
www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu  
Cena 1,20 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 135 (1546)
Nr ISSN 22 99 4440 PIĄTEK-NIEDZIELA, 18-20 LISTOPADA 2022

zd
j. 

fr
ee

pi
k

W środę, 16 listopada sejm od-
rzucił sprzeciw senatu w sprawie 
nowelizacji kodeksu karnego, 
która zakłada m.in. zaostrzenie 
kar za najcięższe przestępstwa, 
wprowadzenie tzw. bezwzględ-
nego dożywocia oraz konfiskatę 
aut pijanych kierowców. Za od-
rzuceniem senackiego sprzeciwu 
głosowało 229 posłów - 206 było 
przeciwko, 10 wstrzymało się od 
głosu. W  związku z  tym ustawa 
trafi teraz do podpisu prezy-
denta. - Sprawiedliwość to nie 
pobłażliwość. Kary muszą być 
nie tylko nieuchronne. Muszą 
być dotkliwe. Muszą skutecznie 
odstraszać przed popełnianiem 
przestępstw. Muszą też dawać 
poczucie zadośćuczynienia 
ofiarom przestępców. Temu 
służy uchwalona właśnie przez 
sejm reforma kodeksu karnego – 
podsumował w środę wieczorem 
wiceminister sprawiedliwości 

Marcin Warchoł w  mediach spo-
łecznościowych. Nowelizacja, 
która była przygotowywana 
w  resorcie sprawiedliwości, za-
kłada konfiskatę samochodów 
pijanym kierowcom w  przypad-
kach, gdy kierujący będzie miał 
co najmniej 1,5 promila - nie 
będzie tu mieć znaczenia fakt, 
czy doszło do wypadku czy nie. 
Konfiskata samochodu będzie 
dotyczyć także tych kierowców, 
którzy wypadek spowodują, 
mając powyżej 0,5 promila alko-
holu w organizmie.

Co w sytuacji, gdy auto  
nie należy do pijanego  

kierowcy?

Nowe przepisy przewidują 
również rozwiązanie w takiej sy-
tuacji, w  której pijany kierowca 
porusza się samochodem niena-
leżącym do niego. Wówczas sąd 
będzie mógł orzec przepadek 
kwoty równoważnej wartości 

pojazdu. Za taką kwotę uzna-
wana będzie wartość określona 
w  polisie ubezpieczeniowej, 
a  w  razie braku polisy, średnią 
wartość rynkową, która od-
powiadać będzie wartości po-
jazdów podobnych. Ta zasada 
będzie obowiązywać także 
w  przypadku, gdy samochód 
ulegnie zniszczeniu w  wyniku 
wypadku. Konfiskata nie będzie 
dotyczyć pojazdów niemecha-
nicznych, takich jak na przykład 
rowery. W  ustawie zawarty 
został również wyjątek, który 
będzie dotyczyć kierowców za-
wodowych, prowadzących po-
jazdy pracodawców. W  takiej 
sytuacji sąd będzie mógł orzec 
nawiązkę w  wysokości co naj-
mniej 5 tys. złotych na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 ■ Paula Nogaj

Węgiel po preferencyjnej cenie

Miasto przekazało listę firm, 
zainteresowanych dystrybucją
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Polscy parlamentarzyści przyjęli nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza 
m.in. konfiskatę aut pijanym kierowcom.  Będzie to możliwe w sytuacji,  

gdy kierujący będzie miał co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowoduje wypadek  
przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Sejm przyjął nowelizację

Pijanym kierowcom 
będą konfiskowane
samochody!
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Sztucznego Lodowiska!  Q s. 3
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Jedziesz do Zakopanego?

Tunel trasy S7  
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Do końca 2023 roku
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Zostali nagrodzeni
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w powiecie częstochowskim
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Życie Częstochowy i Powiatu

Przedszkolaki odwiedziły 
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Nawet 3 tys. zł mandatu
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w  1990 r.  
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do 
różnych tytułów lokalnych i  regionalnych, głównie  
w  centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko 
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale więk-
szość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Urząd Miasta Częstochowy 
przedstawił listę sześciu firm, 
które wyraziły chęć sprzedaży 
węgla po preferencyjnej cenie 
mieszkańcom miasta. Jego do-
stępność zależy od tego, czy 
skład (lub składy) węgla dojdą 
do porozumienia z podmiotem 
wprowadzającym, a  także od 
terminu sprzedaży węgla temu 
składowi (lub składom).

– Częstochowa przesłała 
do podmiotów mających wpro-
wadzać tańszy węgiel na rynek 
listę 8 zgłoszeń ze strony 6 firm 
branży węglowej, które wyra-
ziły zainteresowanie zakupem 
i  sprzedażą węgla po preferen-
cyjnej cenie w  naszym mieście 
– poinformował Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy  Urzędu 
Miasta Częstochowy. Informacja 
zawiera dane składów oraz 
datę zgłoszenia przesłanego do 
Urzędu Miasta. Dwie firmy po-
nowiły zgłoszenie wysłane wcze-
śniej - jeszcze przed oficjalnym 
terminem zgłoszeń. Z jedną z tych 
firm lub firmami działającymi 
w  porozumieniu tzw. podmiot 
wprowadzający zawrze umowę. 
Zgodnie z  rozporządzeniem mi-
nistra aktywów państwowych 
podmiotami wprowadzającymi-

węgiel do sprzedaży w  ramach 
ustawy o  preferencyjnym za-
kupie tego paliwa są: Polska 
Grupa Górnicza S.A. (PGG) z  sie-
dzibą w  Katowicach, PGE Paliwa 
sp. z o.o. w Krakowie, Węglokoks 
S.A. w  Katowicach, Węglokoks 
Kraj S.A. w  Piekarach Śląskich, 
Tauron Wydobycie S.A. w  Ja-
worznie, a  także Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bog-
dance. Częstochowski magistrat 
na ten moment nie wie, który lub 
które z  podmiotów wprowadza-
jących mają obsługiwać nasze 
miasto, w  związku z  tym infor-
macja o  składach węglowych, 
które zgłosiły chęć sprzedaży 
została wysłana do wszystkich 
6 przedsiębiorstw wskazanych 
przez ministra, a  także Śląski 
Urząd Wojewódzki. - W  piśmie 
miasto prosi o  podjęcie pilnych 
działań w  celu zawarcia umowy 
z  podmiotem, który zapewni od-
powiednie zaopatrzenie miesz-
kańców miasta w  paliwa stałe, 
a  następnie niezwłoczne prze-
kazanie do Prezydenta Miasta 
Częstochowy informacji na 
ten temat. Informacja o  firmie 
lub firmach oferujących węgiel 
w  preferencyjnej cenie zostanie 
wówczas podana do publicznej 
wiadomości przez Urząd Miasta, 

w  tym opublikowana na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Częstochowy – wyjaśnia 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Częstochowy.
Firmy, przesłały swoje zgłoszenia 
do częstochowskie magistratu to:

- przed 9.11, czyli oficjalnym 
terminem zgłoszeń: P.H.U. Mie-
czysław Bochnia z  Częstochowy, 
Węglokoks Kraj S.A. z Piekar Ślą-
skich, oraz ZHU Węglomex z Czę-
stochowy;

- od 9.11 chronologicznie: HINO 
Sp. z  o.o. z  Białych Błot, X-Com-
fort z  Bydgoszczy,  ponownie 
ZHU Węglomex oraz P.H.U. Mie-
czysław Bochnia a  także „NI-
KOLEX” z Częstochowy.

Miasto zastrzega, że nie są to 
adresy składów, które już dyspo-
nują tańszym węglem, tylko firmy 
zainteresowane zakupem i sprze-
dażą węgla po preferencyjnej 
cenie na rzecz mieszkańców 
i  mieszkanek Częstochowy na 
podstawie przyjętej ustawy. To, 
czy i  kiedy węgiel będzie do-
stępny, zależy od państwowego 
podmiotu wprowadzającego  
- podpisania umowy i możliwości 
realizacji sprzedaży na rzecz 
składu lub składów węgla.

Węgiel po preferencyjnej cenie

Miasto przekazało listę firm, 
zainteresowanych dystrybucją

Zabytek Zadbany

Właściciel częstochowskiej kamienicy 
odebrał nagrodę
W Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, podczas której 
Mariusz  Etryk, właściciel czę-
stochowskiej kamienicy przy 
al. Kościuszki 14 odebrał ofi-
cjalnie nagrodę w jednej  
z kategorii konkursu "Zabytek 
Zadbany".

- To wielkie święto, zarówno 
dla właścicieli nagrodzonych za-
bytków oraz wykonawców prac 
konserwatorskich, jak i samo-
rządów z powodzeniem realizują-
cych zadania związane z ochroną 
dziedzictwa” – mówił wicemini-
ster kultury i dziedzictwa naro-
dowego, generalny konserwator 
zabytków dr Jarosław Sellin pod-
czas gali konkursów „Zabytek 
Zadbany” i „Samorząd dla Dzie-
dzictwa”, na której ogłoszono 
oficjalnie laureatów nagród i wy-
różnień w obu konkursach.

W konkursie „Zabytek Zadbany” 
nagradzana jest wzorcowa reali-
zacja opieki nad zabytkami, nato-
miast w konkursie „Samorząd dla 
Dziedzictwa” efekty wdrażania 
gminnych programów opieki nad 
zabytkami. Oceny konkursowych 
zgłoszeń dokonuje jury konkur-
sowe, które jest powoływane do 
każdego z konkursów przez Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków.

Podczas uroczystej gali wice-
minister kultury powiedział, że 
konkursy „Zabytek Zadbany” oraz 
„Samorząd dla Dziedzictwa” mają 
za zadanie motywować do działań 
na rzecz renowacji i lepszego 
użytkowania zabytków. - Cieszę 
się, że są w Polsce tacy właści-
ciele, którzy zasługują na wy-
różnienie w konkursie „Zabytek 
Zadbany” – łączy nas wspólna 
wrażliwość na piękno, które 
przodkowie pozostawili nam w 
postaci zabytków. Cieszę się, że 
są także samorządy, które sta-
rają się systemowo dbać o swoje 
zasoby kulturowe, zabytki i dzie-
dzictwo na danym terenie – pod-
kreślił wiceszef resortu kultury.

Wyróżnienie dla  
częstochowskiej kamienicy

W 2022 roku do konkursu „Za-
bytek Zadbany” zgłoszonych 
zostało 100 obiektów - 12 wnio-
sków nie spełniło wymogów 
formalnych, więc do oceny jury 
przedstawiono 88 wniosków for-
malnych z 16 województw. Spo-
śród nich wyłoniono laureatów 
nagród i wyróżnień w sześciu 
kategoriach. W kategorii  "Wła-
ściwe użytkowanie i stała opieka 
nad zabytkiem" laureatami zo-
stali ex aequo: Zamek Książ  
w Wałbrzychu i kamienica przy  
Al. Kościuszki 14 w Częstochowie.

 ■ fot. Danuta Matloch / MKiDN

Ta wiadomość z  pewnością 
ucieszy wiele osób – 
zwłaszcza miłośników 
zimowych aktywności. Już 
w  najbliższy poniedziałek,  
21 listopada, planowane jest 
rozpoczęcie sezonu na 
Sztucznym Lodowisku przy 
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8.

Obiekt czynny będzie co-
dziennie w  godzinach 10.00 – 
20.00. O  wszelkich zmianach 
w funkcjonowaniu lodowiska (np. 
w dni świąteczne itp.) informacje 
będzie można znaleźć na stronie 

internetowej MOSiR-u  oraz 
pod numerami telefonów: 
34 360 60 65 lub 603 267 090. 
Regulamin korzystania z obiektu, 
cennik oraz inne informacje do-
stępne są na stronie internetowej 
ośrodka.

Zimą funkcjonować będzie 
Szkółka Łyżwiarska, czyli zajęcia 
prowadzone przez instruktorów 
łyżwiarstwa. Osoby umiejące jeź-
dzić na łyżwach zachęca się do 
spróbowania swoich sił w  Szta-
fecie Łyżwiarskiej. Na obiekcie 
honoruje się karty Benefit Sys-
tems i OK System.

Częstochowa

Wkrótce otwarcie 
Sztucznego Lodowiska!

Muzeum Częstochowskie, 
a  dokładniej wystawa ,,Hi-
storia Częstochowy - miasta 
nad Wartą” została doceniona 
w Konkursie Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Uzyskała 
tytuł laureata w kategorii Wy-
darzenie Muzealne Roku 2021.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 10 listopada w  Sali 
Sejmu Śląskiego w  Katowicach. 
Od 16 lat Nagrody Marszałka 
Województwa Śląskiego wyróż-
niają wybitne osiągnięcia z  za-
kresu działalności muzealnej.  

Wystawa, o której mowa została 
otwarta w  sierpniu ubiegłego 
roku w budynku Starego Ratusza. 
Do realizacji projektu zostały 
wykorzystane środki z  budżetu 

Województwa Śląskiego w  ra-
mach Śląskiego Pakietu dla Tu-
rystyki w 2021 roku oraz dotacje 
podmiotowe Urzędu Miasta Czę-
stochowy, a  także środki własne 
Muzeum Częstochowskiego.

- Niezwykła przestrzeń wy-
stawiennicza to efekt realizacji 
projektu „Przebudowa i  rozbu-
dowa budynku Ratusza Starej 
Częstochowy wraz z  zagospo-
darowaniem terenu” współ-
finansowanego przez Unię 
Europejską z  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014–2020 - czytamy na stronie 
Urzędu Miasta Częstochowy.

 ■ Nl

Doceniono wystawę

Muzeum Częstochowskie 
na medal!
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Poświęcono uwagę niepełnosprawnym

Spotkanie zwolenników Solidarnej Polski
W  sobotę 12 listopada w  Mu-
zeum Monet i  Medali Jana 
Pawła II w  Częstochowie od-
było się spotkanie 
zwolenników Solidarnej 
Polski. Przewodnicząca Soli-
darnej Polski Okręgu 28 oraz 
założycielka Stowarzyszenia 
„Zawsze z  Ludźmi" Monika 
Fajer na spotkanie to zaprosiła 
wielu ciekawych gości. Jednym 
z  nich m.in. była Beata Kępa, 
która obecnie jest posłanką do 
Parlamentu Europejskiego IX 
kadencji - była również Mini-
strem ds. Pomocy 
Humanitarnej. Na spotkaniu 
tym pani Monika Fajer wraz 
z  panią europoseł Beatą Kępą 
przekazały ufundowaną przez 
Lasy Państwowe specjali-
styczną torbę ratowniczą 
strażakom z  OSP Dąbrowno 
z gm. Niegowa.

Spotkanie rozpoczęło się 
projekcją filmu "Tobiasz". Ten 
czarno- biały film to adaptacja 
biblijnej Księgi Tobiasza opowia-
dająca o  walce dobra ze złem. 
Księga ta niesie przesłanie, by 
nie poddawać się – mimo prze-
ciwności losu – i  wciąż wierzyć 
w spełnienie swoich marzeń oraz 
w  fakt, że Bóg chce dobra każ-
dego człowieka. Zostało to zi-
lustrowane m.in. na przykładzie 
Sary, której wcześniej umarło 
kilku mężów i  dopiero Tobiasz 
uwolnił ją od złego ducha. Ko-
lejne przesłanie wynikające 
z  tej księgi to, że cierpienie nie 
stanowi kary, ale stanowi je-
dynie próbę, a  wierność Bogu 
nagradzana jest szczęśliwym ży-
ciem. Zgodnie z księgą, wzorem 
człowieka sprawiedliwego jest 
Tobit, który dokonuje wielu do-
brych uczynków m.in rozdaje 
jałmużnę, grzebie umarłych, 
wynagradza pracowników, za-
leca też poślubienie kobiety 
z bliskiej rodziny.

Scenariusz napisał i  reżyse-
rował ten filmu Maciej Sikorski, 
który od 2016 roku w Krakowie, 
założył i  prowadzi teatr Exit 
w  ramach działań Katolickiego 
Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych i  ich przyjaciół 
„Klika". Zespół aktorski Teatru 
Exit tworzą wspólnie osoby 
o  różnym stopniu i  charakterze 
niepełnosprawności. I  tak są to 
osoby z  dziecięcym porażeniem 
mózgowym, niepełnosprawne 
intelektualnie, niewidome oraz 
profesjonalni artyści i  muzycy. 
W  ramach działalności Teatru 
Exit powstają przedstawienia 
teatralne, a także filmy.

- Wszyscy wiemy, że tabliczka 
„Exit" umieszczana w  sklepach, 
biurach czy innych miejscach 
publicznych oznacza wyjście 
awaryjne. Dla mojej ekipy praca 

nad tym filmem stała się czymś 
takim. Pomaga wyjść z  niewoli 
niepełnosprawności... Feno-
menem tego Teatru jest to, że 
to ja jestem beneficjentem. 
Więcej od nich dostaję niż daję 
- mówił reżyser Maciej Sikorski. 
Po projekcji filmu głos zabrała 
europosłanka Beta Kępa, która 
w  pierwszych słowach podzię-
kowała gospodyni pani Mo-
nice Fajer za zorganizowanie 
tego spotkania. Monika Fajer 
jest osobom znaną w  Często-
chowie z  bezinteresowniej po-
mocy wszystkim, którzy takiego 
wsparcia potrzebują, a  głównie 
osobom niepełnosprawnym. Co 
potwierdził również jeden z  za-
proszonych gości.

- 

Pani Monika pomaga w ośrodku, 
z  którym jestem związany, 
w  Rusinowicach. Dziękuję za 
zaproszenie na to wyjątkowe 
spotkanie. Jestem wzruszony, 
to spotkanie chwyciło mnie za 
serce. My musimy razem się in-
tegrować, potrzeba takich chwil 
jak dziś, takich momentów. To 
misja, którą musimy razem wy-
konać! - dodał ks. Kazimierz 
Tomasik, Dyrektor Ośrodka Re-
habilitacyjnego pw. św. Rafała 
Archanioła w Rusinowicach.

Bani Beata Kępa na początku 
swojego wystąpienia nawiązała 
do fragmentu z  filmu, kiedy To-
biasz szedł z wózkiem drogą pod 
górę, szedł po dobro i sprawiedli-
wość. Pani europoseł zaznaczyła, 

że jest to symboliczna scena, 
ponieważ po dobro i  sprawiedli-
wość prowadzi zazwyczaj droga 
pod górę. Jednak ludzie, którzy 
doświadczają odrzucenia i są ob-
rzucani obelgami, nie zależnie od 
wykonywanego zawodu, czy też 
są dyskryminowani, przez jakieś 
grupy społeczne powinni przy-
pomnieć sobie, że Jezus też tego 
doświadczał, gdy pokonywał 
drogę na Golgotę. To przypo-
mnienie może spowodować, że 
złość, nienawiść w  stosunku do 
prześladowców ustąpi, mówiła 
pani europoseł.

- Jadąc tu, nie spodziewałam 
się takich emocji i  tylu doznań. 
Spotkałam się z  pięknym prze-
kazem, tak sugestywnym. To 
wielkie dzieło reżysera i  ak-
torów - mówiła pani Beata Kępa.

Europosłanka zwróciła rów-
nież uwagę, że wychowanie, 
pokora i  posłuszeństwo, to naj-
ważniejsze wartości, które wy-
pływają z tego filmu. I jest to dla 
nas, nie tylko rodzaj przesłania, 
ale i  wzór do naśladowania. 
Wspomniała przy tej okazji, 
o  swoje rodzinie, w  której się 
wychowywała a  wychowywała 
się w  rodzinie wielodzietnej, 
miała pięć sióstr.

- Dziś podczas filmu przypo-
mniała mi się moja nieżyjąca 
mama. Powiedziała, gdy starto-
wałam do Europarlamentu: pa-
miętaj, że jak znajdziesz kogoś 
zagubionego, może z  małej 
wioski, twoim obowiązkiem jest 
podać rękę i pomóc. Jak tego nie 
zrobisz, będziesz miała ze mną 
do czynienia. To jest twoje za-
danie. I ja tę rękę zawsze podaję 
- mówiła europosłanka.

Pani Beata Kępa mówiła też 
o  zagrożeniach, które dotykają 
współczesnej rodziny. Tutaj po-
leciła szczególnie dla młodych 
ludzi książkę Pawła Lisieckiego 
„System Diabła". Książka ta, 
to zapis krótszych i  dłuższych 

wpisów blogowych o  działa-
niach Diabła i  jego wysłanników 
w  różnych częściach świata. 
Lewiatan, Behemot i  inni zdają 
raporty, jak im idzie zmienianie 
w  ludziach podstawowych pojęć 
i  prawd. Jego system opiera się 
na przekonywaniu ludzi, że Bóg 
nie istnieje, że jest tylko wymy-
słem ludzkości, który ogranicza 
ich i  ich rozwój, szczęście. Chce, 
by ludzie odrzucili nie tylko mo-
ralność, ale też wszelkie normy 
religijne, społeczne, prawne. 
Europosłanka przypominała 
również, że do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka 
wpłynęły skargi próbujące obalić 
wyrok polskiego Trybunału Kon-
stytucyjnego z  22 października 
ubiegłego roku i podważyć zakaz 
aborcji eugenicznej w  Polsce. 
W  skargach do ETPC grupa 
kilkunastu kobiet w  różnym 
wieku wskazuje na „potencjalne 
naruszenie" ich prawa do po-
szanowania życia prywatnego 
i rodzinnego. Instytut Ordo Iuris 
przystąpił do postępowania 
przed ETPC w  sprawie tych 
skarg, przedstawiając opinię 
przyjaciela sądu. W  opinii przy-
pomniano, że żaden przepis 
prawa międzynarodowego nie 
przyznaje komukolwiek prawa 
do aborcji. Istnieje natomiast 
wiele traktatów międzynarodo-
wych, które wprost przyznają 
każdemu człowiekowi prawo do 
życia. Pani Beta Kępa poruszyła, 
również kwestie eutanazji. Pod-
kreśliła w  swoim przemówieniu, 
że eutanazja to temat bardzo 
kontrowersyjny. W  Polsce eu-
tanazja jest zakazana, jednak 
w niektórych krajach dopuszcza 
się jej przeprowadzenie. Czy 
słusznie? Na koniec wystą-
pienia podziękowała aktorom, 
za ich profesjonalizm i  siłę woli 
i  życzyła im sukcesów w  ich 
pracy aktorskiej. Podziękowała 
aktorom również, za ich chary-
zmatyczną grę.

- Pokonaliście wiele barier, 
wiele więcej niż nam się wydaje, 
jestem pod wielkim wrażeniem 
chylę czoła. Nie przypusz-
czałam, że doznam dzisiaj takich 
wrażeń i  przekażecie tyle war-
tości, wielki honor i  zaszczyt 
być dzisiaj z Wami-  mówiła pani 
Beata Kępa.

Pani Monika Fajer kończąc 
to spotkanie, podziękowała 
wszystkim za obecność, a  na-
stępnie zaprosiła na występ 
zespołu „Zdrowianki", który 
działała przy GOK w  Kłomni-
cach . Na koniec spotkania za-
proszono wszystkich gości wraz 
z  aktorami do pamiątkowego 
zdjęcia.

 ■ Teresa Szajer

aktualności



6 PIĄTEK-NIEDZIELA, 18-20 LISTOPADA 2022

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

W  miniony weekend Uniwer-
syteckie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego wystartowało 
z  bezpłatnymi wykładami 
i  warsztatami z  zakresu pielę-
gnacji skóry dojrzałej, 
zdrowego odżywiania oraz 
pierwszej pomocy dla grupy 
wiekowej 60+ w  ramach pro-
jektu „Zdrowym żyć 
i aktywnym być”.

Projekt został przygotowany 
przez Uniwersyteckie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w  po-
rozumieniu z  Wydziałem Nauk 
o  Zdrowiu i  Wydziałem Nauk 
Ścisłych, Przyrodniczych i  Tech-
nicznych. - Jego celem jest akty-
wizacja osób starszych poprzez 
naukę, pokazanie im, w  jaki 

sposób możemy dbać o  zdrowie, 
ale nie spoglądając na to, co się 
pisze na stronach interneto-
wych, czy przeciętnych forach 
z  poradami. Chcielibyśmy, aby 
seniorzy spotkali się z  fachow-
cami, naszymi pracownikami, 
którzy są nauczycielami aka-

demickimi, ale też bardzo do-
brymi praktykami. Cel jest taki, 
aby wskazać im, jak na przykład 
dbać o swoją skórę, w jaki sposób 
dobrze przygotować posiłki 
w  zależności od konkretnej jed-
nostki chorobowej, ale nie tylko. 
Uczestnicy będą mogli dowie-
dzieć się, jaki najlepszy posiłek 
mogą przyrządzić dla swojego 
wnuka czy córki – mówi dr Mag-
dalena Myga-Nowak, prodziekan 
ds. studencko-dydaktycznych 
Wydziału Nauk o  Zdrowiu Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza 
w  Częstochowie. W  ramach pro-
jektu seniorzy będą mieli także 
zajęcia z  pierwszej pomocy, aby 
wiedzieć, jak powinni sobie ra-

dzić w  różnych, trudnych sytu-
acjach, takich jak skaleczenia, 
zasłabnięcia, czy zadławienia. 
Każdy blok spotkań rozpoczyna 
się krótkim wykładem z  prezen-
tacją multimedialną – jest czas 
na dyskusję i  pytania. Następnie 
prowadzący przechodzą do zróż-

nicowanych zajęć warsztatowych 
w  profesjonalnych laboratoriach. 
Jedne dotyczą pielęgnacji skóry, 
inne gotowania. Seniorzy uczą się 
także, jak wykonać odpowiednio 
makijaż, aby ukryć te wszystkie 
mankamenty, które z wiekiem się 
pojawiają.

aktualności

W  trakcie trwania obchodów 
Święta Niepodległości nagro-
dzonych zostało czterech 
strażników miejskich z Często-
chowy. Doceniona została ich 
długoletnia służba i zasługi.

Uroczystości – zabezpieczone 
przez funkcjonariuszy często-
chowskiej Straży Miejskiej – 
miały miejsce w  Filharmonii 
Częstochowskiej. Wziął w  nich 

udział prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Podczas uroczystości 
funkcjonariusze zostali odzna-
czeni medalami Pododdziału 
Tradycji Oręża Polskiego Pol-
skich Drużyn Strzeleckich. Wy-
różnienia zostały przyznane za 
wieloletni udział w  imprezach 
patriotycznych oraz za zasługi 
w  krzewieniu tradycji oręża 
polskiego. Strażnicy otrzymali 
też odznaczenia za długoletnią 
służbę.

Docenieni za długoletnią służbę

Czterech strażników 
miejskich z wyróżnieniem

Piękny jubileusz

Świętowali Złote i Diamentowe Gody
W miniony wtorek, 15 listopada, dwadzieścia małżeństw, które przeżyły razem przynajmniej 
pół wieku i jedno, które jest ze sobą już od 60 lat świętowało piękne jubileusze  w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Podczas uroczystościprezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC 
Rafał Bednarz wręczyli  jubilatkom  i jubilatom medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”.
 Zdjęcia: Łukasz Kolewiński/UM Częstochowy

15 listopada jubileusze 
świętowali:

Maria i Andrzej Ciesielscy
Elżbieta i Waldemar 

Charaziakowie
Elżbieta i Jerzy Dorozikowie
Halina i Tadeusz Jezierscy

Barbara i Andrzej Klimczakowie
Grażyna i Stanisław Machowie

Marianna i Kazimierz Muchowie
Halina i Włodzimierz Radeccy
Bernarda i Adam Szulakowscy
Danuta i Edward Wywiałowie
Maria i Wojciech Antoniakowie

Józefa i Lech Matusiakowie
Jadwiga i Henryk Mizerowie

Małgorzata i Edward Płazowie
Lilianna i Bronisław Stramscy
Halina i Jerzy Szymczakowie

Danuta i Kazimierz Teperowie
Bożenna i Krzysztof Ujmowie
Ewa i Stanisław Wójcikowie
Barbara i Marek Wróblowie

Alicja Żak-Zwierzyk i Krzysztof 
Zwierzyk

Ruszył projekt dla seniorów

“Zdrowym żyć i aktywnym być”

Jedziesz do Zakopanego?

Tunel trasy S7  
już z pomiarem prędkości
W sobotę 12 listopada został 
oficjalnie otwarty tunel dro-
gowy na trasie łączącej 
Kraków z Zakopanem w ciągu 
trasy ekspresowej S7. Równo-
cześnie CANARD GITD 
uruchomił tam odcinkowy po-
miar prędkości. Pamiętajmy, że 
obowiązuje na tym odcinku 
ograniczenie do 100 km/h. W 
uroczystości otwarcia tunelu 
uczestniczył m.in. Główny In-
s p e k t o r  Tra n s p o r t u 
Drogowego Alvin Gajadhur.

Tunel drogowy na trasie łą-
czącej Kraków z Zakopanem zo-
stał wydrążony pod górą Luboń 
Mały w ciągu drogi ekspresowej 
S7 i ma ponad 2 km. Powstał on 
między Naprawą a Skomielną 
Białą, w ramach budowy S7 na 
odcinku Lubień – Rabka-Zdrój. W 
tunelu tym pracuje 8 kamer wy-
konujących pomiary na dwóch pa-
sach ruchu w obu kierunkach. Do 
montażu kamer, zamontowanych 
na wjazdach i wyjazdach z tunelu, 
wykorzystano infrastrukturę znaj-
dującą się na tym odcinku drogi.

W uroczystym otwarciu tunelu 
12 listopada wzięli udział m.in. 
były premier Jarosław Kaczyński, 
minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, Główny Inspektor 
Transportu Drogowego Alvin Ga-
jadhur, parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz wojewódzkich.

Przypomnijmy, że droga eks-
presowa S7 – między Gdańskiem 
a Rabką-Zdrojem, docelowo 
będzie miała około 720 km dłu-
gości. To najdłuższa droga eks-
presowa w Polsce spinająca 
północ kraju (Gdańsk) z połu-
dniem (Rabka-Zdrój . Trasa S7 na 
odcinku Kraków Opatkowice – 
Rabka-Zdrój stanowi fragment 
zakopianki. Dodatkowo S7  jest 
częścią międzynarodowej drogi 
E28 na odcinku Gdańsk-Lipce 
– Elbląg-Wschód i E77. Łączy 
województwa: pomorskie, war-
mińsko-mazurskie, mazowieckie, 
świętokrzyskie i małopolskie. 
Główne miasta na tej trasie 
to: Warszawa, Kraków, Kielce, 
Gdańsk, Radom, Elbląg, Skarży-
sko-Kamienna.

 ■ Teresa Szajer
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Program „CzęstoZielona”

Przy ul. Focha 
powstanie mini park

Przy ul. Focha w  są-
siedztwie przychodni  
i  centrum handlowego 
powstanie mini park  
w  ramach programu 
“CzęstoZielona”. Koszt 
inwestycji to blisko  
165 tys. złotych.

– Wcześniej na tym 
skwerze posadziliśmy 
drzewa, dzięki którym 
ukróciliśmy dzikie parko-
wanie, a teraz pora na zielone za-
gospodarowanie i  urządzenie tej 
przestrzeni. Poza nietypową ro-
ślinnością staną tu ławki i solarne 
lampy – mówił Krzysztof Maty-
jaszczyk i podkreślił, że realizacja 
tego zadania to także odpowiedź 
na pomysły i uwagi radnych. Pod-
czas briefingu prasowego obecna 
była wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Urbańska, która 
podziękowała za przychylenie 
się do wniosku klubu radnych 
niezależnych Wspólnie dla Czę-
stochowy. – Cieszymy się, że nasz 
wniosek o  zwiększenie środków 
finansowych o 50 tys. zł w ramach 
projektu CzęstoZielona oraz 
przeznaczenie ich na budowę 
dzielnicowego mini parku, dziś 
zostaje wprowadzony w  życie. 
Dziękujemy Panu Prezyden-
towi za wsparcie projektu oraz 
Centrum Usług Komunalnych 
za wyłonienie wykonawcy, bo 
dzięki temu przestrzeń przy ulicy 
Focha realnie zmieni się z  pożyt-
kiem zarówno dla mieszkanek 
i  mieszkańców, jak również ko-
rzystnie wpłynie na środowisko, 
tworząc zielony zakątek w  cen-

trum miasta – podkreśliła radna. 
Z  kolei Łukasz Kot z  Centrum 
Usług Komunalnych zaznaczył, 
że w  bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się przystanek i  panuje 
tam dość duży ruch, więc to ide-
alne miejsce dla zieleni, a  tym 
samym dla cienia, którego brak 
bardzo daje się we znaki podczas 
upałów. Naczelnik CUK dodał, 
że projektant miał wolną rękę 
w  doborze roślinności, więc ten 
skwer będzie bardzo oryginalny. 
Skwer będzie mieć powierzchnię 
442 m². Pojawi się tam zieleń, 
elementy małej infrastruktury 
i oświetlenie solarne. Koszt tej in-
westycji to blisko 165 tys. zł. Jak 
informuje częstochowski magi-
strat, zamówienie obejmuje także 
roczną pielęgnację zieleni (od 
odbioru inwestycji). Umowa na 
realizację tego projektu podpisał 
Paweł Zasępa, dyrektor Centrum 
Usług Komunalnych i  Mariusz 
Derda z  firmy Dertrans z  Kono-
pisk. Dokumentacja projektowa 
została opracowana przez pra-
cownię 360° Zieleni Pracownia 
Architektury Krajobrazu Magda-
lena Ancińska.

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 z poźn. zm.) oraz 
art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 10.10.2022r. na wniosek Burmi-
strza Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Roz-
budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn na Biakło od drogi powiatowej nr 1065S 
dł. ok. 106,26 m”
 
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 1989 k.m.13,15; 2473/1 k.m.15; 
2450 k.m.15; 2449 k.m.15; 2428 k.m.15; 2448 k.m.15; 2447 k.m.15.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid. 2473/1 k.m.15 (2473/3, 2473/4); 
2449 k.m.15 (2449/1, 2449/2); 2448 k.m.15 (2448/1, 2448/2); 2447 k.m.15 (2447/1, 2447/2).

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 2473/3 (2473/1 k.m.15); 2449/1 
(2449 k.m.15); 2447/1 (2447 k.m.15); 2448/1 (2448 k.m.15).
 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 1989 k.m.13,15.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia 
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

W  Częstochowie pojawia się 
coraz więcej zgłoszeń 
w  sprawie grasujących po uli-
cach dzików. Mieszkańcy są 
zaniepokojeni obecnością 
zwierząt na drogach. Jest de-
cyzja o  ich redukcji. Do końca 
2023 r. ma być ich o 50 mniej.

Wysoka liczebność dzików wy-
stępuje głównie w  dzielnicach 
Błeszno i  Dźbów. Obecność 
zwierząt stwarza szczególne 
zagrożenie dla ludzi. W związku 
z  zaistniałą sytuacją Urząd 
Miasta Częstochowy wystąpił 
do Polskiego Związku Łowiec-
kiego Zarządu Okręgowego 
w  Częstochowie o  możliwość 
przeprowadzenia odstrzału re-
dukcyjnego w granicach admini-
stracyjnych miasta.

Częstochowscy radni Barbara 
Gieroń oraz Andrzej Suwa zgła-
szali już wcześniej interpelacje 
w  tej sprawie. Wskazywali połu-
dniową część miasta jako najbar-
dziej zagrożoną na działalność 
dzików. W  tym rejonie, miesz-
kańcy są bezpośrednio narażeni 
na obecność dzików. Stwarzają 
zagrożenie w  ruchu drogowym, 
niszczą uprawy rolne, dewastują 
mienie, przydomowe ogródki, 
trawniki i ogrodzenia.

-Największy problem stwarzają 
zwierzęta bytujące na przykład 
przy ruchliwych drogach, na te-
renie silnie zabudowanym lub 
przemysłowym, gdzie polować 
nie wolno. Nawiązano więc po-
rozumienie z  Kołem Łowieckim, 
ustalono w  jaki sposób można 
przeprowadzić redukcje-tłu-
maczy Tomasz Jamroziński, 
kierownik biura prasowego 
w Kancelarii Prezydenta Miasta.

Ustalono, że do końca 2023 r. 
ma zostać przeprowadzony od-
strzał dzików w  liczbie do 50 
sztuk. Decyzja została poparta 
ilością aktualnych zgłoszeń 
i próśb o interwencje.

- Z  ukierunkowaniem na osob-
niki stanowiące szczególne za-
grożenie dla mieszkańców oraz 
w  prawidłowym funkcjonowaniu 
obiektów produkcyjnych i  uży-
teczności publicznej. Odstrzał 
redukcyjny prowadzić będą wy-
łącznie osoby uprawnione do 
wykonania tego typu czynności 
zrzeszone w  Polskim Związku 
Łowieckim - informuje Tomasz 
Jamroziński.

Co w sytuacji, gdy  
spotkamy na swojej 

drodze dzika?

Dziki mogą stanowić zagrożenie 
dla człowieka w  momencie, gdy 
wyskoczy przed maskę jadącego 
samochodu lub spotkamy go roz-
drażnionego na swojej drodze. 
Osobniki chroniąc swoje młode, 
mogą stać się agresywne i  nie-
bezpieczne. Ich zachowanie jest 
nieprzewidywalne.

Gdy dojdzie do spotkania ze 
zwierzęciem, należy zachować 
spokój. Jeśli nie zostaliśmy przez 
niego zauważeni, należy nie 
wykonywać żadnych gwałtow-
nych ruchów, a  następnie powoli 
się oddalić. W  przypadku gdy 
dzik dostrzeże naszą obecność, 
najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie stanięcie w  bezruchu. Bieg 
i  ucieczka mogą negatywnie 
wpłynąć na zwierzę i  sprowo-
kować je do ataku. W  przypadku 
wystąpienia dzika na drodze bądź 
w  miejscu, w  którym nie powi-
nien się znaleźć należy zgłosić 
taki przypadek do Zarządu Okrę-
gowego PZŁ w  Częstochowie. 
Numer alarmowy ,,dziki w  mie-
ście” to 725 000 112.

 ■ Nl

Do końca 2023 roku

Jest decyzja o odstrzeleniu 50 dzików
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Stosowanie kamer w  co-
dziennym życiu stało się 
bardzo popularne. Spowodo-
wane to jest ich dostępnością 
na rynku, ceną oraz funkcjo-
nalnością. Dzięki kamerom 
nowej generacji monitoring 
domu lub biura może być 
bardzo dyskretny i  niewzbu-
dzający podejrzeń osób 
postronnych. Kamera daje 
nam możliwość monitoro-
wania wnętrz mieszkań 
w  bloku, domów jednorodzin-
nych czy firmy, a  także 
obserwowania obiektów na 
zewnątrz, takich jak: po-
dwórko, parking, ogród czy 
plac budowy. Czy użycie kamer 
daje nam oraz naszym bliskim 
poczucie bezpieczeństwa? Czy 
chroni przed utratą mienia? 
O to pytamy panią Edytę Waj-
dzik - właścicielkę sklepu 
detektywistycznego "Szpieg", 
który mieści się przy ulicy Kra-
kowskiej w Częstochowie.

Teresa Szajer: Na początek po-
rozmawiajmy o  przeznaczeniu 
mini kamer. Proszę nam powie-
dzieć, czy to prawda, że ludzie 
głównie montują kamery ze 
względu na bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich?

Edyta Wajdzik: Tak. Często lu-
dzie instalują takie kamery 
z  troski o  najbliższych, małe 
dzieci, niepełnosprawne osoby, 
które znajdują się w  domu 
czy starszych rodziców lub 
dziadków, którzy niedoma-
gają i  potrzebują opieki 24H na 
dobę. Przykładem mogą 
być osoby chorujące na 
Alzheimera. Dodatkowo 
mamy wiele opiekunek 
z Ukrainy, czasami kontakt 
językowy jest utrudniony, 
a  dzięki kamerom można 
kontrolować czy opiekunka 
dobrze opiekuje się se-
niorem. Są także sytuacje, 
kiedy rodzice rozwodzą się, 
a  dziecko staje się kartą 
przetargową. Możemy 
wówczas zobaczyć czy 
rodzic nie nastawia 
dziecka negatywnie. 
Chciałabym, żeby nie 
postrzegać ludzi, którzy 
montują kamery w  ne-
gatywny sposób. Osoby 
pracujące chcą mieć po 
prostu pewność, że ich najbliżsi 
są bezpieczni i  nic im nie bra-
kuje. Monitoring prowadzony 
przez takie kamery, umożliwia 
błyskawiczną interwencję.

TS: Możemy dzięki kamerom 
również chronić nasz dom i  do-
bytek, przed zewnętrznymi za-
grożeniami. Kamery szczególnie 
się sprawdzą, gdy wyjeżdżamy 
na wczasy czy w  delegacje. 
Z  każdego miejsca na świecie 
możemy zobaczyć, czy nikt nas 
nie okradł. To jest argument za 

zastosowaniem kamer?

EW: Zdecydowanie tak! 
Będąc w  pracy czy na 
wakacjach możemy 
mieć podgląd na nasz 
dom, ogród czy garaż. 

W  razie wystąpienia jakiekol-
wiek problemów, możemy zain-
terweniować, np. powiadomić 
sąsiadów czy kogoś zaufanego 
lub policję - to jest duży plus. 
Są też osoby, które za pomocą 
kamer sprawdzają, co ich pupile 
porabiają pod ich nieobecność. 
Maja komfort psychiczny, wie-
dząc, że w  każdej chwili można 
zerknąć na aplikację w telefonie 
i  upewnić się, że wszystko jest 
w porządku.

TS: Obecnie używanie kamer 
w  codziennym życiu stało się 
bardzo popularne. Jakie rodza-
je kamer możemy znaleźć na 
rynku?

EW: Na rynku dostępne są prze-
nośne kamery do nagrywania, 
które można zamontować 
w  dowolnym miejscu w  domu 
lub firmie, bądź też w  przynie-
sionych do nas przedmiotach. 
Posiadają wewnętrzne źródło 
zasilania. Drugi rodzaj kamer to 
kamery stacjonarne podłączone 
do zewnętrznego zasilania. 
Zwykle nagrywają w pętli i mogą 
być wyposażone w  dodatkowe 
czujniki. Najmniejsze kamery 
do nagrywania to tzw. mikro 
kamery. Można je schować 
w  niemal wszystkich rzeczach 
codziennego użytku.

TS: Czym się kierować, jak wy-
brać i gdzie kupić kamery?

EW: Wybierając mini kamerę 
warto się zastanowić, do czego 
chcemy ją wykorzystać, aby 
spełniła nasze oczekiwania. 

Inny model polecimy do 

obserwacji domu, inny 
do bieżącego monitoringu 

przemysłowego, a zupełnie inne 
rozwiązanie polecimy osobom, 
które chcą dyskretnie nagrać, 
np. spotkanie czy prowadzone 
w  domu lub w  samochodzie 
rozmowy. Zawsze jednak warto 
wybrać model, który cieszy się 
dobrymi opiniami użytkow-
ników oraz pochodzi ze spraw-
dzonego źródła. Oczywiście 
zapraszamy do naszego sklepu 
w  Częstochowie, który mieści 
się przy ulicy Krakowskiej 3. 
Tutaj spotkacie Państwo spe-
cjalistów, którzy doradzą, jaką 
kamerę wybrać oraz przeszkolą 
w  jej użytkowaniu. Wytłumaczą 
również jak zainstalować apli-
kację, jeśli jest jakiś problem. 

Zawsze pomagamy, kiedy ktoś 
dzwoni i  ma problem z  konfigu-
racją kamery.

TS: Pod potoczną nazwą "kame-
ra szpiegowska" kryje się zazwy-
czaj mini kamera rejestrująca 
obraz oraz dźwięk. Zabudowane 
miniaturowe kamery są w przed-
miotach codziennego użytku lub 
wyposażeniu wnętrz. Oczywi-
ście są jak najbardziej zbliżone 
swoim wyglądem do normalnych 
przedmiotów, aby nie wzbudza-
ły podejrzeń...

EW: Biorąc pod uwagę obecną 
miniaturyzację, montaż mini ka-
mery możliwy jest praktycznie 
w  każdym przedmiocie. Ceny 
detaliczne kształtują się od kil-
kudziesięciu złotych dla ma-
sowo produkowanych urządzeń 
o  przeciętnych parametrach, do 
kilkuset złotych dla urządzeń 
wysokiej klasy. Teraz klienci 
chcą kamer podłączonych do 
Wi-Fi. W  skrócie opowiem, 
jak one działają. Jest nam po-
trzebna kamera Wi-Fi, smartfon 
z  pobraną aplikacją i  dostęp do 
sieci Wi-Fi w  miejscu, gdzie zo-
stawiamy kamerę. Teraz Wi-Fi 
jest w  prawie każdym domu. 
Zamaskowaną kamerę łączymy 
z  domowym Wi-Fi, ściągamy 
aplikację na smartfon i  możemy 
podglądać, będąc w  dowolnym 
miejscu na świecie.

Wywiad

Szpieg

Mini kamery strażnikiem naszego bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że nagry-
wanie spotkań czy rozmów 
jest legalne tylko, jeśli poin-
formujemy o tym uczestników. 
Pozyskanych w ten sposób 
danych nie wolno rozpo-
wszechniać bez ich zgody ani 
wykorzystywać na ich szkodę. 
Wszelkie działania bez zgody 
wszystkich zainteresowanych 
są nielegalne, a dowody w ten 
sposób zebrane mogą zostać 
odrzucone w postępowaniu 
sądowym. Mimo tego wiele 
osób podejmuje to ryzyko. 
Dlaczego? Jeśli mamy uzasad-
nione podejrzenie przestęp-
stwa lub boimy się o zdrowie 

i bezpieczeństwo bliskich, 
podejmując działania, warto 
pamiętać o konsekwencjach. 
Za inwigilację bez zgody osób 
trzecich grozi nam grzywna, 
ograniczenie wolności lub jej 
pozbawienie. Karę zawsze 
ustala sąd, analizując nasze 
powody. W uzasadnionych sy-
tuacjach uzna dowody i może 
oddalić pozew złożony przez 
osobę, która uważa się za po-
szkodowaną. Musimy się na-
tomiast liczyć z możliwością 
złożenia pozwu cywilnego, 
a w przypadku uszkodzenia 
mienia, zadośćuczynienia  
finansowego.

Kamery szpiegowskie  
– czy są legalne?
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co słychać w powiecie?

Projekt ,,Mała książka, wielki czło-
wiek”. Biblioteki łączą siły, by 
rozbudzić w  najmłodszych pasję do 
czytania. Gmina Rędziny zaprasza 
do akcji.

Gmina Rędziny organizuje projekt dla 
dzieci w  wieku przedszkolnym. Wyda-
rzenie odbędzie się pod tytułem ,,Mała 
książka, wielki człowiek”. W  ramach 
akcji można zabrać dziecko do biblioteki, 
a w zamian odebrać książkę w prezencie. 
Akcja wspierana jest przez Instytut 
Książki. Podjęte działania mają na celu po-
pularyzację czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Aby przystąpić do akcji wystarczy 
odwiedzić jedną z  bibliotek biorących 
udział w akcji i wyrazić swoją chęć uczest-
nictwa w projekcie.

W  Gminie Poczesna odznaczono małżeństwa, które ob-
chodziły w tym roku odpowiednio 50-tą i 60-tą rocznicę 
ślubu. Gratulacje jubilatom złożył wójt gminy Poczesna  
– Krzysztof Ujma.

W  ostatni wtorek w  Urzędzie Gminy Poczesna odbyło się 
wręczenie gratulacji i  odznaczeń dla małżonków, którzy świę-
towali 50-tą i  60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenia na wniosek 
Wójta Gminy Poczesna - Krzysztofa Ujmy. Wtorkowe spo-
tkanie odbyło się z  myślą o  osobach, które nie mogły wziąć 
udział w  wydarzeniu w  październiku.  Medale wręczał Wójt 
Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. Na uroczystości – oprócz ju-
bilatów, obecni byli także Sekretarz Gminy Poczesna – Renata 
Smędzik, Skarbnik Gminy Poczesna – Magdalena Kadłubek, 
kierownik USC Agata Adamus oraz Zastępca Wójta – Andrzej 
Lech. ,,Złote Gody”, czyli 50-tą rocznicę ślubu obchodzili: Fiedo-
rowicz Jerzy  i Grażyna, Huras Ryszard  i Aleksandra, Szewczyk 
Henryk  i Wiesława, Ociepa Waldemar i Janina. 60 lat pożycia 
małżeńskiego obchodzili Maria i Jan Adamus.

Uczniowie klasy 7 z ZSP w Ko-
palni dostali się do półfinału 
programu Solve for Tomorrow 
2022/2023. Przed uczestni-
kami podsumowanie projektu 
i prezentacja efektów.

Czterech uczniów z  klasy 
siódmej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. Jana Pawła II 
w  Kopalni znalazło się w  pół-
finale programu Solve for To-
morrow 2022/2023. Teraz przed 
półfinalistami stoi zadanie do-
pracowania swoich pomysłów. 
Wykorzystają do tego techno-
logię Design Thinking. Będą 

analizowali swój pomysł z  wielu 
różnych perspektyw.

Na ten proces składa się 5 
etapów: empatyzacja, definio-
wanie problemu, generowanie 
rozwiązań, prototypowanie 
i  testowanie. Proces niejedno-
krotnie prowadzi do nowych 
wniosków i  zmusza do zmiany 
początkowego pomysłu. W trwa-
jącym procesie uczestnicy mogą 
skorzystać z  pomocy ambasa-
dorów Solve for Tomorrow. Są 
to wybitni eksperci i nauczyciele 
z  misją. Ponadto, zespoły będą 
miały okazję wziąć udział w  do-
datkowych szkoleniach, na przy-

kład z  zakresu budowania marki 
osobistej. Do 16 stycznia 2023 
roku półfinaliści przygotują pod-
sumowanie swoich projektów 
w  formie materiału video. Na-
stępnie, spośród nich jury wy-
bierze minimum 8 zespołów, 
które przejdą do fazy finałowej. 
Program Solve for Tomorrow 
objął patronat Ministerstwa 
Edukacji i  Nauki, Centrum Go-
vTech, NASK, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej oraz Cen-
trum Nauki Kopernik. Part-
nerem programu jest UNEP/
GRID-Warszawa.

Gmina Rędziny

Rusza akcja 
czytelnicza dla 
przedszkolaków

Gmina Poczesna

Przeżyli ze sobą 50 lat  
i więcej...

Gmina Konopiska

Sukces siódmoklasistów  
z ZSP w Kopalni

Zostali nagrodzeni

Najlepsi uczniowie w powiecie częstochowskim
Po raz piąty przyznano naj-
zdolniejszym uczniom 
w  powiecie Nagrody Starosty 
Częstochowskiego. W  tym 
roku wyróżnienia trafiły do 
dwudziestu sześciu osób w ra-
mach „Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i  młodzieży”. 
Wręczenie nagród osobiście 
dokonał starosta często-
chowski Krzysztof Smela wraz 
z  wicestarostą Janem Mia-
rzyńskim oraz członkiem 
zarządu Powiatu Częstochow-
skiego Adamem Morzykiem.

- Edukacja jest ważnym tłem 
pomyślnego rozwoju Powiatu 
Częstochowskiego, którego 
przyszłość zależeć będzie od dzi-
siejszej młodzieży. Dlatego tak 
bardzo ważna jest świadomość, 
że nakłady ponoszone na naukę 
to nie wydatek, a  inwestycja. Nie 
da się rozgraniczyć rozwoju cze-
gokolwiek od edukacji – podkre-
ślają władze powiatu i  zwracają 

uwagę na to, że poziom wykształ-
cenia i  kompetencje miesz-
kańców mają ogromny wpływ na 
atrakcyjność regionu w  oczach 
potencjalnych inwestorów, wy-
kształcony mieszkaniec dużo 
chętniej angażować będzie się 
w  lokalne inicjatywy i  życie sa-
morządu budując atmosferę dla 
rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego. Dla władz Powiatu 
Częstochowskiego inwestycję 
w  oświatę stanowią priorytet, 
dlatego też rokrocznie nagra-
dzają najzdolniejszych uczniów.

Nagrody przyznawane są za 
szczególne osiągnięcia oraz 
średnią ocen co najmniej 4,75 
uzyskaną w  poprzednim roku 
szkolnym 2021/2022.

Uczniowie, którzy otrzymali Na-
grodę Starosty Częstochowskiego 
spełnili następujące warunki:
• w  kategorii nauka – w  po-

przednim roku szkolnym uczeń  
zajął I  miejsce w  konkursie, 
turnieju lub olimpiadzie na 
szczeblu wojewódzkim lub co 

najmniej III miejsce na wyż-
szych szczeblach,

• w  kategorii kultura - w  po-
przednim roku szkolnym uczeń 
zdobył I,II,II miejsce lub wyróż-
nienie w konkursach artystycz-
nych rangi międzynarodowej,

• w  kategorii sport – w  po-
przednim roku szkolnym uczeń 
zajął co najmniej IV miejsce 
w  finałach Mistrzostw Polski 
w  dyscyplinach sportowych, 
których organizatorem jest 
Polski Związek Sportowy. Na-
grody finansowane są z środków 
własnych Powiatu Częstochow-
skiego. Każdy laureat otrzymuje 
1500 złotych. Kierownictwo 
Wydziału Edukacji i  Starostwa 
Powiatowego w  Częstochowie 
w  osobach naczelnika dr Le-
onarda Smolarskiego i zastępcy 
naczelnika Anny Dziewior zło-
żyło przybył na uroczystość 
uczniom, rodzicom i  nauczy-
cielom gratulacje.

Gmina Mykanów

Patriotyczne widowisko 
muzyczne „Droga ku wolności”

W  Hali Sportowej w  Myka-
nowie 13 listopada odbył się 
koncert poświęcony jednemu 
z  wybitnych polskich gene-
rałów - Władysławowi 
Andersowi, w  130. rocznicę 
jego urodzin.

Na scenie wystąpiła Młodzie-
żowa  Orkiestra Dęta Mykanów 
pod batutą dyrygenta Krzysz-
tofa Witczaka, Rewia Taneczna 
Presto pod kierownictwem cho-
reograf Eweliny Stolarskiej oraz 
soliści: Natalia Zielonka, Oliwia 
Świąć, Kinga Brewczyńska, Ma-
ciej Dzięgielewski, Bartosz Kluza, 
Szymon Kowalik, Krzysztof 
Wrzalik oraz Gabriel Rataj. Pu-

bliczność mogła wysłuchać także 
chóru, składającego się ze stu-
dentów Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza,  uczniów Jasnogórskiej 
Szkoły Muzycznej II Stopnia, chóru 
parafii Św. Elżbiety Węgierskiej 
w  Częstochowie i  mieszkańców 
Mykanowa pod dyrekcją Natalii 
Zielonki i  Przemysława Jeziorow-
skiego. Artyści opowiedzieli mu-
zyką, słowem i  tańcem historię II 
Korpusu Armii Polskiej, którego 
stworzenie uratowało setki tysięcy 
Polaków uwięzionych w  Rosji. 
W  sowieckiej niewoli znajdowało 
się wielu kompozytorów, poetów 
i artystów.

 ■ Pn
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kultura

"POLONIANA" Wieczór Mu-
zyczny, Akademicki Koncert 
Kameralny i koncert andrzej-
kowy Grzegorza Turnaua to 
wydarzenia, na które w naj-
bliższym czasie zaprasza 
Filharmonia Częstochowska.

W poniedziałek, 21 listopada 
odbędzie się trzeci Wieczór 
Muzyczny w ramach cyklu kon-
certów Polskiej Muzyki Nie-
znanej. Wystąpią znakomici 
artyści - pianiści: Mariola Cie-
niawa, Sławomir Cierpik, Mariusz 
Sielski (Akademia Muzyczna w 
Krakowie), skrzypaczka: Monika 
Makowska oraz altowiolistka 
Bogusława Hubisz-Sielska. Usły-
szeć będzie można ich interpre-
tacje utworów fortepianowych i 
kameralnych mniej znanych i za-
pomnianych kompozytorów pol-
skich, głównie doby romantyzmu. 
Bilety w cenie 25 zł dostępne w 
kasie Filharmonii oraz na stronie 
internetowej. Organizatorem wy-
darzenia jest Stowarzyszenie dla 
Muzyki Polskiej POLONIANA.

W środę, 23 listopada w sali 
kameralnej Filharmonii Czę-
stochowskiej odbędzie się Aka-
demicki Koncert Kameralny 
„Nokturny” Pawła Łukaszew-
skiego w wykonaniu Macieja 
Zagórskiego (fortepian). Wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie wy-
stawa „Konterfekt nokturnu" 
Artura Wawrzkiewicza z Katedry 
Malarstwa UJD oraz wykład 

„Nokturny poetyckie", prof. dr 
hab. Elżbiety Hurnik z Instytutu 
Literaturoznawstwa UJD.

Bilety: 
22 zł (normalny), 18 zł (ulgowy), 
do nabycia w kasie Filharmonii 
oraz na stronie internetowej.

W piątek, 25 listopada w sali 
koncertowej Filharmonii Czę-
stochowskiej odbędzie koncert 
andrzejkowy Grzegorza Turnaua. 
Krakowskiemu artyście towa-
rzyszyć będą wyśmienici instru-
mentaliści. - Obój Pędziałka, 
perkusja Konrada i bas Kubiszyna 
to nieodzowny koloryt muzyczny 
utworów, które tym razem wy-
brzmią w zupełnie nowych, orkie-
strowych aranżacjach. Artystom 
na scenie towarzyszyć będzie 
bowiem Orkiestra Filharmonii 
Częstochowskiej pod dyrekcją 
Adama Klocka. Wieczór będzie 
podróżą przez wszystkie albumy 
artysty. Wykonane zostaną 
zarówno te utwory, których 
melodie wybrzmiewają nam w 
głowie wraz z momentem wy-
powiedzenia na głos nazwiska 
„Turnau", ale także takie, które 
- niesłusznie - pozostają na dal-
szych miejscach playlisty z piosen-
kami autora Brackiej – zapowiada 
Filharmonia Częstochowska. Bi-
lety: 129 zł, 139 zł, 159 zł do na-
bycia w kasie Filharmonii oraz na 
stronie internetowej.

 ■ Paula Nogaj

Koncertowy tydzień

Najbliższe wydarzenia  
w Filharmonii 
Częstochowskiej
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Zycie Częstochowy i Powiatu

Przedszkolaki odwiedziły naszą redakcję!
W siedzibie redakcji "Życia Częstochowy i Po-
wiatu" gościliśmy we wtorek, 8 listopada, 
wyjątkowych gości. Odwiedziły nas przed-
szkolaki z  Miejskiego Przedszkola nr 2, 
należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego nr 1 w Częstochowie. Maluchy otrzymały 
od nas specjalną pierwszą stronę gazety z re-
lacją z wizyty, którą możecie zobaczyć poniżej.

Zaprzyjaźnione przedszkole zaprosiło nas na uro-

czystość pasowania na przedszkolaka, która odbyła 

się w  poniedziałek, 14 listopada. Oczywiście nie 

mogło nas zabraknąć na tym wydarzeniu.

Życzymy dzieciakom wielu sukcesów, uśmiechu 

na twarzy, samych radosnych chwil spędzonych 

w przedszkolu oraz świetnej zabawy.
 ■ Paula Nogaj
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

Kolejne urodziny Niepodległej Polski

W naszej szkole żywa jest bogata 
tradycja patriotyczna, w  związku 
z  czym w  dniach 10 oraz 11 li-
stopada z  okazji 104. rocznicy 
odzyskania Niepodległości nasze 
liceum wzięło udział w  dwóch 
przedsięwzięciach, mających na 
celu uczczenie pamięci o  tym 
święcie oraz jego promowanie 
wśród młodzieży szkolnej.
10 listopada odbyła się uro-
czysta akademia, podczas której 
uczniowie wyrecytowali utwory 

patriotyczne oraz dali swoim ró-
wieśnikom lekcję historii o  cza-
sach walk I  wojny światowej. 
O  godzinie 11:11 zaś cała szkoła 
ponownie przyłączyła się do co-
rocznej akcji śpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego”.
Oczywiście, nie była to jedyna 
forma obchodów, gdyż już na-
stępnego dnia reprezentacja na-
szej szkoły wraz z  jej sztandarem 
pojawiła się na miejskich obcho-
dach Święta Niepodległości. Całe 
przedsięwzięcie rozpoczęło się 
złożeniem wiązanek na Grobie 
Nieznanego Żołnierza przy alei H. 
Sienkiewicza, a  następnie uczest-
nicy przemaszerowali na plac 
Biegańskiego. Tam, przy standar-
dowym wojskowym ceremoniale 
towarzyszącym temu wydarzeniu, 
odbyło się ślubowanie klas mundu-
rowych, Apel Pamięci oraz wystrze-
lenie honorowej salwy. Złożono 
także kwiaty pod pomnikiem mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.
Rok w  rok obchodzimy to święto. 
W tych niepewnych czasach warto 
poświęcić chwilę na refleksję 
o  niepodległości, która nie jest 
dana raz na zawsze - jest ona 
czymś, co łatwo stracić, ale nie-
wyobrażalnie trudno odzyskać. 

“Wiener Aktion”
Uczniowie Słowackiego 
wzięli udział w  między-
narodowym projekcie, 
którego celem było promo-
wanie kultury austriackiej, 
jak również samego miasta 
- Wiednia.
Tydzień spędzony w  stolicy 
Austrii pozwolił Słowakom 
doskonale zapoznać się 
z  klimatem miasta, zawrzeć 
znajomości z  rówieśni-
kami z  innych europejskich 
państw, a  także zwiedzić 
najważniejsze i  najpięk-
niejsze zabytki. 
Każdy dzień był bardzo 
intensywny, jednak żaden 
z  uczestników wycieczki na 
to nie narzekał, ponieważ 
każda podróż tramwajem 
czy metrem przybliżała co-
dzienne życie mieszkańców 
Wiednia. Nasi uczniowie 
zwiedzali niezwykle in-
spirujące muzea, takie jak 
Hundertwasser Museum, 
w  którym poznali postać 
ekscentrycznego artysty 
- Friedensreicha Hunder-
twassera. Jego twórczość, 
opisywana przez pełnego 
pasji przewodnika, wy-
warła ogromne wrażenie 
na uczniach Słowackiego, 
którzy mogliby spędzić 
w  tym muzeum cały dzień. 
Następnym kulturowym 
miejscem na planie wy-
cieczki było muzeum sztuki 
Albertina. Uczniowie zwie-
dzali wystawę "Monet bis 
Picasso", która prezentuje 

dzieła największych impre-
sjonistów i  ekspresjonistów 
w  historii. Jednakże najważ-
niejszym wydarzeniem był 
spektakl w  teatrze Ronacher 
pt. „Der Glöckner von Norte 
Dame". Cały występ, a  także 
sama obecność w  wiedeńskim 
teatrze zostanie przez naszych 
uczniów zapamiętana na całe 
życie. Sam spektakl obfitował 
w  niezwykłe efekty audiowi-
zualne, czym wprawiał niemal 
w  trans, nie sposób było ode-
rwać wzroku od tego, co pre-
zentowali wybitni aktorzy 
teatralni. 
Równie ważne co kulturowa 
część wyjazdu było zwiedzanie 
austriackiego parlamentu, 
a  także wiedeńskiej siedziby 
ONZ. Podczas obu tych wizyt  
mieliśmy szczęście do przewod-
ników, którzy z  wielką pasją 
przybliżali sposób pracy i  dzia-
łania tych instytucji. 
Oczywiście zwiedzając Wiedeń, 
nie można ominąć takich kla-
sycznych punktów jak Schloss 
Schönbrunn czy Belweder, 
które zawsze wzbudzają za-
chwyt wśród zwiedzających.
Pożegnanie z  Wiedniem było 
wyjątkowo trudne, ponieważ 
każdy z  uczestników pokochał 
stolicę Austrii i  czuł się tam 
niemal jak u siebie. Niewątpliwe 
ten wyjazd rozbudził w  Słowa-
kach chęć do dalszego pozna-
wania austriackiej kultury, 
a także dał chwilę wytchnienia 
od trudów roku szkolnego.

Do placówki zawitali zawodnicy KOS Victoria Częstochowa: 
Karol Tomczyk, Eryk Krupa oraz Ignacy Idzikowski. Ostatni z 
wymienionych jest absolwentem Miejskiego Przedszkola nr 29. 
Zawodnicy czytali dzieciom książeczkę pt. „Kicia Kocia gra w 
piłkę”, opowiedzieli o swoich zajęciach zawodowych i zadawali 
dzieciom pytania, chcąc się dowiedzieć, ile wiedzą one o piłce 
nożnej. W wydarzeniu wziął udział również Wojciech Kasiński, 
prezes KOS Victoria Częstochowa.

 ■ Paula Nogaj

Miejskie Przedszkole nr 29

„Kiedy dorosnę będę...”
W Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie, które zlokalizowane jest  

przy ul. Osada Młyńska 1 odbyło się w minioną środę, 16 listopada,  
wydarzenie edukacyjne w ramach projektu „Kiedy dorosnę będę...  

– Przedszkolak poznaje zawody".
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Bogdan P. odpowie za zabójstwo

Zadał żonie kilkanaście ciosów  
siekierą w głowę
W  grudniu zeszłego roku 
Bogdan P. podjechał samo-
chodem w  pobliże kamienicy, 
w  której mieszkała jego żona 
i czekał, aż kobieta wyjdzie na 
zewnątrz. Gdy tylko ją zoba-
czył, podszedł do niej i  zadał 
kilkanaście uderzeń siekierą 
w głowę – po wszystkim odje-
chał z  miejsca zdarzenia. 
Prokuratura Rejonowa Czę-
stochowa-Północ skierowała 
do Sądu Okręgowego w  Czę-
stochowie akt oskarżenia 
przeciwko 79-latkowi, doty-
czący zabójstwa.

Krystyna P. i Bogdan P. byli mał-
żeństwem z  50-letnim stażem. 
W  2017 roku, z  uwagi na nara-
stający od wielu lat konflikt, mał-
żonkowie rozstali się i  74-letnia 
Krystyna P. zamieszkała w lokalu, 
znajdującym się w  Częstochowie 
przy ul. Kopernika. Od 2020 roku 
przed sądem toczyło się postępo-
wanie o  podział majątku wspól-
nego, które pogłębiało konflikt 
między małżonkami. Do tragicz-
nego zdarzenia doszło 9 grudnia 
2021 roku. Była godzina 19:20, 
kiedy Bogdan P. podjechał sa-
mochodem w  pobliże kamienicy, 
w  której mieszkała jego żona 
i  obserwował okolicę. Około go-
dziny 19.50 mężczyzna podszedł 
do Krystyny P., która wyszła na 
podwórko i wyjął spod kurtki sie-
kierę. Gdy przestraszona kobieta 
zaczęła wołać o  pomoc Bogdan 
P. zaatakował ją, uderzając po-
krzywdzoną kilkanaście razy sie-
kierą w głowę. Następnie Bogdan 
P. położył siekierę pod kurtką na 
plecach kobiety, wolnym krokiem 
udał się do samochodu i  odje-
chał z  miejsca zdarzenia. – Na 
podstawie zapisów monitoringu 
i  zeznań świadka, który widział 
przebieg zdarzenia ustalono, że 
sprawcą zabójstwa może być 
Bogdan P. Około godziny 22.00 

policjanci zatrzymali mężczyznę 
w  jego domu w  jednej z  pod-
częstochowskich miejscowości. 
W  trakcie przeszukania domu 
znaleziono liczne przedmioty, 
które były zabrudzone czerwo-
nymi plamami. Takie same ślady 
ujawniono także w  samochodzie, 
który był zaparkowany w  garażu 
– informuje prokurator Tomasz 
Ozimek. W  trakcie śledztwa 
Bogdanowi P. został przedsta-
wiony zarzut zabójstwa żony, 
a  przesłuchany w  charakterze 
podejrzanego przyznał się do po-
pełnienia zarzucanej mu zbrodni. 
Mężczyzna tłumaczył, że jego 
działanie było niezamierzone – 
chciał jedynie nastraszyć żonę, 
bo jego zdaniem zniszczyła mu 
życie. Ponownie przesłuchany 
na końcowym etapie postępo-
wania oświadczył, że nie pamięta 
przebiegu zdarzenia. Na wniosek 
prokuratora Sąd Rejonowy 
w  Częstochowie zastosował 
wobec podejrzanego tymcza-
sowe aresztowanie. – W  wyniku 
sekcji zwłok stwierdzono na ciele 
pokrzywdzonej 15 ran głowy i  3 
rany w  obrębie dłoni, które były 
zadane siekierą. Według biegłych 
z  zakresu medycyny sądowej 
wszystkie rany głowy były poten-
cjalnie śmiertelne, a  ujawnione 

rany dłoni mają charakter „ran 
obronnych”, powstałych w trakcie 
zasłaniania się przed ciosami 
– wyjaśnia częstochowska pro-
kuratura i  dodaje, że Bogdan P. 
został poddany obserwacji sądo-
wo-psychiatrycznej w warunkach 
zakładu leczniczego. – Po prze-
prowadzonej obserwacji biegli le-
karze psychiatrzy stwierdzili, że 
oskarżony w  chwili popełnienia 
zarzucanego mu czynu miał ogra-
niczoną w  znacznym stopniu 
zdolność rozumienia znaczenia 
czynu i  pokierowania swoim po-
stępowaniem (ograniczona po-
czytalność). Wykluczono jednak, 
że znajdował się z  stanie silnego 
wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami (tzw. afekt fizjo-
logiczny) – wyjaśnia prokurator 
Tomasz Ozimek. Bogdan P. nie był 
w  przeszłości karany. Przestęp-
stwo zabójstwa jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności od 
8 do 15 lat, karą 25 lat pozba-
wienia wolności albo karą doży-
wotniego pozbawiania wolności. 
Jeżeli w czasie popełnienia prze-
stępstwa sprawca znajdował się 
w  stanie ograniczonej poczytal-
ności sąd może zastosować nad-
zwyczajne złagodzenie kary.

 ■ Paula Nogaj

Za posiadanie narkotyków grozi im 10 lat więzienia

Policja zabezpieczyła  
400 działek dilerskich

Akcja KMP w Częstochowie

Odblaskowy Dzień Seniora

Mundurowi z  I Komisariatu 
Policji w Częstochowie zatrzy-
mali 2 mężczyzn w  sprawie 
posiadania narkotyków. Za-
bezpieczyli łącznie ponad 400 
działek dilerskich. Prokura-
tura objęła podejrzanych 
28-latka i  30-latka policyjnym 
dozorem. Grozi im do 10 lat 
więzienia.

- W  ubiegłym tygodniu ope-
racyjni z  „jedynki” uzyskali 
informację, że mieszkaniec Czę-
stochowy ma posiadać znaczną 
ilość narkotyków, którą chce 
wprowadzić na rynek. 10 listo-
pada potwierdzili swoje usta-
lenia. W  miejscu zamieszkania 
28-latka, na terenie Często-
chowy, kryminalni znaleźli ponad 

300 działek dilerskich metam-
fetaminy, 19 tabletek ekstazy, 
prawie 10 działek marihuany 
oraz wagę i  prawie 500 sztuk 
woreczków foliowych. 28-latek 
usłyszał już zarzut i  decyzją pro-
kuratora został objęty policyjnym 
dozorem – informuje KPP w Czę-
stochowie.

Policjanci z  Komisariatu I  wyle-
gitymowali młodego mężczyznę. 
Podejrzewali, że posiada przy 
sobie środki odurzające. Zało-
żenia potwierdziły się. 30-letni 
mężczyzna miał przy sobie prawie 
100 działek dilerskich białego 
proszku i działkę zielonego suszu. 
Wstępne badania wykazały, że to 
amfetamina i marihuana.

 ■ Nl

Policjanci z  Częstochowy 
i  przedstawiciele starostwa 
odwiedzili ostatnio Dom Po-
mocy Społecznej w Blachowni. 
Postanowili przypomnieć  
podstawowe zasady bezpie-
czeństwa na drodze. 
Mundurowi z prewencji i dziel-
nicowi z  Blachowni 
przeprowadzili również pre-
lekcję w  Dziennym Domu 
Pomocy Seniorom. Podkreślili 
jak ważna jest przezorność 
i  ograniczone zaufanie w  kon-
taktach z obcymi.

Powodem do odwiedzin był 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Za-
stępca Komendanta Komisariatu 
w Blachowni podkomisarz Joanna 
Beneś wspólnie z  dzielnicowymi 
z  Blachowni oraz profilakty-
kami z  prewencji i  ruchu drogo-
wego rozmawiali z  uczestnikami 

spotkań o  bezpieczeństwie. 
W  trakcie spotkania przestrze-
gano przed oszustami, przypo-
minali jak ważna jest ostrożność 
również na drodze. Podopieczni 
dostali odblaski, które będą mogli 
wykorzystać w praktyce.

W  spotkaniu z  podopiecznymi 
DPS w  Blachowni uczestniczyła 
również Anetta Ujma Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego, Bezpieczeństwa i  Spraw 
Obywatelskich wraz z  głównym 
specjalistą Starostwa Powia-
towego w  Częstochowie Edytą 
Waryś, a  także Marcin Huras 
Dyrektor w  Domu Pomocy 
Społecznej w  Blachowni. Poza 
otrzymaniem elementów odbla-
skowych, seniorzy zostali zabrani 
na drogę, by na żywo przypo-
mnieć zasady zachowania.

 ■ Nl

Powoli wkraczamy w  sezon 
zimowy. Policjanci z  często-
chowskiej prewencji starają 
się zapewnić bezpieczeństwo 
o s o b o m  b e z d o m ny m . 
W  trakcie codziennej służby 
patrolowej i  obchodowej 
sprawdzają miejsca, w  któ-
rych mogą znajdować się 
osoby bezdomne. Niskie tem-
peratury znacząco wpływają 
na życie i  zdrowie, wobec 
czego wzmożona uwaga jest 
istotna.

Częstochowscy policjanci ape-
lują by nie być obojętnym na 
los drugiego człowieka. Odpo-

wiednia reakcja może uratować 
komuś życie. Codziennie, poli-
cjanci starają się sprawdzać pu-
stostany, opuszczone miejsca, 
garaże i  klatki schodowe oraz 
miejsca, gdzie potrzebujący 
mogą wymagać pomocy.

Przypominamy, że co roku od 
1 listopada do 31 marca cało-
dobowo działa bezpłatna infolinia 
pod numerem telefonu 987 dla 
osób potrzebujących zapewnienia 
schronienia, obejmująca teren 
całego województwa śląskiego. 
Informacje na temat pomocy bez-
domnym można także znaleźć na 
stronie internetowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Informacje o  miejscach, w  któ-
rych przebywają osoby bezdomne 
można przekazywać za pomocą 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa  (wybierając kategorię 
“bezdomność”) lub bezpośrednio 
swojemu Dzielnicowemu.

,,Apelujemy do wszystkich 
mieszkańców miasta i  powiatu, 
by nie pozostawali obojętni na 
osoby potrzebujące naszego 
wsparcia. Czasem wystarczy za-
dzwonić pod numer alarmowy 
112 i powiadomić służby, by ura-
tować komuś życie”- informuje 
Komenda Powiatowa Policji 
w Częstochowie.

 ■ Nl

Wkraczamy w sezon zimowy

Policjanci dbają o bezpieczeństwo 
bezdomnych
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Nadeszła w  końcu pora, kiedy 
temperatury na zewnątrz po 
zmierzchu zaczynają zbliżać 
się do granicy 0 stopni Cel-
sjusza. W  związku z  tym 
powinniśmy już pomyśleć 
o  wymianie płynu do spryski-
waczy na zimowy. Dlaczego to 

takie ważne? I  czy można do-
stać mandat za jego brak? 
Wyjaśniamy.

Przede wszystkim warto wie-
dzieć, czym się różni płyn letni 
od zimowego. Ten drugi zawiera 
większą dawkę alkoholu, co 

można wyczuć od razu po uru-

chomieniu spryskiwacza w  po-

jeździe. To właśnie dzięki temu 

jest odporny na działanie niskich 

temperatur i  nie zamarza. Nie-

które płyny są w stanie utrzymać 

swoje zastosowanie nawet 

w  temperaturze -20 stopni Cel-

sjusza. Na opakowaniach tych 
produktów możemy doczytać, 
jakie gwarancje dają poszcze-
gólni producenci. Odpowiedni 
płyn na konkretną porę roku za-
pewnia sprawność samochodu. 
Jeżeli zimą będziemy używać 
produktu letniego, wówczas 
może on zamarznąć i  spryski-
wacz przestanie działać.  Nie bę-
dziemy zatem mogli użyć płynu, 
aby przemyć brudną szybę. 
Co więcej, ciecz, która stężeje 
może rozsadzić nie tylko prze-
wody prowadzące czy dyszę, 
ale zniszczyć również zbiorni-
czek wyrównawczy lub pompkę 
tworzącą ciśnienie w  układzie. 
Koszt naprawy takiego defektu 
to kwota od 200 do 400 złotych.

Nawet 3 tys. złotych 
mandatu!

Gdy podczas kontroli drogowej 
okaże się, że nie mamy płynu do 
spryskiwaczy lub jest on zamar-
znięty, albo układ spryskiwania 
jest uszkodzony, możemy spro-
wadzić na siebie problemy. Dla-
czego? Przy obecnych warunkach 
drogowych, kiedy jest wilgotno, 
szyby szybciej się brudzą przez 

odpryski wydobywające się spod 
kół. To może mocno ograniczać 
widoczność, więc należy regu-
larnie przemywać szyby. Wynika 
to z zapisu ustawy Prawo o ruchu 
drogowym: Pojazd uczestniczący 
w  ruchu ma być tak zbudowany, 
wyposażony i  utrzymany, aby 
korzystanie z  niego nie zagra-
żało bezpieczeństwu osób nim 
jadących lub innych uczest-
ników ruchu, nie naruszało 
porządku ruchu na drodze 
i  nie narażało kogokolwiek na 
szkodę, nie zakłócało spokoju 
publicznego przez powodo-
wanie hałasu przekraczającego 
poziom określony w  przepisach 
szczegółowych, nie powodo-
wało wydzielania szkodliwych 
substancji w  stopniu przekra-
czającym wielkości określone 
w  przepisach szczegółowych, 
nie powodowało niszczenia 
drogi i  zapewniało dostateczne 
pole widzenia kierowcy oraz 
łatwe, wygodne i pewne posługi-
wanie się urządzeniami do kiero-
wania, hamowania, sygnalizacji 
i  oświetlenia drogi przy rów-
noczesnym jej obserwowaniu. 
Jeżeli policjanci podczas kon-
troli zauważą brudną przednią 
szybę, która ogranicza mocno 
widzenie, mogą poprosić o  jej 
przemycie. Jeżeli to nie będzie 
możliwe z  wcześniej wymienio-
nych powodów, kierujący może 
otrzymać mandat w  wysokości 
od 20 do nawet 3000 złotych.

 ■ Paula Nogaj

motoryzacja

OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

VOLVO XC60 II 
2.0 E, rok prod. 2020,  
kraj., I-wł, serwisowany, 
F-VAT

179.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

VW PASSAT 
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A5 1.8 E, rok prod. 2014, 63.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2011,  42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

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

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 18 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Nawet 3 tys. zł mandatu

Zmień płyn z letniego na zimowy
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ogłoszenia

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 
w godz. 17.00 - 19.00.

 ● Komplet do chrztu dla dziew-
czynki, rozmiar 58, sprzedam  
tanio, cena 100 zł,  
tel. 576 991 894

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan b. 
dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  tel. 660 714 015

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

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb sta-
nie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

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

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

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

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

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji.  
Tel. 576 991 894

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 O Mercedes Benz A170, rok 
prod. 2003, poj. 1,689 cm³, 
diesel, przebieg: 240.000, 
właścicielki: kobiety niepa-
lące, bardzo ekonomiczny. 
Pilnie sprzedam. 
Cena: 5200 PLN.  
Tel. 507 859 705

Treść ogłoszenia: 

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

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

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

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

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  

b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 

stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-

na wywoławcza: 2000 zł.  

Tel. 534 917 417

USŁUGI

 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wolno-
ści 10 (w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

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

INNE
 ● Przyjmę lub kupię klatkę  
dla chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

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

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę stare telefony komór-
kowe, tel. 667 499 164

 ● Przyjmę srebro - złom.  

Tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Mężczyzna lat 46 podejmie pra-

cę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Podejmę pracę związaną ze 

sztuką - praca na scenie, np. te-

atr, lub malarstwo, literatura. 

Może być praca związana z far-

macją. Tel. 667 499 164

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044

 O ZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele. 
Cena: 850 zł,  
tel. 698 180 354
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Klub Rakowa Częstochowa od 
5 listopada prowadzi otwartą 
sprzedaż karnetów na mecze 
domowe czerwono-niebieskiej 
drużyny w rundzie wiosennej.

Częstochowski zespół rundę 
jesienną zakończył na pozycji li-
dera tabeli PKO Ekstraklasy z 
9-punktową przewagą nad drugą 
Legią Warszawa. W rundzie wio-
sennej sezonu 2022/2023 zespół 
szkoleniowca Marka Papszuna 
rozegra 8 meczów w roli gospo-
darza. - Pierwszy z nich odbędzie 
się w pierwszy weekend lutego z 
Piastem Gliwice, a w kolejnych 
miesiącach czekają nas wielkie 
emocje m.in. w meczach z Lechem 
Poznań, Widzewem Łódź, Górni-
kiem Zabrze czy Cracovią – zapo-

wiada klub i dodaje, że rozgrywki 
potrwają do maja 2023 roku.

Punkty sprzedaży karnetów:
- Kasy biletowe na stadionie (so-

bota, 5 listopada od godz. 10 do 
ostatniego kibica)

- ONLINE – BILETY.RAKOW.
COM

- Sklep Rakowa w Galerii Juraj-
skiej (od poniedziałku do so-
boty, godz. 10:00-22:00)

- Raków FanStore na stadionie 
(od poniedziałku do soboty, 
godz. 10:00-20:00)

- Sklep Kibica Medalik

Częstochowski klub informuje, 
że karnety na sektory B3-B7 
dystrybuuje Stowarzyszenie Ki-
biców Wieczny Raków w Sklepie 

Kibica Medalik przy ul. Kościuszki 
18/20.

Terminarz meczów domowych:

4-5.02 Raków Częstochowa vs. 
Piast Gliwice

18-19.02  Raków Częstochowa 
vs. Górnik Zabrze

11-12.03  Raków Częstochowa 
vs. Śląsk Wrocław

18-19.03  Raków Częstochowa 
vs. Cracovia

15-16.04  Raków Częstochowa 
vs. Widzew Łódź

29-30.04  Raków Częstochowa 
vs. Lechia Gdańsk

13-14.05  Raków Częstochowa 
vs. Lech Poznań

27.05  Raków Częstochowa vs. 
Zagłębie Lubin

sport
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Osiągnięcia młodej często-
chowskiej golfistki robią 
wrażenie! Matylda Kraw-
czyńska zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski Juniorów, dzięki czemu 
otrzymała zaproszenia na pre-
stiżowe turnieje Orange Bowl  
i Annika Invitational, które od-
będą się w Stanach 
Zjednoczonych w styczniu przy-
szłego roku. Matyldzie, która 
jest uczennicą Liceum Ogólno-
kształcącego im. Traugutta, 
pogratulował osobiście prezy-
dent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.

– Kariera sportowa 
16-letniej golfistki to właściwie 
ewenement, zestawiając jej wiek 
i osiągnięcia. Aktualny handicap 

częstochowianki to 2,7 (HCP 
określa poziom gry zawodniczki). 
Matylda jest członkinią Kadry 
Narodowej Polski Juniorów i re-
prezentantką Śląskiego Klubu 
Golfowego. W sierpniu tego roku 
została Mistrzynią Polski Ju-
niorów. W tym roku zdobywała 
pierwsze miejsca na Turnieju 
MAD TOUR w Turcji (Belek), 
Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Słowacji Match Play oraz 
Mistrzostwach Polski Regionów 
(region wschód) – informuje czę-
stochowski magistrat. Podczas 
spotkania w Urzędzie Miasta 
Matylda przyznała, że jej treningi 
zajmują 29 godzin tygodniowo, 
a jednocześnie młoda golfistka 
musi pogodzić je z nauką w szkole.

W Akademickim Centrum 
Sportu Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Często-
chowie odbył się XII Memoriał 
im. Patryka Lebka i V Memo-
riał im. Jerzego Łęgowika.

Sportowe zmagania w ACS miały 
miejsce 10 listopada, jednak 
zanim się rozpoczęły, prezes ho-
norowy AZS UJD Wiesław Pięta 
przedstawił sylwetki patronów 
turnieju. - Patryk Lebek był byłym 
zawodnikiem II-ligowego AZS 
AJD Częstochowa, następnie 
trenerem drużyny kobiet wystę-
pującej w I lidze, a Jerzy Łęgowik 
– długoletnim członkiem zarządu 
KU AZS WSP, sędzią tenisa stoło-
wego, współorganizatorem pięt-

nastu Festiwali Tenisa Stołowego 
i Mistrzostw Polski Wyższych Se-
minariów Duchownych – przypo-
mniał. Cześć zmarłych uczczono 
minutą ciszy. W memoriałowym 
turnieju wystąpiło 20 pingpongi-
stów. Pierwsze miejsce w grupie 
młodszej dziewcząt zdobyła Li-
liana Nowak, drugie miejsce zajęła 
Julia Jędrasiak, a trzecie Madzia 
Zarębska. Z kolei wśród mło-
dzików najlepszy okazał się Jakub 
Niedziela, który w finale pokonał 
Wojciecha Kozika, na najniższym 
stopniu sklasyfikowano Mate-
usza Ligenzę. W gronie juniorek 
pierwsze miejsce zdobyła Maja 
Bladocha, druga była Zuzanna Pa-
wełczak, a trzecia Ala Gruca. Zwy-
cięzcom wręczono pamiątkowe 
statuetki i nagrody rzeczowe.

Przed 16-latką prestiżowe turnieje

Młoda golfistka z Częstochowy 
odnosi wielkie sukcesy!

Tenis stołowy

Memoriałowe wydarzenia  
w Akademickim Centrum Sportu

Piłka siatkowa

Liga 40-latków zainaugurowała sezon 2022/2023
W pierwszych roze-
granych spotkaniach w 
ramach Ligi 40-latków 
nie brakowało emocji. 
Nie udało się jednak 
rozegrać wszystkich 
meczów, które zostały 
zaplanowane w pierw-
szej i drugiej kolejce.

 - Z dobrej strony na 
inaugurację pokazała 
się Gmina Rędziny, która 
dosyć pewnie pokonała 
srebrnych medalistów 
z poprzedniego sezonu, tj. Po-
czesną&Blachownię. O udanej 
inauguracji może mówić również 

Volley. Zwycięstwo w pierw-
szym meczu sezonu zdarzyło 
się tej drużynie chyba pierwszy 
raz w historii rozgrywek – pod-

sumowuje Marcin Mazik z 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Częstochowie - Przed 
nami kolejna kolejka, w której 
po raz pierwszy na parkiecie 
pojawią się drużyny, które nie 
mają jeszcze rozegranego spo-
tkania, tj. Fizjoterapia Miodek 
i Automania Mikrus Mykanów. 
Wszyscy ciekawi są ich dyspo-
zycji, jednak o układzie sił w roz-
poczętym sezonie i o faworytach 
do medalowych pozycji więcej 
będziemy mogli powiedzieć po 
kilku kolejkach a może nawet po 
całej pierwszej rundzie – dodaje 
kierownik ds. sportu i rekreacji.

1 kolejka - 11.11.2022 
(piątek)

Poczesna&Blachownia 
K&K – SERVECOM 2:0
(25:22, 25:21)
MVP spotkania – To-
masz Bulwan
Sami Swoi – Volley 1:2
(19:25, 29:27, 11:15)
MVP spotkania – Zbi-
gniew Sojda
pauza Fizjoterapia 
Miodek
Gmina Rędziny – Auto-
mania Mikrus Mykanów
(spotkanie przełożone)

2 kolejka - 13.11.2022 
(niedziela)

Gmina Rędziny - Pocze-
sna&Blachownia K&K 
2:0 (25:18, 25:22)
MVP spotkania – Prze-
mysław Błaszczyk
Volley – SERVECOM  0:2
(10:25, 13:25)
MVP spotkania – Marcin 
Lis
pauza Sami Swoi
Automania Mikrus 
Mykanów - Fizjoterapia 
Miodek 
(spotkanie przełożone)

Wyniki ostatnich spotkań:

Raków Częstochowa

Trwa otwarta sprzedaż karnetów  
na rundę wiosenną

Włókniarz Częstochowa

Ruszyła sprzedaż karnetów na sezon 2023
We wtorek, 15 listopada ru-
szyła sprzedaż karnetów na 
mecze rundy zasadniczej 
Włókniarza Częstochowa w 
sezonie 2023, rozgrywanych 
na Arenie zielona-energia.
com.

Ceny całorocznych wejściówek 
zaczynają się już od 190 zł. - Warto 
zaznaczyć, że zakup karnetu 
wiążę się ze sporą oszczędno-
ścią wobec cen jednorazowych 
biletów. Na przestrzeni całego 
sezonu “karnetowicze” zyskają 
wejście na pojedyncze ligowe za-
wody – GRATIS. Tradycyjnie już za 
darmo domowe zmagania Lwów 
obejrzą dzieci do lat 12-tu i osoby 
niepełnosprawne, poruszające się 
na wózku – poinformował często-
chowski klub. Sprzedaż karnetów 
oparta jest na systemie miejsc 
numerowanych. Do wtorku, 22 

listopada karnetowicze z sezonu 
2022 będą mieli możliwość prze-
dłużenia swoich miejsc z poprzed-
niej kampanii. - Po tym terminie 
niewykupione miejsca trafią do 
ogólnej puli sprzedażowej. W tym 
samym czasie kibice chcący kupić 
karnety na miejsca inne niż te za-
jęte w 2022 roku będą oczywiście 
mieli taką sposobność – dodaje 
Włókniarz Częstochowa. Szcze-
góły dostępne są na stronie inter-
netowej klubu.

Ceny karnetów na sezon 2023:
• Karnet normalny – 280 zł
• Karnet ulgowy – 190 zł – przy-

sługuje dzieciom i młodzieży 
uczącej się do 25 roku życia 
(ur. w 1998 i później), a także 
osobom powyżej 65 roku życia 
(ur. w 1958 i wcześniej).

• Karnet “Trybuna Centralna”  
– 400 zł

• Karnet “Super VIP” (sektor  
z dostępem do cateringu + 
karta wjazdowa na parking 
“VIP”) – 3000 zł

Karnet na sezon 2023 uprawnia 
do wstępu na następujące  
zawody:
• 7 meczów rundy zasadniczej 

PGE Ekstraligi,
• 7 meczów U-24 Ekstraligi,
• zawody eliminacyjne DMPJ 

(Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów),

• zawody w klasie 250cc,
• wszystkie zawody w klasie 

85-125cc rozgrywane na mi-
nitorze żużlowym przy ulicy 
Brzegowej,

• wszystkie zawody organizowane 
przez klub z ramienia Polskiego 
Związku Motorowego (z wyjąt-
kiem zawodów finałowych).

Terminy  
następnych  

spotkań:

3 kolejka - 20.11.2022 
(niedziela)

g. 9.30 Fizjoterapia 
Miodek - Volley
g. 10.30 Sami Swoi  
- Gmina Rędziny
Poczesna&Blachownia 
K&K - Automania 
Mikrus Mykanów (spo-
tkanie przełożone) 
pauza SERVECOM

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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