w wysokości
2500 złotych.
3 godziny później ten sam patrol drogówki na ulicy Raczyńskiej w Żarkach Letnisku zatrzymał do kontroli 42-letniego
cyklistę, którego styl jazdy wskazywał, że
może być pijany. Przypuszczenie mundurowych szybko się potwierdziło - w rozmowie
z nim, podczas legitymowania, stróże prawa
wyczuli od mężczyzny alkohol. Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem wykazało, że 42-latek wsiadł na rower, mając
w organizmie prawie 3 promile alkoholu.
W związku z popełnionym wykroczeniem,
sprawca został ukarany mandatem karnym
w wysokości 2500 złotych. 
KG
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

edukacja

Uczniowie Słowackiego
w podróży

„To jednak ja zwyciężyłam”
- Salon Poezji i Prozy Irit Amiel
7 kwietnia 2022 r. w
Auli im. Zofii Idzikowskiej
miała miejsce kolejna odsłona Szkolnego Salonu
Literackiego, tym razem
poświęcona pisarce, autorce zbiorów poezji i
opowiadań dotykających
doświadczenia ZagładyIrit Amiel, ur. Irena Librowicz
(1931-2021).
Poetka pochodziła ze
spolonizowanej rodziny
żydowskiej. Podczas II
wojny światowej przebywała w częstochowskim getcie, skąd udało jej
się wydostać. Debiutowała w 1994
r. tomem „Egzamin z Zagłady”. Wydała m.in. nominowane do Nagrody
Nike zbiory opowiadań „Osmaleni”
i „Podwójny krajobraz” oraz tomy
poetyckie „Egzamin z Zagłady”, „Nie
zdążyłam”, „Wdychać głęboko”.
Salon Poezji w I LO miał na celu
popularyzowanie twórczości Irit
Amiel i jej związków z Częstochową,
a także z naszym liceum. Ocalała
z Zagłady Irena Librowicz w 1945
roku przez około rok uczęszczała
do naszej szkoły, którą wspomina
w książkach „Podwójny krajobraz”
oraz „Ostatnie fastrygi”. Uroczystość połączona została z odsłonięciem portretu poetki w galerii
uczniów Liceum.

Wśród zaproszonych gości na dzisiejszej uroczystości obecni byli:
p. Jolanta Urbańska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Częstochowy,
społeczny konsultant prezydenta
ds. społeczności żydowskiej w Częstochowie, p. Agnieszka Piśkiewicz
–Bornstein autorka, tłumaczka,
nauczycielka języka angielskiego,
zaangażowana w projekty służące ochronie dziedzictwa kultury
żydowskiej w Polsce, w latach
2012-21 asystentka literacka Irit
Amiel, autorka książki-wywiadu
z Irit Amiel „Ostatnie fastrygi”, p.
Izabela Sobańska – Klekowska,
prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce
Oddział w Częstochowie i p. Anna
Goldman - świadek historii, ocalona z Holocaustu.

Na początku
maja uczniowie
naszej szkoły
w ramach programu
Erasmus+ „Razem
w Europie dla
zrównoważonej
przyszłości” po raz
kolejny mieli
okazję odwiedzić niezwykle ciekawy zakątek świata. Tym
razem padło na miasto Jyväskylä, położone w
centrum Finlandii. Na zwiedzenie czekała m.in
interaktywna wystawa w biofabryce „Metsä”,
gdzie za pomocą gogli VR uczestnicy wycieczki
mieli okazję na własne oczy zobaczyć proces
przetwarzania drzew. W kolejnych dniach
również przewidziane było mnóstwo atrakcji,
jednak najlepszą z nich okazało się to, co zawsze
ma kluczowe znaczenie w Erasmusie. Chodzi
oczywiście o poznanie nowych ludzi, ich kultury
oraz miejsca, w którym żyją, a ten plan, sądząc
po zdjęciach i wspomnieniach przywiezionych
przez nasze koleżanki i kolegów, został zrealizowany w stu procentach.

Pożegnanie Maturzystów Słowaka
29 kwietnia w naszej szkole
miało miejsce oficjalnie pożegnanie uczniów klas III. Na
uroczystość zakończenia klasy
przygotowały
prezentacje,
dzięki którym wszyscy mieli
okazję powspominać ostatnie 3
lata nauki spędzone w murach
I LO. Absolwenci przekazali
także sztandar szkoły swoim
młodszym kolegom, a Pani
Dyrektor Małgorzata Kaim
przekazała maturzystom wiele ciepłych słów na pożegnanie.
My - jako zespół redaktorski - również pragniemy serdecznie
życzyć wszystkim osobom z naszej szkoły, zdającym egzamin
dojrzałości, aby jego wyniki pozwoliły na realizację dalszych
planów i marzeń w przyszłym, dorosłym życiu.
Chcielibyśmy zwrócić się także do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i przypomnieć, że rekrutacja
nowych Słowaków nie zwalnia, a nawet trwa w najlepsze.
Według corocznie publikowanego rankingu „Wasza Edukacja”,
plasujemy się na 2 miejscu wśród wszystkich częstochowskich
szkół ponadpodstawowych, co świadczy o tym, że z pewnością
nie okażemy się nietrafionym wyborem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową, a także na
social media: Facebooka, Instagram i TikToka.
■ Kornel Adamus, Olga Berska, Olek Głębocki, Nina Zawadzka
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Młodzi częstochowianie

cach, woj. śląskie

Na temat patriotyzmu wiedzą niemal wszystko!
Czy młodzi ludzie wiedzą,
czym jest patriotyzm? Bez
wątpienia! Udowodnili to
uczestnicy konkursów organizowanych przez Szkołę
Podstawową nr 29 im. Królowej
Jadwigi.
Podczas
uroczystej gali, która odbyła
się w placówce, podsumowano
patriotyczną
rywalizację.

woj. dolnośląskie
• Klaudia Marchwińska ze Szkoły
Podstawowej nr 37 w Częstochowie

Kategoria GRUPA WOKALNA:

zdj. UM Cz-wa

Pierwszy z nich to Ogólnopolski
Konkurs Piosenek Patriotycznych
„Wolność zaklęta w piosence”. Laureaci konkursu mieli za zadanie
przekonać jury, że „rozumieją teksty
wykonywanych utworów, utożsamiają się z nimi i chcą poprzez piosenkę przekazywać innym dążenie
do wolności i szacunek dla wartości
patriotycznych”. 89 osób ze szkół
z całej Polski wzięło udział w konkursie. Uczestnicy na potrzeby konkursu pisali własne teksty i tworzyli
własną muzykę.
Drugi konkurs to II Powiatowy
Konkurs Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów”. Jury
wyłoniło najaktywniejsze zespoły
szkolnych wolontariatów. Uczestnicy konkursu cały rok pracowali
nad dokumentowaniem przebiegu
działań podejmowanych w roku
szkolnym 2021/2022, następnie
stworzyli ze zgromadzonych materiałów prezentację multimedialną.
Młode laureatki i laureaci odebrali dyplomy i nagrody, które
zostały ufundowane przez Radę
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Rodziców przy SP 29 i sponsorów.
Uroczystość uświetniły występy
teatralno-taneczne uczniów SP 29
ukazujące rolę patriotyzmu i wolontariatu w kształtowaniu postaw
młodego pokolenia.

Nagrodzeni w Ogólnopolskim
Konkursie Piosenek Patriotycznych „Wolność zaklęta w piosence”
- pod honorowym patronatem
Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz
Dariusza Bonisławskiego Prezesa
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Kategoria SOLIŚCI
wyróżnienia ex aequo:
• Malwina Leszczyńska ze Szkoły
Podstawowej w Stawiskach,
woj. podlaskie
• Sara Niemczyk ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Porażu, woj. podkarpackie

• Marcel Popiak ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka
Chopina w Lublinie
III miejsce ex aequo:
• Anastazja Lech z Prywatnej
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie
• Anna Baryła z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie,
woj. śląskie
• Rozalia Nierzwicka ze Szkoły
Podstawowej im. Karola Wojtyły
w Rotmance, woj. pomorskie
II miejsce ex aequo:
• Błażej Czech z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, Szkoła Podstawowa im.
Gustawa Morcinka, woj. śląskie
• Aniela i Zofia Karasiewicz ze
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łapach,
woj. podlaskie
I miejsce ex aequo:
• Zofia Ćwik ze Szkoły Podstawowej im Św. Jadwigi Śląskiej
w Żernikach Wrocławskich,

wyróżnienie:
• Oliwia Sacha, Antonina Królikowska, Igor Popowski z Miejskiej
Szkoły
Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 im. Karola Miarki w Knurowie,
woj. śląskie
III miejsce:
• Wojciech Smykal, Antonina
Smykal, Zuzanna Smykal ze
Szkoły Podstawowej nr 48
w Częstochowie
II miejsce:
• Gabriela
Urbaniak,
Marta
Krupa, Julia Kierzak, Paulina
Cieplińska ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi w Rabie
Wyżnej, woj. małopolskie
I miejsce:
• Julia Gajda, Maja Gajda ze
Szkoły Podstawowej w Kroczy-

Nagrodzeni w II Powiatowym
Konkursie Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów”
- pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy
i Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty
w Katowicach.
Wyróżnienie ex aequo:
• Szkolny Klub Wolontariatu
ze Szkoły Podstawowej nr 53
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej- Curie
w Częstochowie
• Szkolny Klub Wolontariatu ze
Szkoły Podstawowej nr 31 im.
Orła Białego w Częstochowie
III miejsce
• Szkolny Klub Wolontariatu
ze Szkoły Podstawowej nr 19
im. Juliana Tuwima w Częstochowie
II miejsce
• Szkolny Klub Wolontariatu ze
Szkoły Podstawowej nr 29 im.
Królowej Jadwigi w Częstochowie
I miejsce
• Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Rudnikach.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

zdj. UM Cz-wa
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Czym jest droga konieczna?

Czy mogę przejeżdżać
przez cudzą nieruchomość?

Stanisław Kusiba
16.04.1922 - 21.05.2022

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł
Nasz najstarszy Kolega Myśliwy.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu
28 maja 2022 r. o godz. 12:00 w Kaplicy
Cmentarnej na Cmentarzu Kule w Częstochowie,
wystawienie zwłok odbędzie się o godzinie 11:00
w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu.
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł
Nasz najstarszy Kolega KUSIBA Stanisław
16.04.1922-21.05.2022
Agnieszka Rusek
radca prawny w Kancelarii Rusek
i Partnerzy

Rafał Rusek
Hubert Nowak
radca prawny w Kancelarii Rusek aplikant radcowski
i Partnerzy
w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Niektóre nieruchomości nie mają
odpowiedniego dostępu do drogi
publicznej albo do należących do
niej budynków gospodarczych.
Może to uniemożliwić normalne
korzystanie z nieruchomości albo
znacznie je utrudniać. Nie oznacza
to jednak, że najlepiej będzie zrezygnować z korzystania z takiej
nieruchomości lub dokonać jej
sprzedaży. Nie jest to bowiem sytuacja bez wyjścia.
Droga konieczna

Warto pamiętać, że polskie prawo przewiduje, że właściciel nieruchomości,
która nie ma odpowiedniego dostępu
do drogi publicznej albo do budynków
gospodarczych może zażądać od swoich
sąsiadów – czyli właścicieli sąsiednich
nieruchomości – żeby pozwolili mu w
pewnym zakresie używać ich nieruchomości. Jest to tzw. służebność drogi koniecznej.
Wytyczenie drogi koniecznej pozwala
właścicielowi nieruchomości „odizolowanej” na używanie fragmentu cudzej
nieruchomości. Może to polegać na przemieszczaniu się przez nieruchomość
sąsiada pieszo lub przy wykorzystaniu
pojazdów mechanicznych, czyli przejeżdżaniu przez nią.
Jak mogę „stworzyć” drogę do mojej
nieruchomości?

Właściciel nieruchomości bez dostępu
do drogi publicznej może zawrzeć z
właścicielem sąsiedniej nieruchomości
umowę o ustanowienie służebności drogowej. Trzeba pamiętać, że właściciel
ustanawiający służebność – czyli sąsiad –
powinien złożyć w tym zakresie oświadczenie w formie aktu notarialnego. Na
mocy takiej umowy sąsiad udostępni
nam część swojej działki. Korzystając z
tego fragmentu działki będziemy mogli
dojechać i dojść do drogi publicznej albo
innych budynków.
Jeśli sąsiedzi nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wyznaczenia drogi,
właściciel nieruchomości „odizolowanej”
może zwrócić się do sądu o ustanowienie
służebności drogi koniecznej.
Jakie są zasady wytyczania drogi koniecznej?

Przede wszystkim trzeba pamiętać,
że ustanowienie drogi koniecznej jest
możliwe tylko jeśli nasza nieruchomość

nie ma odpowiedniego dostępu do drogi
publicznej albo należących do niej budynków gospodarczych.
Ponadto, droga konieczna powinna być
wytyczona z uwzględnieniem pewnych
zasad.
Po pierwsze powinna spełniać potrzeby
tej nieruchomości, która jej potrzebuje.
Wytyczenie drogi koniecznej musi zapewnić faktyczny i praktyczny dostęp do
takiej drogi albo budynków.
Po drugie droga konieczna powinna być
ustanowiona tak, aby nieruchomości sąsiednie – czyli te, przez które prowadzi –
były jak najmniej obciążone. Oznacza to,
że osoba żądająca ustanowienia służebności drogi koniecznej powinna przede
wszystkim wykorzystać istniejące możliwości dojazdu do drogi publicznej przez
własne grunty.
Trzeba również pamiętać, że właściciel,
na którego rzecz ustanowiono drogę konieczną powinien korzystać z niej z jak
najmniejszą uciążliwością dla nieruchomości obciążonej.
Po trzecie przy ustanawianiu drogi
trzeba uwzględniać tzw. interes społeczno-gospodarczy. Ten interes byłby naruszony np. jeżeli uszczerbek gospodarczy
po stronie sąsiada znacznie przewyższałby korzyści naszej nieruchomości.
Należy też mieć na względzie, że ustanowienie takiej drogi nie powinno prowadzić do konfliktów sąsiedzkich.
Czy za drogę konieczną trzeba
zapłacić?

Ustanowienie drogi koniecznej ogranicza prawa właścicieli sąsiednich nieruchomości do korzystania z własnej
nieruchomości. Taką „stratę” należy sąsiadom zrekompensować, dlatego ustanowienie drogi koniecznej jest odpłatne.
Właścicielowi sąsiedniego gruntu, z którego będziemy korzystać należy zapłacić
wynagrodzenie.
Wynagrodzenie ustala się odpowiednio
do okoliczności konkretnego przypadku.
Może być ono jednorazowe lub okresowe.
Jak długo można korzystać
z drogi koniecznej?

Służebność drogi koniecznej może
wygasnąć z wielu powodów m.in.
wskutek upływu czasu na który została
ustanowiona, wskutek jej niewykonywania przez 10 lat czy w związku z jej
sądowym zniesieniem.
■ Apl. radc. Marta Klecha

Urodzony 16 kwietnia 1922 roku. Jako
17- latek będąc junakiem przysposobienia
wojskowego brał udział w kampanii wrześniowej. Po zakończeniu wojny, kierując
się pasją łowiecką, przez długi czas czynił
bezskuteczne starania o uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską. Dopiero w roku
1950 zostały one uwieńczone powodzeniem. Od tej daty rozpoczyna się trwająca
72 lata łowiecka historia najstarszego myśliwego w naszym okręgu.
Na początku lat 50- tych XX wieku
uczestniczył w pracach Powiatowej Rady
Łowieckiej w Częstochowie, zostając jej
członkiem w roku 1958.
Na początku lat 70-tych XX wieku
przewodniczył Komisji Łowieckiej przy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Częstochowie reprezentując przed
władzami administracyjnymi interesy łowiectwa.
W roku 1975 brał udział w organizowaniu struktur organów wojewódzkich
PZŁ w Częstochowie. Został wybrany
w skład Wojewódzkiej Rady Łowieckiej,
w której przez pierwsze dwie kadencje
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.
Działając na niwie edukacyjnej, jako
członek a następnie Przewodniczący Komisji Szkoleniowej przez 25 lat był mentorem kilku pokoleń adeptów łowiectwa,
dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem
łowieckim jako lektor i egzaminator.

Kolega Kusiba aktywnie uczestniczył
w tworzeniu prawodawstwa łowieckiego
będąc wielokrotnie aktywnym delegatem
na zjazdach powiatowych, okręgowych jak
i krajowych.
W ramach przybliżania łowiectwa społeczeństwu współorganizował liczne wystawy okolicznościowe propagując polski
model łowiectwa. Był również animatorem
kultury łowieckiej oraz prekursorem
współpracy ze szkołami biorąc udział
w organizacji festynów, wycieczek do lasu
i konkursów o tematyce przyrodniczej.
W uznaniu zasług wyróżniony został
tytułem Honorowego Prezesa swojego
macierzystego koła jak również tytułem
Honorowego Członka Koła „Dąbrowa” Koszęcin oraz został odznaczony Złomem,
Złotym i Srebrnym Medalem Zasługi
Łowieckiej, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Częstochowskiego.
Kolega Stanisław był historią łowiectwa
w naszym regionie i na zawsze zostanie
zapisany w naszych pamięciach, a jego
postawa moralna i etyczna pozostanie
wzorem do naśladowania dla przyszłych
pokoleń łowiectwa.
Pogrzeb Naszego drogiego Kolegi odbędzie się w dniu 28 maja 2022r. o godz.
12.00 w Kaplicy Cmentarnej na cmentarzu
Kule w Częstochowie, wystawienie zwłok
odbędzie się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na cmentarzu.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składa Przewodniczący Zarządu Okręgowego
w Częstochowie wraz z pracownikami.
Drogi Przyjacielu, niech knieja, którą tak
umiłowałeś, szumi wiecznie nad Twoją mogiłą.

Odszedł od Nas człowiek niezwykłego
charakteru, ogromnej pracowitości,
pełen optymizmu i woli pokonywania
wszelkich trudności. Zapamiętamy Go
jako myśliwego pogodnego, uczynnego
i przyjacielskiego. Zawsze życzliwego
ludziom,
kogoś na kogo zawsze można było
liczyć. Wszystkie te cechy swego charakteru starał się przenosić na grunt
otaczających go przyjaciół i był dobrym
przykładem do naśladowania przez
młodych myśliwych.
Łącząc się w bólu z Żoną i całą Rodziną żegnany dziś Naszego Przyjaciela,
serdecznego Kolegę

Śp. Stanisława Kusibę,

który opuścił Nas udając się do krainy wiecznych łowów w wieku 100 lat Nieubłagana śmierć wyrwała Go z grona najbliższych z szeregu myśliwych Okręgu
Częstochowskiego , którego odejście jest stratą dla Nas wszystkich.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa Łowczy Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego w Częstochowie Piotr Czapla wraz z pracownikami.

budownictwo
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W Polsce

Baumit Life Challenge 2022

Najlepsze europejskie budynki Odnawialne źródła energii
zaczynają się rozwijać
wybrane
Według raportu na koniec 2021
roku moc zainstalowana w krajach
Unii Europejskiej w fotowoltaice
wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku
wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie
kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim
miejscu, za Niemcami, pod
względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej.

■ zdj. Baumit

Znamy laureatów rywalizacji o tytuł Europejskiej Fasady Roku w ramach Baumit
Life Challenge 2022. Główną nagrodę
zdobyła Galeria Cukrarna w Lublanie na
Słowenii. Wśród finalistów był między innymi budynek z okolic Częstochowy.
Miano Europejskiej Fasady Roku w sześciu
kategoriach konkursowych (budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy,
budynek po termomodernizacji, budynek
niemieszkalny, budynek zabytkowy po renowacji, stunned by texture) oraz tytuł Baumit
Life Challenge Award 2022 dla tej jednej naj-

lepszej fasady na naszym kontynencie – tyle
wyróżnień przyznano podczas gali finałowej,
która odbyła się w hiszpańskiej Walencji. O
tym, w czyje ręce powędrowały, zdecydował
międzynarodowy panel ekspertów.
W tegorocznej edycji brały udział budynki z
23 europejskich krajów, w tym 36 realizacji z
Polski. Spośród ponad 300 zgłoszonych projektów do finału wybrano 36. Wśród finalistów był dom jednorodzinny „Barka Cieślika”
znajdujący się w Białej koło Częstochowy.
Obiekt znalazł się w kategorii „dom jednorodzinny nowy”. Jest on dziełem pracowni FW
Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik.

Instytut Energetyki Odnawialnej
na konferencji prasowej przedstawił
dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W każdym
z corocznych raportów publikowane
są bieżące analizy nt. rynku PV oraz
perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu
i trendów na rynku fotowoltaiki w
Polsce. Jego autorzy nazwali ostatnie
10 lat rozwoju branży „złotą dekadą
polskiej fotowoltaiki”. - Energetyka
słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To
rezultat celowej i odpowiedzialnej
polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii
do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w

Polsce 2022”, fotowoltaika stała się
technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce
odnawialnej – mówił wiceminister Ireneusz Zyska. - Jest to powód do dumy
dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować
drogę do kolejnych. Kluczowe jest
stworzenie odpowiedniego otoczenia
prawno-ekonomicznego dla dalszego
rozwoju sektora na warunkach rynkowych. Dalsza współpraca administracji
rządowej z interesariuszami sektora
jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną
w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne
technologie. Najlepszą formułą dla tej
współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku.
Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację
polskiego wkładu - local content – komentował wyniki raportu.
W maju łączna moc zainstalowana w
fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10
GW, co daje nam także w tym zestawieniu wysokie 7 miejsce w Europie.
Aktualna prognoza mocy PV do 2030
roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić
Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025
roku.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Trwa nabór

Ruszyła dobrowolna zasadnicza
służba wojskowa
Rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej
zasadniczej służby wojskowej. Zarobki
od pierwszego dnia służby zaczynają
się od 4560 zł.
Gdzie się zgłosić?
Zgłoszenia do służby 21 maja można było
składać w 102 lokalizacjach w całym kraju
(32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych)
oraz online poprzez portal rekrutacyjny
Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl).
Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

- kopię dokumentu tożsamości;
- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa
ukończenia szkół, kursów lub uzyskania
specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o
prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona
główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)
Czym jest dobrowolna zasadnicza służba
wojskowa?
Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska

Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje
służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową
(oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w
rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą
służbę wojskową to:
- przejdzie przez 2 etapy służby –
28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia,
zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne
szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór –
nie musi być skoszarowany);

- będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:
• prawo do urlopu wypoczynkowego,
• możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej
(po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
• prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym
szkoleniu specjalistycznym,
• pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu
wymagań określonych dla danego stanowiska;
- na czas służby będzie miał zapewnione
zakwaterowanie, wyżywienie, mundur,
ekwipunek oraz ubezpieczenie;
- będzie mógł wliczyć czas szkolenia do
okresu odbywania służby wojskowej lub do
okresu zatrudnienia;
- będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.
■ Katarzyna Gwara

motoryzacja
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decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym
niż 9 miesięcy od daty podpisania
umowy. Do czasu realizacji robót
nie będzie wliczany okres zimowy
od 16 grudnia do 15 marca.

GDDKiA

Ostatnie prace wokół autostradowej
obwodnicy Częstochowy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła
wykonawcę pozostałych do
zrealizowania prac na odcinku
Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z
planem, umowa zostanie podpisana w czerwcu.
Podpisanie umowy na wykonanie pozostałych prac na
autostradowej obwodnicy Częstochowy ma związek z odstąpieniem w kwietniu 2019 r. przez
GDDKiA, z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy (konsorcjum
firm Salini oraz Todini), od umowy
na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1. W
ogłoszonym pod koniec grudnia
zeszłego roku postępowaniu
przetargowym wpłynęły cztery
oferty. Najkorzystniejszą ofertę
zaproponowała firma Strabag,
która wyceniła realizację zadania
na 86 870 987,89 zł i to z tą firmą
zwiążemy się umową.
Zakres robót

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

-

robotami wykończeniowymi
na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna
Góra oraz Częstochowa Północ,
- wykonaniem dróg serwisowych
i technologicznych, w tym zaprojektowaniem i wykonaniem
drogi dojazdowej dla połączenia ul. Prostej w Mykanowie
z ul. Połaniecką w Częstochowie,
- zakończeniem robót melioracyjnych,
- wykończeniowymi pracami drogowymi, mostowymi, branżowymi oraz zielenią,
- przebudowaniem skrzyżowania
drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową i gminną w Blachowni
w rejonie przejazdu kolejowego
(budowa i przebudowa pasów
włączeń i wyłączeń oraz sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej),
- wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu,
- uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

jezdni. Początek swój będą miały
około 700 m przed wiaduktem
autostradowym (WA352) nad
linią kolejową, a koniec w rejonie
węzła Częstochowa Północ.
Termin realizacji robót

Roboty

wraz

z

uzyskaniem

Granica woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ  

- Na tym odcinku, pomimo że od
grudnia ubiegłego roku ruch pojazdów odbywa się pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy
w każdym z kierunków), nadal
trwają prace wykończeniowe –
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informują drogowcy. - Termin
umowny zakończenia inwestycji
przypada w przyszłym miesiącu.
Prace przebiegają zgodnie z
harmonogramem, a wykonawca
deklaruje
dotrzymanie
terminu. Zatem prawdopodobnie
23 czerwca (czwartek) ograniczenia prędkości wynikające
z realizowanych prac zostaną
usunięte, a kierowcy zyskają
kolejny, kilkunastokilometrowy
odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną Kodeksem
drogowym prędkością przejazdu
– podsumowują.
■ oprac. Katarzyna Gwara

W ramach tej umowy zostaną
też dobudowane trzecie pasy
ruchu o długości prawie 1,8
km. Zlokalizowane będą po wewnętrznej stronie istniejących

Wybrane samochody na dzień 27 maja 2022
TOYOTA AURIS
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,
kraj., I-wł.,

OPEL ASTRA V
1.6 D, rok prod. 2018,
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany,

49.900 zł

43.800 zł

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

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

173.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

79.900 zł

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

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

139.900 zł

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 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
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 X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat, 
39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005, 
3.900 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008, 
14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany,
F-VAT
44.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj.,
I-wł., F-VAT,

166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 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 1.7 D, rok prod. 2010, kraj.,
21.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj.,
5.500 zł

OPEL CORSA, 1.2 E, rok prod. 2008, kraj., I-wł., 10.400 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 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 IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT 

69.900 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 1.9 D, rok prod. 2006, 
12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

22

ogłoszenia

PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 MAJA 2022

LOMBARD KAPS

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

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

SPRZEDAM
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

SZYBKA GOTÓWKA za:

złoto, srebro, GSM, RTV
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

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

TANIE WYROBY
JUBILERSKIE

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102

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

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102

www.lombardkaps.pl

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM

● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418
● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,

cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015

● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● Meble w dobrym stanie, ładne,
Częstochowa, tel. 508 747 290
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
● Opony letnie, 4 szt., używane
215/55 R18 Continental.
Tel.: 504 096 304
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.

● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie Centrum Diagnozy
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134
● Flash gsm profesjonalny
serwis telefonów komórkowych
oraz nawigacji gps.
Częstochowa, al. Wolności 10
(w bramie). Tel. 888 149 969

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

INNE
● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164
● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015
● Trening pamięci, uwagi, myślenia 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
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Mężczyzna lat 46 szuka pracy
jako tokarz - ślusarz.
Tel. 694 200 794

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

sport
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Rugby Club Częstochowa

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

Turniej Dzieci i Młodzieży II miejsce kadetek podczas Mistrzostw
w rugby
Polski Kobiet U-16
W najbliższą niedzielę 29 maja na
Miejskim Stadionie
Lekkoatletycznym
w Częstochowie
odbędzie się Turniej
Dzieci
i
Młodzieży w rugby.
Rozpoczęcie imprezy nastąpi o
10:00, a jej zakończenie planowane jest na godzinę 15:30. Wstęp
na zawody będzie bezpłatny.
Rywalizacja odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych mikrus (do lat 9), miniżak (do lat 11), żak (do lat 12) i młodzik (do lat 14).
- W każdej z nich na boisku grają ze sobą ramię w ramię chłopcy z dziewczynami. Im młodsza grupa wiekowa, tym bardziej uproszczone przepisy
gry. Mimo to wszyscy będą rywalizować „na kontakcie”, czyli zatrzymanie
przeciwnika będzie następowało przez zaszarżowanie (chwyt z powaleniem na ziemię). O 10:00 gry rozpoczną trzy najmłodsze kategorie, które
będą rozgrywać swoje mecze równolegle na trzech mniejszych boiskach
ulokowanych na murawie stadionu. Ich zakończenie i dekoracja drużyn
planowana jest na godzinę 13:00. Wtedy też już na całym boisku rozpoczną zmagania młodzicy, które powinny zakończyć się około godziny
15:30 – zapowiada RCC. Częstochowscy zawodnicy i zawodniczki będą
rywalizować we wszystkich kategoriach wiekowych z kolegami i koleżankami z następujących klubów: Juvenia Kraków, Rugby Ruda Śląska,
NHRK Kraków, Rugby Łódź SA i Husaria Kalisz. W całym turnieju ma
wziąć udział ok. 150-200 dzieci. - W trakcie imprezy będzie możliwość
zjedzenia pysznego ciasta upieczonego przez rodziców naszych zawodników. Cały przychód ze sprzedaży ciast zostanie przekazany na działalność statutową klubu, czyli np. wynajem busa do transportu zawodników
na kolejne turnieje – dodaje RCC.

W minioną sobotę w Lublinie rozgrywany był V
turniej Mistrzostw Polski Kobiet u16 w rugby7,
podczas którego kadetki Rugby Club Częstochowa zajęły 2 miejsce. Częstochowski zespół
spadł również na drugą pozycję w klasyfikacji
generalnej cyklu, utrzymując niewielką stratę do
lidera – Budowlanych Łódź.
W sportowych zmaganiach oprócz RCC, udział
wzięły także drużyny Budowlani Łódź, Amazonki
Lublin, Atomówki Łódź i Błyskawice Rzeszów. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”.
- Przed turniejem mieliśmy trzy drużyny ex equo
na pierwszym miejscu całego cyklu - Rugby Club
Częstochowa, Budowlanych Łódź i Amazonki Lublin. Czwarte miejsce zajmowały Atomówki Łódź,
a ostatnie Błyskawice Rzeszów. W pierwszym
meczu nasze dziewczyny zmierzyły się z najmniej
doświadczoną drużyną - Błyskawicami Rzeszów.
Cały mecz odbywał się pod nasze dyktando i zakończył się pewnym zwycięstwem częstochowianek 34:12. W kolejnym meczu zmierzyliśmy się
z bardzo mocnymi tej wiosny Budowlanymi Łódź.
Po bardzo wyrównanym początku meczu naszym
zawodniczkom przytrafiły się dwie kontuzje i dwa
proste błędy, które zakończyły się przyłożeniami
łodzianek. To mocno wpłynęło na morale drużyny,
a to natomiast zostało wykorzystane rywalki, które
nie dały nam w tym spotkaniu żadnych szans, pokonując nas 36:5. Trzeci mecz to niełatwe spotkanie
z Amazonkami Lublin. Mimo, że gospodarze postawili nam twarde warunki, to udało się je zwyciężyć
20:7. Ostatni mecz z Atomówkami Łódź był najbardziej zacięty ze wszystkich. Najpierw na prowadzenie 7:0 wyszły łodzianki. Odpowiedzieliśmy na

nie przyłożeniem i zmniejszyliśmy ich prowadzenie
na 5:7. Przed przerwą jeszcze raz przyłożyły Atomówki i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem
12:5 dla przeciwniczek. W drugiej połowie jednak
już nie daliśmy im dojść do głosu i zdobyliśmy w nim
trzy przyłożenia, wygrywając ostatecznie to spotkanie 20:12 – relacjonuje klub. Zwycięzcą turnieju
w Lublinie został zespół Budowlanych Łódź, utrzymując miano niepokonanej drużyny tej wiosny. Na
miejscu drugim znalazły się kadetki Rugby Club Częstochowa. Miejsce trzecie wywalczyły Atomówki
Łódź, zbliżając się jednocześnie do trzeciego miejsca
w tabeli klasyfikacji generalnej cyklu. Gospodarzom turnieju przypadło czwarte miejsce, przez co
szanse na Mistrzostwo dla tej drużyny drastycznie
stopniały. Teraz Amazonkami Lublin muszą skupić
się na obronie miejsca medalowego. Na ostatnim
miejscu znalazły się Błyskawice Rzeszów. - Udało
się nam poprawić organizację gry w ataku i obronie
i było to widać w wynikach. Szkoda meczu z Budowlanymi Łódź, bo gdyby początek meczu potoczył
się inaczej, to uważam że byłoby to bardzo zacięte
spotkanie. A tak do turnieju finałowego przystępujemy z 2. pozycji i cała presja, żeby utrzymać prowadzenie spadnie na łodzianki, a my postaramy się to
wykorzystać. Jestem bardzo zadowolony z występu
dziewczyn i już nie mogę doczekać się kolejnych zawodów - podsumował Michał Krzypkowski, trener
kadetek RCC.
Skład: Laura Borowska, Nicola Kiedrzynek,
Kornelia Korzeniowska, Nicole Ligudzińska,
Oliwia Matras, Weronika Musialik (kapitan), Lena
Szarek, Daria Wąchała, Julia Weżgowiec, Nina
Wiśniewska.

Wystartowało blisko 200 zawodników

XXIII Jurajska Liga Rowerowa
Podczas tegorocznej XXIII Jurajskiej Ligi
Rowerowej, którą Kolejarz-Jura Częstochowa organizuje wraz z Urzędem Miasta
i Szkolnym Związkiem Sportowym, udział
wzięło ok. 200 zawodników.
Sportowe zmagania tradycyjnie już odbywały
się przy Szkole Podstawowej nr 22, która gości
Jurajską Ligę Rowerową od samego początku
trwania imprezy. Klub podziękował Pani Dyrektor
mgr Agnieszce Kałużnej za tę możliwość. Przy
organizacji wydarzenia po raz kolejny pomagał
także Dariusz Kapinos, przewodniczący Komisji
Edukacji, który był obecny podczas imprezy.

W tegorocznej edycji wystartowało około 200 zawodników ze Szkół Podstawowych. Wyścigi rozgrywane były w trzech kategoriach: III-IV klasa,
V-VI klasa i VII-VIII klasa podzielonych oczywiście
na chłopców i dziewczynki. Wszystko zgodnie
z zasadami fair play. - Głównym celem naszej imprezy jest minimalizowanie negatywnych zjawisk
społecznych wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do większej aktywności fizycznej – informuje Kacper Gronkiewicz z „Kolejarza-Jury”.
Zawodnicy otrzymali w ramach sportowych
zmagań wyróżnienia dla Szkół za klasyfikacje drużynową obejmującą edycje jesienną i wiosenną.

ALPN

Końcówka rozgrywek
Przed zespołami Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej w Częstochowie końcówka sezonu.
Wiadomo już, które drużyny znajdą się na
podium, jednak pozostałe ligowe spotkania
rozgrywają się zgodnie z planem.
- W najciekawszym spotkaniu zeszłego tygodnia
Michaś/Nobilito zremisował z Exact Systems Klub
54 Jędryka 2:2. Michaś zwyciężając w tym spotkaniu praktycznie zapewnił by sobie kolejny tytuł
mistrzowski. Dla Klubu 54 porażka oznacza koniec marzeń o mistrzostwie w tym sezonie i walkę
w ostatnich spotkaniach o srebrne medale. Z remisu na pewno ucieszyli się Jagiellończycy, którzy
w dalszym ciągu mają szanse na złote medale. Dużo
więcej wiedzieć będziemy po dzisiejszym spotkaniu

pomiędzy Jagiellończykami a Klubem 54. Obie drużyny potrzebują zwycięstwa – „Jagielloni” aby w dalszym ciągu liczyć się w grze o mistrzostwo, a Klub
54 aby wyprzedzić swoich dzisiejszych rywali w klasyfikacji, co na koniec sezonu najprawdopodobniej
oznaczać będzie zdobycie wicemistrzostwa, a nie
trzeciego miejsca w rozgrywkach – podsumował
Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i rekreacji
MOSiR w Częstochowie. Pozostałe ligowe spotkania są rozgrywane zgodnie z harmonogramem,
pomimo tego, że większość drużyn w ALPN nie
walczy już o podium. Mecze te rzadko kiedy kończą
się remisem, dostarczając sporych emocji i dobrej
zabawy wszystkim uczestnikom. Tradycyjnie wyniki rozgrywanych spotkań, relacje oraz zapowiedzi
dostępne będą na stronie www.mosir.pl.
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