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Jakie znaczące zmiany w orga-
nizacji ruchu obowiązują od  

3 listopada w centrum miasta? 

- Na skrzyżowaniu Katedralnej 
i  Ogrodowej, to jadący ul. Ogro-
dową (ale tylko od strony placu 
Daszyńskiego) mają obecnie 
pierwszeństwo, a  Katedralna 
stała się drogą podporządkowaną 
– informuje Miejski Zarząd Dróg 
w  Częstochowie i  zwraca uwagę 
także na odcinek ul. Jasnogór-
skiej - od Dąbrowskiego do Żwirki 
i Wigury, który jest obecnie ulicą 
jednokierunkową (z  ruchem 
w  kierunku Jasnej Góry). Od-
cinek ul. Racławickiej od Żwirki 
i  Wigury do Dąbrowskiego jest 
z kolei jednokierunkowy w stronę 
centrum. Nie można ponadto 
parkować w  strefie płatnego 

parkowania na miejscach wyzna-
czonych „w  jezdni” przy ulicach 
Dąbrowskiego oraz Nadrzecznej 
- czynne pozostają miejsca  
na chodnikach.

      Nowa sygnalizacja świetlna

      Z  uwagi na bezpieczeństwo 
pieszych przy trzech przejściach 
w  centrum miasta wprowa-
dzona została nowa sygnalizacja 
świetlna: w ul. Dąbrowskiego (na 
wysokości Jasnogórskiej), ul. No-
wowiejskiego (na wysokości Szy-
manowskiego) i  ul. Kanał Kohna 
(na wysokości wejścia do Galerii 
Jurajskiej). W  przypadku przejść 
przy Nowowiejskiego i  Kanale 
Kohna sygnalizacja świetlna 
działa na zasadzie „wzbudzania”. 
Z kolei przejście dla pieszych przy 

ul. Nowowiejskiego na wysokości 
ul. Waszyngtona zostało zawie-
szone. Maksymalna prędkość, 
z jaką można się poruszać po cen-
trum miasta to 30 km/h.

      Nie należy jeździć  
„na pamięć”

Przy obecnej sytuacji ze 
względu na duże zmiany w  or-
ganizacji ruchu powinniśmy za-
chować szczególną ostrożność 
i  zwracać uwagę na znaki dro-
gowe. Zapomnijmy o  jeździe „na 
pamięć”, która może doprowadzić 
do niechcianych zdarzeń. Więcej 
informacji o  zmianach w  orga-
nizacji ruchu przeczytacie w  na-
stępnym wydaniu naszej gazety.

 ■ Paula Nogaj

Od czwartku 3 listopada w Częstochowie obowiązuje nowa organizacja ruchu  
w związku z przebudową i zamknięciem al. Wojska Polskiego.  

Wytyczone zostały objazdy, które wymusiły m.in. zmianę pierwszeństwa  
na skrzyżowaniu Ogrodowej i Katedralnej, a także ruch jednokierunkowy 

 na odcinkach Jasnogórskiej i Racławickiej.  
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie apeluje, aby nie jeździć „na pamięć”  

i uważać na oznakowanie.

Kupuj i sprzedawaj

Złap okazję!
Zobacz oferty sprzedaży 
rzeczy używanych i nowych, 
które mogą się wam spodobać.

 Q s.19

Dodatek ślubny

Targi Ślubne  
w Galerii Jurajskiej

 Y Coś starego, coś niebieskiego.. i coś 
pożyczonego

 Y Wybierz motyw przewodni wesela
 Y 5 powodów, dla których warto 

zatrudnić barmana
 Y Jakie suknie ślubne najmodniejsze?

4-5 listopada
(piątek - sobota)

Zmiany w centrum Częstochowy

Patrzcie na znaki!
Nowa organizacja 
ruchu już obowiązuje

Podatki i opłaty w górę

Częstochowianie w przyszłym  
roku zapłacą więcej

Jest akt oskarżenia

Zabił partnerkę  
i zatopił samochód

Gmina Janów

13 par świętowało Złote Gody

Od 1 listopada

Obowiązkowa kontrola 
systemu eCall
Okienko transferowe

Michelsen dołącza do zespołu 
Włókniarza Częstochowa

Już w najbliższą sobotę 

Mały Hubertus 2022
Szkolne życie

Co słychać w ZSME, ZSTiO 
Żeromski i ZSS w Częstochowie?

 Q s.3

 Q s.3

 Q s.21

 Q s.23

 Q s.10

 Q s.4

 Q s.6-7

 Q s.11-14



2 PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 LISTOPADA 2022 o nas



PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 LISTOPADA 2022  3aktualności

VIII Liceum Ogólnokształcące 
Samorządowe zyskało pa-
trona, którym jest generał 
Józef Sowiński. Uroczystość 
nadania imienia odbyła się 28 
października.

Wydarzenie rozpoczęło się od 
mszy w kościele św. Jadwigi Kró-
lowej. Następnie społeczność VIII 
LO i  wszyscy zaproszeni goście 
udali się do sali gimnastycznej, 
gdzie odbyło się oficjalne od-
czytanie uchwały Rady Miasta 

w sprawie nadania imienia szkole. 
Uczennice i  uczniowie placówki 
pod okiem swoich opiekunów 
przygotowali część artystyczną, 
którą zaprezentowali podczas 
wydarzenia. Występy nawiązy-
wały do powstania listopado-
wego, w  którym Józef Sowiński 
walczył o  wolność ojczyzny. 
Udział w  uroczystości wzięli 
m.in. zastępca prezydenta Czę-
stochowy Ryszard Stefaniak, na-
czelnik Wydziału Edukacji Rafał 
Piotrowski, przewodniczący Ko-
misji Edukacji Dariusz Kapinos, 
wizytator Kuratorium Oświaty 
w Katowicach (delegatura w Czę-
stochowie), emerytowana dy-
rektorka VIII LOS Maria Osicka, 
dyrektorzy częstochowskich 
szkół i  przedszkoli, przedsta-
wiciele instytucji oświatowych, 
kulturalnych, fundacji, a  także 
emerytowani nauczyciele i  przy-
jaciele VIII LOS. Gości powitała 
dyrektorka Ilona Walczak-Dą-
dela. O  nadaniu imienia Józefa 
Sowińskiego VIII Liceum Ogólno-
kształcącemu Samorządowemu 
już w czerwcu zdecydowała Rada 
Miasta Częstochowy. Z  wnio-
skiem do radnych wspólnie wy-
stąpili: rada pedagogiczna, rada 
rodziców i samorząd uczniowski.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Podatki i opłaty w górę

Częstochowianie w przyszłym 
roku zapłacą więcej
Częstochowscy radni przyjęli 
podczas czwartkowej sesji 
Rady Miasta stawki podatku 
od nieruchomości i  środków 
transportu na 2023 rok. 
Wzrosną one o 11,8 proc.

– Przykładowo stawka podat-
kowa od gruntów związanych 
z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej wyniesie 1,16 zł 
za m2 (w  tym roku to 1,03 zł); 
od pozostałych gruntów, w  tym 
zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego – 0,61 zł za 
m2 (ten rok 0,54 zł); podatek od 
budynków mieszkalnych – 1 zł 
za m² (obecnie 0,89 zł); stawka 
podatkowa dla budynków lub ich 
części związanych z  prowadze-
niem działalności gospodarczej 

– 28,78 zł za m2 (ten rok 25,74 
zł); stawka dla budynków zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – 5,87 zł (ten rok 
5,25 zł za m²); stawka dla bu-
dynków pozostałych, w  tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 9,71 
zł (ten rok 8,68 za m²) – infor-
muje częstochowski magistrat 
i  dodaje, że w  przyszłym roku 
zostaną utrzymane obniżone 
stawki podatku od gruntów pod 
hałdami powstałymi wskutek 
wysypywania urobisk kopalnia-
nych, zlokalizowanych na dział-
kach oznaczonych w  ewidencji 
gruntów i  budynków symbolem 
“Tr” lub “Ba”, z  wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej (0,16 zł za 
m²) oraz dla budynków prze-
znaczonych wyłącznie na skła-
dowanie opału przez lokatorów 
mieszkań w  budynkach wielo-
rodzinnych niepodpiwniczo-
nych (0,92 zł za m²). Propozycja 
stawek podatku od środków 
transportowych zakłada róż-
nicowanie stawek dla poszcze-
gólnych rodzajów przedmiotów 
opodatkowania, uwzględniając 
w  szczególności wpływ środka 
transportowego na środowisko 
naturalne. Nowe stawki podatku 
od środków transportowych 
na 2023 r. zostały zmienione 
w  stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi wzrostu cen to-
warów i  usług konsumpcyjnych. 
Wynosi on 11,8%.

 ■ opr. pn

Jest akt oskarżenia

Zabił partnerkę  
i zatopił samochód
P r o k u r a t u r a  
Okręgowa w  Czę-
s t o c h o w i e 
skierowała do Sądu 
Okręgowego w  So-
snowcu akt 
oskarżenia prze-
ciwko Mariuszowi P. 
i  jego znajomemu, 
dotyczący zabój-
stwa Moniki W.-S. 
Mariusz P. twierdził, 
że nieumyślnie  
pozbawił życia part-
nerkę w  czasie 
szamotaniny. Paweł B. zapew-
niał, że jego udział w  sprawie 
polegał jedynie na wykopaniu  
i zasypaniu dołu oraz ukryciu sa-
mochodu pokrzywdzonej.

Rodzina Moniki W.-S. zgło-
siła jej zaginięcie 10 lipca 2021 
roku. Dzień wcześniej kobieta 
w  towarzystwie partnera Ma-
riusza P. wyjechała z  jego domu 
w  Jaworzniku, chcąc udać się 
do swojego domu rodzinnego. 
Po raz ostatni widziana była na 
stacji paliw – tam Mariusz P. 
usiadł na fotelu kierowcy i dalej 
prowadził pojazd. To samo auto, 
które należało do zaginionej zo-
stało ujawnione 14 lipca 2021 
roku w zbiorniku wodnym w Za-
wierciu. Było pozbawione tablic 
rejestracyjnych, posiadało także 
zamalowane elementy karoserii. 
- W  postępowaniu ustalono, 
że od około 3 lat Monika W.-S. 
pozostawała w  konkubinacie 
z  40-letnim Mariuszem P. Od 
pewnego czasu w  związku tym 
dochodziło do nieporozumień, 
awantur i  stosowania przemocy 
przez Mariusza P. (okoliczności 
te wynikają m.in. z  analizy za-
bezpieczonego pamiętnika 
pokrzywdzonej). Na początku 
lipca 2021 roku Monika W.-S. 
udała się do domu partnera, 
aby ostatecznie zakończyć zna-
jomość. Na podstawie analizy 
zebranego materiału dowodo-
wego, a w szczególności zapisów 
monitoringów stwierdzono, że 
z zaginięciem kobiety może mieć 
związek znajomy jej partnera 
40-letni Paweł B. Mężczyzna 
ten został zatrzymany pod ko-
niec listopada 2021 roku pod 
zarzutem utrudniania śledztwa 
– informuje prokurator Tomasz 
Ozimek - W  dalszym śledztwie 
ustalono, że 4 lub 5 lipca 2021 
roku Mariusz P. poprosił Pawła 
P. o  wykopanie koparką dużego 
dołu na jego działce w  Porębie 
k. Zawiercia. 9 lipca 2021 roku 
Mariusz P. po przyjeździe z  Mo-
niką W.-S. w okolice tego miejsca 
zadał jej kilkanaście uderzeń 
młotkiem w  głowę i  wrzucił po-

krzywdzoną do dołu. Potem po-
lecił Pawłowi B. zasypanie dołu 
ziemią. Następnie poprosił zna-
jomego o  pozbycie się auta po-
krzywdzonej. 10 lipca 2021 roku 
Paweł B. zamalował lakierem 
w sprayu tylną klapę i numer VIN 
oraz wspólnie z Łukaszem W. za-
topił pojazd w  zbiorniku w  Za-
wierciu, gdzie wrzucił też tablice 
rejestracyjne – dodaje rzecznik 
częstochowskiej prokuratury. 
Ciało Moniki W.-S. zostało odna-
lezione 25 listopada 2021 roku 
w  miejscu wskazanym przez 
Pawła B. Sekcja zwłok wykazała 
11 ran tłuczonych głowy. Biegli 
z  zakresu medycyny nie mogli 
jednak ustalić jednoznacznej 
przyczyny śmierci ze względu 
na zaawansowane zmiany po-
śmiertne ciała, ale uznali, że 
przyczyną zgonu mogło być 
gwałtowne uduszenie w  mecha-
nizmie zatkania otworów od-
dechowych i  unieruchomienia 
klatki piersiowej w  wyniku 
przysypania ziemią. Mariusz 
P. w  swoich wyjaśnieniach za-
pewnił, że pozbawił życia part-
nerkę nieumyślnie – w  czasie 
szamotaniny. Z  kolei Paweł 
B. stwierdził, że jego udział 
w  sprawie polegał jedynie na 
wykopaniu i zasypaniu dołu oraz 
ukryciu samochodu pokrzyw-
dzonej. Do przedstawionego za-
rzutu utrudniania śledztwa nie 
przyznał się również Łukasz W., 
jednakże przesłuchany opisał 
okoliczności zatopienia po-
jazdu. Na wniosek prokuratora 
wobec Mariusza P. i  Pawła B. 
Sąd Rejonowy w  Częstochowie 
zastosował tymczasowe aresz-
towanie. Mariusz P. i  Paweł B. 
byli w  przeszłości karani. Prze-
stępstwo zabójstwa jest zagro-
żone karą pozbawienia wolności 
od 8 do 15 lat, karą 25 lat pozba-
wienia wolności albo karą doży-
wotniego pozbawiania wolności. 
Przestępstwo poplecznictwa 
(utrudnianie postępowania 
karnego) jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat.

Uroczystość nadania imienia

Józef Sowiński patronem 
„Samorządówki”

 ■ zdj. UM Częstochowa
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190 tys. bezpłatnych osobo-
noclegów wraz z wyżywieniem 
dla uchodźców z  Ukrainy 
udzieliła Fundacja Leny 
Grochowskiej przez 8 miesięcy 
wojny.

Od czasu rosyjskiej napaści na 
Ukrainę minęło już 8 miesięcy. 
Zarówno dla nas, Polaków, oraz 
naszych ukraińskich gości to był 
bardzo ciężki i  intensywny czas. 
My, jako społeczeństwo, już ko-
lejny raz udowodniliśmy, że po-
trafimy jednoczyć się i  działać 
z  odruchu serca ponad miarę 
naszych sił, możliwości, czasu 
i  innych, wszelkich zasobów. Do-
tychczas niemożliwe, z  dnia na 
dzień stało się naszą codzien-
nością. W  tym czasie wzorowo 
zdaliśmy egzamin z empatii i zdo-
bywania wyżyn kreatywnej logi-
styki działania. Nasi goście, w tym 
czasie chłonęli spokój im ofia-
rowany i  pomału adaptowali się 
w nowej, zastanej rzeczywistości.

 
Wraz Grupą Arche od pierw-

szych dni trwania wojny podję-
liśmy się działań pomocowych, 
na początku udzielając schro-
nienia uchodźcom wojennym 
w hotelach sieci Arche na terenie 
całej Polski, by już na początku 
marca tworzyć Domy Uchodźców 
z  myślą o  długoterminowym po-
bycie. W marcu otworzyliśmy trzy 
Domy Uchodźcy, w  których za-
mieszkało ponad 700 osób. 

Obserwując stale rosnące za-
potrzebowanie, sukcesywnie po-
większaliśmy bazę noclegową.  
Dzisiaj w  ramach Fundacji Leny 
Grochowskiej funkcjonuje 6 
domów z  ponad 1  300 miejscami 
na terenie całej Polski.

Udostępniamy domy z  wielo-
osobowymi pokojami, ze wspólną 

przestrzenią kuchenną, jadal-
niami, łazienkami,  świetlicami, 
pomieszczeniami warsztatowymi. 
Mieszkańcy przebywają w  nich 
nieodpłatnie i  długość pobytu 
jest nielimitowana. Naszymi go-
śćmi są przede wszystkim kobiety 
z dziećmi. Mężczyźni zamieszkują 
u  nas w  szczególnych, dopusz-
czalnych przypadkach. Domy 
Uchodźcy działają na zasadach 
wyznaczonych w  stworzonym 
przez nas regulaminie. Nie prowa-
dzimy w  nich obsługi hotelowej, 
a  ich poprawne funkcjonowanie 
zależne jest od udziału i  zaan-
gażowania mieszkańców. Każdy 
z nich zobowiązany jest do uczest-
niczenia w  dyżurach sprzątania, 

gotowania, opieki nad dziećmi itp.
Wciąż staramy się zapewnić pod-

stawowe zaopatrzenie spożywcze, 
higieniczne, medyczne i chemii go-
spodarstwa domowego, z  których 
korzystają nasi goście.

Przez ostatnie 8 miesięcy na 
wsparcie uchodźców z  Ukrainy 
wydaliśmy ponad 10 mln. zł. 

Bieżące działania fundacji kon-
centrujemy przede wszystkim 
na wsparciu naszych miesz-

kańców w  szeroko pojętej ada-
ptacji. Przy współpracy z innymi 
organizacjami i wolontariuszami 
zapewniamy im szereg nieod-
płatnych programów adapta-
cyjnych takich jak: kursy języka 
polskiego, kwalifikowane szko-
lenia zawodowe, animacje   dla 
najmłodszych oraz niezbędną 
opiekę psychologiczną. Wspie-
ramy i  nadzorujemy w  procedo-
waniu formalności dotyczących 
legalizacji pobytu, świadczeń, 
dostępu do edukacji i innych.

Bezustannie gwarantujemy bez-
pieczne schronienie dla dzieci 
z  rodzinnych domów dziecka 
oraz dzieci z  pieczy zastępczej. 
Wśród osób, którym udzielamy 

schronienia jest około 150 osób 
z  niepełnosprawnościami. Są 
to dzieci ze  spektrum autyzmu, 
osoby głuche, na wózkach i  inni 
w  każdej kwalifikacji grup inwa-
lidzkich.   Wspomagamy osoby 
szczególnie potrzebujące również 
w  zakresie rehabilitacji, sprzętu 
medycznego i specjalistycznego.

 
W  ostatnim okresie uzyskaliśmy 
wsparcie finansowe na funkcjo-
nowanie i  utrzymanie Domów 

Uchodźczych w  ramach programu 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP POMOC HUMANITARNA 
2022. Kwota dofinansowania 
wynosi 2  490  360 zł i  obejmuje 
wsparcie 660 osób w okresie od 1 
lipca do 31 grudnia 2022.

Domy Uchodźcze to nieru-
chomości pozyskane od firm 
i  instytucji wrażliwych na 
krzywdę innych, którzy obda-
rzyli nas zaufaniem i  wspólnie 
z  nami chcą dzielić się dobrem.  
Budynki, w  których tworzymy 
domy zostały użyczone nam 
przez różne podmioty, zarówno 
publiczne jak i  prywatne. Uży-
czenie jest bezpłatne, naszym 
obowiązkiem jest natomiast 
adaptacja i  utrzymanie nierucho-
mości. Dziękujemy za współpracę 
i zaufanie: Strus Development Sp. 
z  o.o. , Arche S.A., Metsa Tissue 
Poland Sp. z o.o., Urzędowi Miasta 
i  Gminy Sanniki, Uniwersytetowi 
Medycznemu w Lublinie, Uniwer-
sytetowi Przyrodniczo-Humani-
stycznemu w  Siedlcach, Orange 
Polska S.A. 

Gdyby nie otwarte serca setek 
firm i  ludzi dobrej woli nie mogli-
byśmy pomagać na tak dużą skalę.

W  naszych działaniach wspiera 
nas wiele wspaniałych osób 
i  przedsiębiorców. Partnerem 
projektu „Solidarni z Ukrainą” jest 
Grand Circle Foundation, która 
sfinansowała adaptację oraz wy-
posażenie domów w  niezbędny 
sprzęt. To dzięki wsparciu życz-
liwych osób jesteśmy w  stanie 
robić tak wiele, na tak dużą skalę. 
Od 24 lutego na nasze konta 
wpłynęły darowizny w wysokości 
5  668  658,41 Dziękujemy i  pro-
simy pamiętajcie o  nas i  wspie-
rajcie nadal.

Darowizny na dalszą pomoc 
można wpłacać na konto celowe 
„Solidarni z Ukrainą”:

PLN 75 1240 2685 1111 0011 
1189 0122

EUR 77 1240 2685 1978 0011 
1189 0483

USD 47 1240 2685 1787 0011 
1211 4652

BIC/SWIFT Pekao code: PKOP-
PLPW

Darowizny zrobione za po-
średnictwem konta bankowego 
można odliczyć od dochodu w ze-
znaniu rocznym. Wszystkie ze-
brane środki będą przekazane na 
bezpośrednią pomoc potrzebu-
jącym. Koszty administracyjne są 
pokrywane z  własnych środków 
oraz ze środków Fundatora.

 ■ Materiał prasowy Grupy Arche

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Wojna na Ukrainie

Fundacja Leny Grochowskiej  
i Grupa Arche wspiera uchodźców

Już w najbliższą sobotę 

Mały Hubertus 2022
Zarząd Klubu Rekreacyjno-
-Sportowego TKKF Pegaz  
zaprasza dzieci na obchody 
Dnia Świętego Huberta — MA-
ŁEGO HUBERTUSA 2022, 
który odbędzie się w sobotę, 5 
listopada.

Oficjalne rozpoczęcie zapla-
nowano na godz. 10:00. Star-
tujące dzieci powinny stawić 
się na terenie Klubu PEGAZ o 
godz. 9:00. Uczestnicy powinni 
posiadać i przekazać organiza-
torom pisemną zgodę obojga ro-
dziców lub opiekunów prawnych 
na udział w Małym Hubertusie. 

W programie Hobby Horse z 
własnymi zabawkami dla dzieci 
bez ograniczeń wiekowych oraz 
próba parkurowa TREC w stępie 
i kłusie na własnym koniu dla 
uczestników w wieku 10 – 16 
lat. Zgłoszenia dzieci startują-
cych można przesyłać do godz. 
17:00 w dniu 4 listopada na 
adres andrzejszymocha@wp.pl. 
Dla wszystkich uczestników za-
wodów przewidziano nagrody 
oraz posiłek regenerujący. 
Widzowie będą mogli skorzy-
stać z oferty cateringowej oraz 
atrakcji na terenie ośrodka.

 

TREC Techniques de Ran-
donnée Equestre de Compétition 
(Wszechstronny Konkurs Konia 
Turystycznego) w Polsce wpro-
wadzany jest przez PTTK. Umie-
jętności wymagane podczas 
rozgrywania zawodów są za-
czerpnięte z życia każdej osoby lu-
biącej jeździć w teren. Zawody są 
tym ciekawsze, że poza praktycz-
nymi umiejętnościami promują 
bezpieczeństwo jazdy. Zawodnicy 
i konie startujące podczas za-
wodów zdobywają umiejętności 
jak bezpiecznie i sprawnie po-
konać kolejne przeszkody.
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Umowa podpisana

Współpraca 
Politechniki 
Częstochowskiej  
z TZN-em

Politechnika Częstochowska będzie współpra-
cować z  Technicznymi Zakładami Naukowymi. 
W  ramach podpisanej umowy realizowane 
będą projekty edukacyjne, takie jak warsztaty, 
praktyczne zajęcia w  uczelnianych laborato-
riach, a  także szkolenia w  zakresie doradztwa 
zawodowego w siedzibie TZN.

Z  ramienia Politechniki dokument podpisała peł-
nomocniczka rektora ds. promocji dr inż. Jolanta 
Pozorska, a ze strony szkoły – dyrektor TZN Karol 
Kaczmarek. Obecny był także naczelnik miejskiego 
Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, bo spotkanie 
było okazją, aby porozmawiać o możliwościach roz-
szerzenia współpracy między szkołami średnimi 
i Politechniką przy wsparciu Urzędu Miasta.

Politechnika Częstochowska prowadzi program 
współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi – ofe-
ruje im opiekę merytoryczną, organizacyjną, możli-
wość udziału młodzieży i  nauczycieli w  pokazach, 
warsztatach, spotkaniach naukowych. Jak dotąd 
uczelnia podpisała umowy o współpracy z kilkuna-
stoma szkołami, także podstawowymi  – spośród 
częstochowskich są to Zespół Szkół Technicznych, 
,,RE:YMONT” – czyli Zespół Szkół Przemysłu Mody 
i  Reklamy, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół 
Szkół im. J. Kochanowskiego, III Liceum Ogólno-
kształcące im. dra Władysława Biegańskiego, Ze-
spół Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 25 im. 
Stanisława Staszica i  Szkoła Podstawowa nr 27. 
Partnerami PCz są też placówki spoza miasta – 
pełną listę można znaleźć na stronie uczelni.

 ■ Źródło: UM Częstochowy (fot. Adrian Sochocki)

Odszkodowania za wypadki w pracy

W Częstochowie ZUS wypłacił  
łącznie 2,1 mln zł
W  pierwszym półroczu tego roku 
oddziały ZUS w  województwie ślą-
skim wypłaciły  2916 jednorazowych 
odszkodowań na ponad 20 mln zł.  
Średnia wysokość wypłaconego 
świadczenia wynosi około 7 tys. zł – 
podsumowuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. W oddziale 
ZUS w  Częstochowie wypłacono 
w  pierwszym półroczu 2022 r. 255 
jednorazowych odszkodowań na 
łączną sumę ponad 2,1 mln zł.

Najwięcej jednorazowych odszko-
dowań jest wypłacanych w  Oddziale 
ZUS w  Rybniku, bo aż 836 na blisko 
5 mln zł. W  oddziale ZUS w  Bielsku-
-Białej wypłacono 393 jednorazo-
wych świadczeń na kwotę 2,1 mln zł, 
natomiast z  terenu działalności cho-
rzowskiego ZUS wypłacono 472 od-
szkodowań w łącznej wysokości blisko 
3,8 mln zł.  W oddziale ZUS w Często-
chowie wypłacono w  I  półroczu 2022 
r. 255 jednorazowych odszkodowań na 
łączną sumę ponad 2,1 mln zł. W  so-
snowieckim oddziale ZUS liczba jed-
norazowych odszkodowań wyniosła 
479 na kwotę 3,9 mln zł, natomiast 
oddział ZUS w  Zabrzu wypłacił 3,7 
mln zł na 481 odszkodowań. Jedno-
razowe odszkodowanie jest przyzna-
wane osobie, która z powodu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej 
doznała stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. O  takie od-
szkodowanie może ubiegać się osoba, 
która podlega ubezpieczeniu wypad-
kowemu. – Ubezpieczenie wypadkowe 
jest obowiązkowe zarówno dla osób 
zatrudnionych na umowę o  pracę, 
czy zlecenie, a  także prowadzących 
działalność gospodarczą. Natomiast 
nie są nim objęci osoby, które pra-
cują na umowę o  dzieło. Zatem w  tym 
ostatnim przypadku świadczenie to 
nie będzie przysługiwało – informuje 

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego.  
Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz 
jego związek z  wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową ocenia lekarz 
orzecznik ZUS lub komisja lekarska 
ZUS (jeśli zostanie złożony sprzeciw 
wobec orzeczenia wydanego przez le-
karza orzecznika ZUS lub prezes ZUS 
zgłosi zarzut wadliwości), gdy ubezpie-
czony zakończy leczenie i rehabilitację. 
Przypomnijmy, że stały uszczerbek na 
zdrowiu to takie naruszenie spraw-
ności organizmu, które powoduje 
upośledzenie jego czynności i  nie 
można oczekiwać poprawy, natomiast 
długotrwały uszczerbek na zdrowiu 
powoduje upośledzenie czynności or-
ganizmu na dłużej niż 6 miesięcy, ale są 
szanse na poprawę.

Jednorazowe odszkodowanie wy-
nosi 20% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za każdy procent sta-
łego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. - Obecnie za każdy pro-
cent stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu przysługuje 
1133 zł. W  porównaniu do ubiegłego 
roku kwota wzrosła o  100 zł. Aktu-
alna wysokość kwoty jednorazowego 
odszkodowani z  tytułu wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej obo-
wiązywać będą  do 31 marca 2023 r.

Brak prawa do świadczeń

Są sytuacje, kiedy nie każdy ubez-
pieczony może otrzymać jednorazowe 
odszkodowanie z  ubezpieczenia wy-
padkowego. Takiego świadczenia nie 
otrzymają osoby, jeśli wyłączną przy-
czyną wypadku było to, że naruszyła 
ona (umyślne lub z  powodu rażącego 
niedbalstwa) przepisy, które dotyczą 
ochrony życia i zdrowia; przyczyniła się 
w znacznym stopniu do spowodowania 
wypadku, ponieważ była nietrzeźwa 
albo pod wpływem środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych; 

bez uzasadnionej przyczyny odmówiła 
wykonania badania na zawartość w or-
ganizmie alkoholu, środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych 
albo przez swoje zachowanie uniemoż-
liwiła jego przeprowadzenie.

Świadczenie tylko na wniosek

ZUS nie wypłaca jednorazowego 
odszkodowania z  urzędu. W  celu uzy-
skania odszkodowania należy złożyć 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
kompletny  wniosek. Do wniosku na-
leży dołączyć:
• wypełniony przez lekarza druk 

OL-9, zawierający informację 
o  zakończonym procesie leczenia 
i rehabilitacji wystawiony nie wcze-
śniej niż na miesiąc przed złożeniem 
wniosku oraz ewentualnie doku-
mentację medyczną,

• protokół ustalenia okoliczności 
i  przyczyn wypadku przy pracy 
sporządzony przez pracodawcę lub 
kartę wypadku,

• prawomocny wyrok sądu pracy,
• decyzja o stwierdzeniu choroby za-

wodowej wydaną przez państwo-
wego inspektora sanitarnego.

- Jeśli wypadkowi ulegnie osoba za-
trudniona na podstawie innej umowy 
niż umowa o  pracę, np. na pod-
stawie umowy zlecenia lub umowy 
agencyjnej, przeprowadzenie po-
stępowania powypadkowego  na-
leży do obowiązków podmiotu, na 
rzecz którego wykonana była praca.  
Z  kolei w  przypadku osoby prowa-
dzącej  pozarolniczą działalność lub 
współpracującej z  taką osobą, albo 
zatrudnionej na podstawie umowy 
uaktywniającej, postępowanie po-
wypadkowe przeprowadzi, właściwy 
ze względu na siedzibę prowadzenia 
działalności, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych - dodaje  rzeczniczka.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu 
Erasmus+ „Mobilna szkoła  - trampolina sukcesu” 2020-1-PL01-KA1

Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej pandemią 
uczniowie ZSTiO im. S. Że-
romskiego mieli możliwość 
odbycia stażu zawodowego 
w  Rimini, jednym z  najbar-
dziej znanych i  chętnie od-
wiedzanych przez turystów 
z  całego świata nadmorskich 
kurortów we Włoszech. 
Projekt, którego Żeromski 
jest uczestnikiem  od sie-
demnastu lat, współfinanso-
wany jest w  stu procentach 
przez Unię Europejską w  ra-
mach programu Erasmus+.  
Uczniowie kształcący się 
w  zawodzie technik infor-
matyk ( 10 osób) i  technik 
usług fryzjerskich ( 10 osób) 
przyjechali do Rimini na po-
czątku maja, aby pracując 
w biurze SD Consulting Di Si-
mona D`Ambrosio i  salonach 
fryzjerskich nie tylko zdobyć 
doświadczenie zawodowe, 
ale również poznać włoską 
kulturę, obyczaje i  podstawy 
języka włoskiego. Cztery tygodnie spędzone 
we Włoszech były sporym wyzwaniem. Trzeba 
było odnaleźć się w  nowym otoczeniu, innej kul-
turze, komunikując się w  języku obcym, z  dala od 
domu i  najbliższych. Jak zawsze jednak wszyscy 
uczniowie Żeromskiego sprostali wymaganiom 

i  oczekiwaniom, co po-
twierdzają wysokie 
oceny pracy wystawione 
przez pracodawców. 
Praktyki w  Rimini uroz-
maicił bogaty program 
kulturowy. Podczas po-
bytu we Włoszech mło-
dzież miała możliwość 
zwiedzić tak piękne 
miejsca jak San Marino 
i  Wenecję, a  w  wolnych 
chwilach chętnie spa-
cerowali po uroczych 
uliczkach i  plażach 
Rimini.
 Zdobyta przez uczniów 
wiedza, umiejętności 
i  doświadczenie nie 
tylko zawodowe z  pew-
nością będą procen-
tować w  przyszłości. 
Oni sami podsumowując 
swój staż mówią, że 
czas spędzony w  Rimini 
przekonał ich, że warto 
podejmować wyzwania, 
nie bać się poznawania 

nowych krajów, ludzi, języka, kultury. Warto wziąć 
udział w projekcie, który łącząc pracę z odpoczyn-
kiem uczy samodzielności, odpowiedzialności, 
daje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego 
wprowadzając młodych ludzi na niełatwy rynek 
pracy. 

Żeromski w Rimini

Łańcuch BIAŁYCH SERC

Gala Uznania dla uhonorowania przyjaciół 
Narodu Ukraińskiego

Nasza szkoła przyłączyła się 
do XVIII Kampanii Białych 
Serc – Europejskiego Soli-
darnego Protestu Przeciwko 
Narkotykom i  Przemocy, 
który rozpoczął się 12 paź-
dziernika, a  zakończył 23 
października 2022 roku. 
Przez siedemnaście lat Kam-
pania poruszała różnego ro-
dzaju tematy o zagrożeniach, 
jakie czyhają szczególnie na 
dzieci i  młodzież – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, gier 
komputerowych, hazardu.
W  tym roku pod hasłem „Włącz alarm” poruszany jest temat FONOHO-
LIZMU – uzależnienia od telefonu komórkowego (smartfona). W oknach na-
szych sal, na korytarzach pojawiły się białe papierowe serduszka – symbol 
kampanii. W  szkole prowadzone były działania przestrzegające przed uza-
leżnieniami i promujące zdrowe, świadome życie. Każdy z nas może, a nawet 
powinien, powiedzieć NIE uzależnieniu.

W  ubiegły wtorek, 25 paździer-
nika, w Muzeum Monet i Medali 
Jana Pawła II w  Częstochowie 
odbyła się Gala Uznania dla 
uhonorowania przyjaciół Na-
rodu Ukraińskiego zorganizo-
wana przez firmę Hegelmann. 
Podczas uroczystości wręczono 
podziękowania wszystkim dar-
czyńcom, firmom, organizacjom 
oraz osobom prywatnym, dzięki 
którym udało się we współpracy 
z  firmą Hegelmann Poland zor-
ganizować pomoc dla ponad 1000 osób, które przybyły do Częstochowy po 
napaści Rosji na Ukrainę oraz transport potrzebnych rzeczy do Ukrainy. Za-
rząd Hegelmann Poland w  symboliczny sposób podziękował wszystkim za 
przyłączenie się do akcji pomocowych organizowanych lub współorganizo-
wanych przez firmę. Jest nam bardzo miło, że nasza szkoła znalazła się wśród 
wyróżnionych. Jeszcze raz dziękujemy za Waszą pomoc i zaangażowanie
Pamiętajcie, warto pomagać, dobro powraca.

Praktyka w  redakcji była dla 
mnie zupełnie nowym przeży-
ciem. Po raz pierwszy zetknąłem 
się z  prawdziwą pracą w  gazecie 
i  teraz wiem jak to wygląda. 
Przychodząc pierwszy raz tutaj 
miałem w  głowie myśli, że jest 
to zajęcie bardzo trudne i  nie-
wiele się myliłem. Przekonałem 
się, że nie jest to praca lekka, jest 
trudna i  stresująca, wymagająca 
stałej gotowości do działania. Już 
w  pierwszym tygodniu rzucono 
nas na głęboką wodę i  kazano 
dzwonić do różnych osób czy wy-
konywać wywiady, sondy. Mimo 
to codziennie przychodziłem na 
praktyki z  zapałem i  pełnią chęci 
do pracy. Czego się nauczyłem? 
Przede wszystkim poprawiły się 
moje umiejętności pisania tek-
stów. Myślę, że dzięki radom 
i  uwagom osób z  redakcji, moje 
teksty zyskały na jakości i  myślę, 
że to samo mogą powiedzieć moi 
koledzy i  koleżanki z  praktyk. 
Praktyki tutaj pozwoliły mi także 
poznać jak wygląda prawdziwa 
praca dziennikarza. Trzeba być 
szybkim i  dynamicznym, zawsze 

gotowym do działania. Osobiście 
podobało mi się to doświadczenie 
i z pewnością będę ciepło je wspo-
minał po powrocie na uczelnię. 
Bardzo podobała mi się atmosfera 
panująca w redakcji i jeśli miałbym 
możliwość, to spędziłbym tutaj 
kolejny miesiąc. 

Arrivederci!
3 października rozpocząłem 

praktyki w  Życiu Częstochowy 
i  Powiatu, a  11 października 
miałem już za sobą wywiad z  dy-
rektorem liceum i rozmowę z pro-
kuratorem. To praca, w  której 
dzieje się wiele i dzieje się szybko. 
Kto brał udział w  wysyłaniu 
świeżego numeru gazety do dru-
karni, ten w  cyrku się nie śmieje. 
Z  drugiej strony, jeśli się trochę 
poszczęści, to można napisać 
dowcipny tekst, zobaczyć uśmiech 
na twarzach czytających go redak-
torów i na koniec dostać za to ho-
norarium. To miłe uczucie. 

Na tych praktykach nauczyłem 
się, że na zajęciach Edukacji dla 

Bezpieczeństwa nie będzie zajęć 
z  obsługi karabinów maszyno-
wych (ten błąd przy researchu do 
wywiadu skręcał mi kiszki tam-
tego dnia do wieczora), a  poza 
tym tego, że praca dziennikarza 
wymaga ciągłej gotowości na „go-
rącego newsa” i  twardości przy 
dociekaniu niektórych tematów. 
Za to ode mnie szacuneczek. 

Moje odczucia względem 
praktyk odbytych w  redakcji 
"Życia Częstochowy i Powiatu" są 
zdecydowanie pozytywne. Były 
to pożytecznie i  produktywnie 
spędzone cztery tygodnie, które 
zaznajomiły nas z  realiami pracy 
w  redakcji i  pomogły rozwinąć 
umiejętności, które z   pewnością 
przydadzą się po zakończeniu 
studiów, niezależnie od tego jaką 
ścieżkę zawodową wybierzemy, 
a także docenić ile pracy i wysiłku 
wchodzi w stworzenie gazety.

Choć cieszę się z  tego, że nie-
długo wrócę na uczelnię, roz-
poczną się zajęcia, a ja zobaczę się 
z  dawno niewidzianymi kolegami 

i koleżankami, to będę miło wspo-
minać czas spędzony na prakty-
kach. Poznałam środowisko, które 
wcześniej było mi mało znane 
i  miałam okazję zobaczyć w  ga-
zecie opublikowany tekst mojego 
autorstwa, co dla mnie było nie-
zwykłym doświadczeniem. Chcia-
łabym serdecznie podziękować 
wszystkim pracownikom redakcji, 
a  także życzyć im wszystkiego do-
brego na przyszłość. Oby gazeta 
się rozwijała, a  czytelników i  ob-
serwujących profil na Facebooku 
tylko przybywało!

Praktyki w  „Życiu Częstochowy 
i Powiatu” były dla mnie nie tylko 
niezbędnym do wykonania na 
studiach zadaniem, ale, patrząc 
z  perspektywy spędzonego tu 
ostatniego miesiąca, również cie-
kawym doświadczeniem. Miałam 
okazję przekonać się na własne 
oczy jak wygląda praca w redakcji 
oraz z  czym się wiąże. Pisanie ar-
tykułów na różnorodne tematy, 
przeprowadzanie redakcji i  ko-
rekty tekstów, weryfikowanie 
poprawności gramatycznej czy 
ortograficznej przygotowanych 
artykułów, a  przecież to tylko 
część wykonywanych tu zadań. 
To wszystko wydawało mi się 
logiczne, jako obowiązki pracy 
w  redakcji gazety, ale okazało 
się, że jest bardziej czasochłonne 
i  wymagające niż początkowo 
sądziłam. Mimo to było to cie-
kawe przeżycie i  z  pewnością bę-

dzie przydatnym doświadczeniem 
w  przyszłości m.in. na studiach 
podczas pisania pracy licencjackiej, 
a może nawet w przyszłej pracy.

Praktyka w  Życiu Częstochowy 
była dla mnie ciekawym i  intere-
sującym przeżyciem. Główną za-
letą tych praktyk było zdobycie 
wiedzy na wielu płaszczyznach 
pracy dziennikarza. Powiększyły 
się moje kompetencje w  zakresie 
obowiązków i  zadań dzienni-
karza. Wiem, w  jaki sposób le-
piej pisać teksty prasowe, jak 
przeprowadzać wywiady i  sondy 
uliczne. Dowiedziałem się, jak 
bardzo aktywna jest praca dzien-
nikarza, wynika to głównie z  cią-
głej niewiadomej o  tym, co się 
wydarzy, ciągle trzeba być poin-
formowanym o  bieżących spra-
wach dziejących się wokół nas, 
najlepiej w  takiej sytuacji też być 
na miejscu zdarzenia. Ta funkcja 
społeczna uczy nas bycia skrupu-
latnym i  rzetelnym. Teraz wiem, 
że jest to spory trud, któremu 
nie tak łatwo sprostać. A  warto 
nadmienić, że byłem tylko prak-
tykantem, uczniem, który dopiero 
co jest wprowadzany w ten zawód, 
więc nie zaznałem całkowitego 
spektrum obowiązków i  trudów 
czyhających na człowieka na tym 
stanowisku. Mimo wszystko po-
lecam spróbować się w  tej dzie-
dzinie, gdyż jest to naprawdę fajne 
wyzwanie, które może pomóc 
w ukierunkowaniu samego siebie.

Jakub Wróbel

Miesiąc praktyk za nimi

Dobrze było was gościć!

Rafał 
Swatek

Olga Zalewska

Karolina  
Banyś

Michał  
Łongiewka

Karolina, Olga, Rafał, Michał i Jakub spędzili w naszej redakcji cały październik, próbując swoich sił  
w zawodzie dziennikarza. Tworzyli własne teksty, brali udział w konferencjach, prowadzili wywiady 
 i poznawali pracę w lokalnych mediach od kuchni. Poprosiliśmy ich, aby opisali swoje wrażenia z praktyk. 
Możecie je przeczytać poniżej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Konkurs Recytatorski
Uczeń klasy IV En Wiktor Ko-
smala uczestniczył w  dniu 20 
października br. w  II edycji 
Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i  Prozy Irit Amiel  
„W odległości życia i  jednej ulicy” 
zorganizowanym przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Często-
chowy, I  Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Juliusza Słowackiego 
w  Częstochowie i  Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego Żydów 
w  Polsce, Oddział w  Często-
chowie. Celem konkursu jest m.in. 
popularyzacja twórczości Irit 
Amiel, izraelskiej poetki, pisarki 
i  tłumaczki urodzonej w  Często-
chowie, która przeżyła zagładę 

częstochowskiego getta oraz kul-
tywowanie pamięci o martyrologii 
ofiar getta częstochowskiego 
wśród kolejnych pokoleń.

  Anna Szydłowska

Spektakl „Stopklatka”
W  ramach pro-
gramu „Oblicza 
u z a l e ż n i e ń ” , 
którego częścią 
jest projekt pro-
filaktyczny  pn. 
„Dobra profilak-
tyka jest sztuką”, 
dwie klasy - 1k 
i 1En - obejrzały w Teatrze im.  Adama Mickiewicza spektakl pt. „Stop-
klatka”. Widowisko poruszało temat niepełnosprawności, tolerancji, 
a przede wszystkim empatii. Na koniec odbyła się dyskusja o roli osób 
niepełnosprawnych w  społeczeństwie oraz potrzebie empatii, której 
nie należy mylić z  litością. Projekt wywołał wiele pozytywnych emocji 
w uczniach, którzy w nim uczestniczyli.

Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych w ZSME
W  październiku uczniowie klas IV technikum i  III 
szkoły branżowej uczestniczyli w  dwóch spotka-
niach z  przedstawicielami służb mundurowych. 
We wtorek 25 października  do podjęcia służby 
wojskowej zachęcali przedstawiciele Wojskowego 
Centrum Rekrutacji, a  w  czwartek 27 października 
przedstawiciele Służby Więziennej prezentowali 
możliwości i  zalety pracy w  swoim sektorze. Spo-
tkania były bardzo interesujące i  pokazały kolejną 
alternatywę drogi zawodowej po skończeniu szkoły.

Ślubowanie pierwszoklasistów i umowa z Hegelmann Transporte
W  dniu 13 października 2022 
roku  uczniowie klas pierwszych, 
w  obecności rodziców, grona pe-
dagogicznego i  dostojnych gości, 
złożyli przyrzeczenie wierności 
wartościom moralnym 
i  patriotycznym na sztandar 
szkoły, a  przedstawiciel Sa-
morządu Szkolnego przekazał 
pierwszoklasistom symboliczną 
tarczę na znak przyjęcia ich  do 
społeczności szkolnej. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w  Archikatedrze pod wezwaniem 
Świętej Rodziny, po czym złożono 
kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą patrona szkoły Kazimierza 
Pułaskiego. Części oficjalnej uro-
czystości ślubowania jak zawsze 
towarzyszyły echa hymnu naro-
dowego i „Roty” oraz ciepłe słowa 
dyrektora, przewodniczącej 
Rady Rodziców i  przedstawiciela 
Samorządu Szkolnego. W  tym 
roku ślubowanie młodzieży klas 
pierwszych stało się także okazją 
do podpisania umowy o  współ-
pracy Zespołu Szkół Mecha-
niczno – Elektrycznych z  firmą 

Hegelmann Trans-
porte – liderem 
w  branży trans-
portowej, której 
działalność  przy-
bliżył Pan Pavlo 
Shylovets. Tabor 
Grupy Hegelmann 
wyróżnia się róż-
norodnością oferty, 
stale się powiększa 
i  dopasowuje 
do najnowszych 
standardów oraz życzeń klienta. 
Firma Hegelmann Transporte za-
pewni wykwalifikowaną kadrę 
specjalistów, zaplecze techniczne 
oraz organizację praktyk.  Z  kolei 
uczniowie naszej szkoły wraz 
z  Panem Dominikiem Wołyńcem 
przedstawili prezentację, a  na-
stępnie inscenizację poświęconą 
patronowi szkoły. Humor i  nie-
konwencjonalny pomysł ukazania 
Kazimierza Pułaskiego zaskoczył 
publiczność. W  tym roku pod-
czas uroczystości ślubowania 
uczniów klas pierwszych święto-
wano także Dzień Edukacji Na-

rodowej. W  tej części spotkania 
najpopularniejszych nauczycieli 
nagrodzono „Kazikami 2022” wy-
łonionymi przez uczniów, którzy 
mogli głosować na swoich  pe-
dagogów w  sześciu kategoriach: 
„Nauczyciel na szóstkę”, „Mistrz 
humoru”, „Oaza spokoju”, „Na-
uczyciel piła”, „Bratnia dusza” i  „ 
Mistrz Elegancji”. Z kolei dyrektor 
wręczył dyplomy nauczycielom 
uhonorowanym Nagrodą Dyrek-
tora. Zgodnie z tradycją spotkanie 
zakończyło się wspólnym po-
częstunkiem uczniów, rodziców, 
gości i nauczycieli. 

Anna Szydłowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. AUGUSTYNA 3

Dwunastu uczniów Zespołu Szkół 
Samochodowych 17.09.2022 r. 
wyjechało  na zagraniczną prak-
tykę zawodową do portugal-
skiego miasta Povoa de Varzim 
pod opieką nauczycielek Justyny 
Mizery i  Marzeny Śledź – koor-
dynatorek projektu.  Na praktyce 
przebywali do 30.09.2022r.
Program stażu przygotowany 
został w  porozumieniu z  firmą 
We Are Euromob. Młodzież zo-
stała zakwaterowana w  hostelu 
w  centrum miasta. W  pierwszym 
dniu odbyło się zapoznanie z pra-
codawcami, podpisanie umów. 
Po przeszkoleniu z  zakresu BHP 

uczniowie rozpoczęli staż. Mło-
dzież technikum samochodo-
wego w  trakcie trwania praktyk 
wykonywała takie czynności, jak: 
przyjęcie pojazdu do naprawy, 
naprawa nadwozi i  podwozi sa-
mochodowych, naprawa silników, 
weryfikacja i  wymiana tarcz cier-
nych sprzęgła, skrzyń biegów, 
kontrola działania układu hamul-
cowego po naprawie, naprawa 
wyposażenia elektrycznego po-
jazdów, techniczna naprawa sa-
mochodu.
Weekendy przeznaczone były 
na zwiedzanie Coimbry, Porto, 
Viana do Castelo, Povoa de Va-

rzim oraz wodospadu Pincho.                                                                                                                                      
Po zakończeniu stażu portugalscy 
pracodawcy wystawili uczest-
nikom projektu ocenę a  pani ko-

ordynator Dominika Woźnicka 
Arezes wręczyła certyfikaty po-
twierdzające odbyty staż.
 Był to ostatni wyjazd uczniów  

Zespołu Szkół Samochodowych 
w  Częstochowie w  ramach pro-
jektu „Staż zagraniczne szansą 
na dobry zawód” z  programu 
Erasmus+. Poprzednie wyjazdy 
odbyły się w  czerwcu 2021r. do 
Hiszpanii oraz w  lipcu 2022r. do 
Irlandii. Na podsumowanie przyj-
dzie jeszcze czas, ale nie od dziś 
wiadomo, że podróże kształcą 
a  podróże z  programu Erasmus 
+ kształcą podwójnie. I  chociaż 
kończy się projekt, uczniowie 
nadal będą mogli korzystać 
z praktyk zagranicznych w ramach 
Akredytacji, którą szkoła uzyskała 
w 2020 roku.

Międzynarodowy sukces uczniów Zespołu  Szkół  
Samochodowych

Czytać razem z ZSS

Staże zagraniczne szansą na dobry zawód –uczniowie Zespołu  Szkół Samochodowych w Portugalii

04.10.2022 r.  podsumowano Mię-
dzynarodowy Konkurs Literacko 
– Historyczny „Matka Trzech 
Narodów”. Konkurs odbywał się 
w dwóch kategoriach: prezentacja 
multimedialna i  praca literacka. 
Zadaniem uczestników było 
opisanie i  przedstawienie kultu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 
i  Matki Boskiej Berdyczowskiej, 
co wymagało zapoznania się z ob-
szerną literaturą z tego tematu.
Temat konkursu znacznie wy-
kraczał poza zakres szkolny, 
a  materiałów należało szukać  
w  bibliotekach naukowych. Tym 
bardziej należy się cieszyć,że 
pierwsze miejsce w kategorii pre-
zentacja multimedialna zajął Igor 
Równiak z  kl. IV F TM, natomiast 

w kategorii praca literacka drugie 
miejsce (komisja nie przyznała 
pierwszego miejsca) zajął Hubert 

Pyda również z kl. IV F TM.
Uczniów przygotowywała na-
uczycielka pani Alina Grabna.

29.09. 2022 r. w  Zespole 
Szkół Samochodowych 
w  Częstochowie obchodzono 
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. W tym roku czytano 
wybrane opowiadania Marii 
Konopnickiej – Patronki Roku 
2022. Impreza odbywała się 
pod hasłem „Czytać razem 
z nami”. Poszczególne opowia-
dania przeczytali uczniowie: 
Adam Nowak, Bartłomiej Dąbek, 
Jakub Mazurek, Jakub Schabo-
wicz i  Dawid Woźniak z  klasy I  C 
TS oraz nauczycielki: pani Da-
nuta Ruksza i  pani Katarzyna 
Sosnowska w  obecności wicedy-

rektor szkoły pani Edyty Figoń.                                                                                            
Akcja została zorganizowana 
przez nauczycielki- bibliotekarki 
panią Alinę Grabną i  panią Annę 
Majchrzak. Słuchaczami byli 
uczniowie klas pierwszych, dru-
gich i trzecich.
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Gmina Konopiska

Pijany wsiadł na rower i zderzył 
się z fiatem

Wręczyca Wielka

W tragicznym wypadku zginęła 
39-latka i jej 14-letnia córka

W  minioną sobotę 53-letni mieszka-
niec gminy Konopiska postanowił 
wsiąść na rower, mając w  organizmie 
prawie 3 promile alkoholu i zderzył się 
czołowo z  pojazdem osobowym. Na 
szczęście nikt w tym zdarzeniu nie od-
niósł poważnych obrażeń. Kierujący 
rowerem został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 2,5 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 29 października na 
drodze między Aleksandrią a Kopalnią. 53-
letni rowerzysta na łuku drogi zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i  czołowo zderzył 
się z  jadącym z  naprzeciwka fiatem. Męż-
czyzna nie odniósł poważnych obrażeń, 
a  za nieprawidłowy manewr wymijania 
i  spowodowanie kolizji w  stanie nietrzeź-
wości został ukarany mandatem karnym 
w  wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja 
przypomina, że za jazdę rowerem w stanie 
po użyciu alkoholu, jeśli jego stężenie 
w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila 
grozi mandat karny w wysokości 1000 zło-

tych. Kiedy rowerzysta jest nietrzeźwy, 
czyli poziom alkoholu w  jego organizmie 
jest większy niż 0,5 promila wysokość 
mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych. 
– Nietrzeźwi rowerzyści stwarzają za-
grożenie nie tylko dla siebie, ale również 
dla innych użytkowników dróg, dlatego 
apelujemy o  niewsiadanie za kierownicę 
pojazdu po spożyciu alkoholu, rozsądek 
i  wyobraźnię – dodaje oficer prasowy, 
podkom. Sabina Chyra-Giereś.

Kłobuccy śledczy wy-
jaśniają dokładne 
przyczyny i  okolicz-
ności tragicznego 
wypadku, do którego 
doszło w  piątek 28 
października na 
drodze powiatowej 
pomiędzy miejscowo-
ściami Wręczyca 
Wielka a  Borowe. Ze 
wstępnych ustaleń 
wynika, że kierujący 
nissanem z  nieustalo-
nych dotychczas 
przyczyn zjechał na 
prawe pobocze drogi, a następnie ude-
rzył w  przydrożne drzewo. Niestety 
w  wyniku poniesionych obrażeń dwie 
pasażerki nissana zmarły na miejscu.

W  piątek 28 października o  godzinie 
17:45 oficer dyżurny z  kłobuckiej ko-
mendy otrzymał zgłoszenie o  wypadku 
drogowym na drodze powiatowej prze-
biegającej przez las pomiędzy miejsco-
wościami Wręczyca Wielka a  Borowe. Na 
miejsce skierowano policjantów z kłobuc-
kiej drogówki, którzy wstępnie ustalili, że 
kierujący nissanem 21-letni mieszkaniec 
gminy Wręczyca Wielka jadąc w kierunku 
miejscowości Borowe, z  niewyjaśnionej 
dotychczas przyczyny na prostym od-
cinku drogi zjechał na prawe pobocze 
drogi, a  następnie uderzył w  przydrożne 

drzewo. Z  mężczyzną podróżowały dwie 
osoby, 39-letnia kobieta oraz 14-letnia 
dziewczyna, mieszkanki gminy Wręczyca 
Wielka. Niestety w  wyniku poniesionych 
obrażeń obie pasażerki nissana poniosły 
śmierć na miejscu. Kierowca w  stanie 
ciężkim został przewieziony do szpitala. 
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem pro-
kuratora pracowali między innymi poli-
cjanci z kłobuckiej drogówki oraz technik 
kryminalistyki. Na czas oględzin droga 
była całkowicie zablokowana. Dokładne 
przyczyny i okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia będą wyjaśniane w  toczącym 
się postępowaniu, podczas którego kry-
minalni skorzystają z  opinii biegłych 
z  zakresu badania stanu technicznego 
pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków 
drogowych. Postępowanie nadzoruje 
Prokuratura Rejonowa w Częstochowie.

KMP w Częstochowie 

Podsumowanie akcji “Wszystkich 
Świętych”

Pseudokibice zatrzymani

Znieważyli na częstochowskim 
stadionie obywateli Nigerii  
i Konga

Częstochowska policja zakończyła 
akcję “Wszystkich Świętych”, w  której 
uczestniczyli policjanci wydziału ruchu 
drogowego, prewencji oraz pionu kry-
minalnego. Na drogach miasta 
i powiatu doszło do dwóch poważnych 
wypadków, w których zginęła 1 osoba, 
a jedna została ciężko ranna. 13 kieru-
jących zostało zatrzymanych za jazdę 
pod wpływem alkoholu.

Policyjne działania „Wszystkich Świę-
tych” trwały 5 dni – od piątku od godziny 
6 do środy do godziny 6. Przez ten czas 
stróże prawa czuwali nad płynnością 
ruchu na większości ciągów komunika-
cyjnych, ale również patrolowali okolice 
cmentarzy, dbając o mienie i bezpieczeń-
stwo odwiedzających je osób.

W  trakcie przedłużonego weekendu na 
drogach Częstochowy i  powiatu doszło 
do 80 kolizji i  2 wypadków drogowych, 
w  którym zginęła 38-letnia piesza, a  34-
letni pieszy w  ciężkim stanie trafił do 
szpitala.

Policjanci z  drogówki ujawnili łącznie 
534 wykroczenia w  ruchu drogowym, 
w  tym 301 dotyczyło przekroczenia do-
zwolonej prędkości. 7 kierowców stra-
ciło swoje uprawnienia do kierowania na 
okres 3 miesięcy za przekroczenie pręd-
kości o  ponad 50  km/h  w  obszarze zabu-
dowanym. Mundurowi przeprowadzili 
prawie 6200 kontroli stanu trzeźwości 
kierujących. Zatrzymali 13 kierujących 
znajdujących się pod wpływem alkoholu, 
w  tym 4 rowerzystów. W  ubiegłym roku 
na drogach miasta i  powiatu doszło do 
68 kolizji i  7 wypadków drogowych. Po-
licjanci ujawnili wtedy 402 wykroczenia, 
w  tym 239 za przekroczenie dozwolonej 
prędkości i  zatrzymali 1 pijanego kie-
rowcę. - Podczas trwania akcji nie otrzy-
maliśmy żadnych zgłoszeń dotyczących 
zakłócania spokoju, jak również policjanci 
nie podejmowali interwencji związanych 
z  naruszeniem porządku publicznego 
w  rejonach cmentarzy – dodaje rzecz-
niczka prasowa częstochowskiej policji.

Kryminalni z  Częstochowy zatrzymali 
4 pseudokibiców w  wieku 31, 42, 47 
i 48 lat, którzy we wrześniu znieważyli 
obywateli Nigerii i  Konga na tle przy-
należności narodowej. Do zdarzenia 
doszło na jednym ze stadionów piłkar-
skich w  Częstochowie. Agresorzy nie 
chcąc dopuścić, aby pokrzywdzeni we-
szli na sektor kibiców, popychali ich 
i  grozili im pozbawieniem życia. Cała 
czwórka usłyszała już zarzuty, a  47-
latek na 2 miesiące trafił do aresztu.

– Kryminalni zwalczający przestęp-
czość narkotykową i  pseudokibiców wni-
kliwie analizowali zgromadzony materiał 
w  sprawie znieważenia grupy cudzo-
ziemców, do którego doszło na jednym ze 
stadionów piłkarskich w  Częstochowie. 
Po miesiącu od zdarzenia udało im się 
ustalić tożsamość sprawców, którzy sto-
sowali przemoc i  kierowali groźby ka-
ralne wobec obywateli Nigerii i  Kongo, 
by ci nie weszli na sektor kibiców pod-
czas rozgrywanego meczu piłkarskiego 
– informuje oficer prasowy KMP w  Czę-
stochowie, Sabina Chyra-Giereś.  Do 
zdarzenia doszło 11 września  br. 4 stu-
dentów z Częstochowy weszło na stadion 
i  kierowało się na wyznaczony sektor, 
gdy drogę zagrodzili im pseudokibice. 
Od nieprzyjaznych kibiców usłyszeli 

mnóstwo słów obelżywych na tle rasi-
stowskim oraz groźby pozbawienia życia. 
Kibole przemocą wypchnęli ich z  trybun, 
nie pozwalając im na udział w  wyda-
rzeniu sportowym. Po kilku dniach po-
krzywdzeni powiadomili organy ścigania. 
Policjanci wnikliwie analizowali nagrania 
z  monitoringu, typując do tego prze-
stępstwa potencjalnych sprawców. Na 
podstawie własnych ustaleń dotarli do 
4 mieszkańców Częstochowy w  wieku 
31, 42, 47 i  48 lat. Podczas zatrzymania 
31-latka policjanci znaleźli przy nim kije 
bejsbolowe, siekierkę i  przedmiot przy-
pominający broń – ta została przekazana 
do biegłego do dalszych badań. Ponadto 
w  toku dalszych ustaleń okazało się, że 
42-latek i  jego 47-letni kolega na po-
czątku października przed meczem pił-
karskim rozgrywanym w  Łodzi naruszyli 
nietykalność cielesną policjantów na 
służbie. 47-latek dodatkowo odpowie za 
propagowanie ustroju faszystowskiego.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu 
47-latek na 2 miesiące trafił do aresztu, 
natomiast względem 42-latka i  31-latka 
sąd zastosował policyjny dozór i  porę-
czenie majątkowe. Za znieważenie osób 
na tle przynależności narodowej grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

Gminne obchody

Dzielnicowi z Koziegłów  
na Dniu Seniora
Dzielnicowi z  Koziegłów wzięli udział 
w  obchodach VIII Gminnego Dnia Se-
niora, które odbyło się w  sali 
widowiskowo- kinowej w  Poraju. 
W czasie spotkania policjanci poruszyli 
problematykę bezpieczeństwa w  róż-
nych jego aspektach.

Dbając o bezpieczeństwo osób starszych 
dzielnicowi z  Koziegłów asp. sztab. Piotr 
Szczęsny i  mł. asp. Adam Smereczyński 
wzięli udział w spotkaniu z seniorami. Ob-
chody VIII Gminnego Dnia Seniora były 
doskonałą okazją do przeprowadzenia 
krótkiej prelekcji. W  czasie spotkania po-
licjanci poruszyli ważne, ze względu na 

bezpieczeństwo osób starszych kwestie. 
Omówiono problematykę oszustw metodą 
na  tzw.. „wnuczka” czy „policjanta”, ale 
także oszustw polegających na sprzedaży 
przedmiotów o zawyżonej cenie, podpisy-
wania umów, czy też kradzieży mieszka-
niowych dokonywanych przez fałszywych 
hydraulików czy przedstawicieli innych 
instytucji. Dużo miejsca poświęcono rów-
nież na problematykę bezpieczeństwa 
osób starszych w  środkach komunikacji 
czy w ruchu drogowym. Treści teoretyczne 
policjanci przeplatali realnymi przykła-
dami zdarzeń, do których doszło na te-
renie powiatu myszkowskiego.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Inwestycja za 3,4 mln zł

Norwid po modernizacji  
z nową odsłoną dziedzińca

Częstochowa

Prace na ul. Traugutta na finiszu

IX Liceum Ogólno-
kształcące im. Norwida 
przy ul. Jasnogórskiej 
przeszło termomoder-
nizację. Szkoła zyskała 
również nowe, ciekawie 
zaaranżowane patio. In-
westycja kosztowała 
łącznie blisko 3,4 mln 
złotych. 31 paździer-
nika prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk 
w towarzystwie naczel-
nika Wydziału 
Inwestycji i  Zamówień Publicznych 
UM Michała Koniecznego oraz dyrek-
tora szkoły Krzysztofa Wachowiaka 
wizytował szkołę, aby zobaczyć efekty 
prac. 

- Zakres robót związany z termomoder-
nizacją objął docieplenia i  izolacje ścian 
fundamentowych, docieplenia i tynki ele-
wacyjne ścian zewnętrznych wraz z  wy-
mianą rynien i rur spustowych, częściową 
wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej, 
wykonanie nowego wejścia głównego do 
budynku, dociepleń i  pokrycia dachów, 
wymianę instalacji wewnętrznej central-
nego ogrzewania, remont instalacji elek-
trycznej, a  także wymianę oświetlenia 
zewnętrznego i  instalacji odgromowej – 
podsumowuje częstochowski magistrat. 
Prace w  ramach tej inwestycji rozpo-
częły się w  połowie lipca 2021 r. Środki 

na jej wykonanie pochodziły ze środków 
uzyskanych przez Częstochowę z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(koszt 3 mln 133,3 tys. zł). Wykonawcą 
robót była firma WIECHA Sp. z  o.o. ze 
Słowika. Liceum przy ul. Jasnogórskiej 
może pochwalić się ponadto odnowionym 
dziedzińcem wewnętrznym. Zadanie to 
było wykonane z puli miejskiego budżetu 
wydzielonej na Budżet Obywatelski (ich 
wartość to ok. 243 tys. zł.). Zakres prac, 
które zakończyły się w październiku obej-
mowały m.in. remont nawierzchni dzie-
dzińca, wzniesienie ścianki zamykającej 
scenę plenerową, montaż pergoli oraz 
elementów małej architektury, a  także 
zagospodarowanie terenu poprzez na-
sadzenie drzew i  krzewów oraz wysianie 
trawników. Realizatorem tej części robót 
był częstochowski DROGEX.

 ■ Fot. Wojciech Sowula  
(Urząd Miasta Częstochowy)

Niebawem zakończą się 
prace związane z odwod-
nieniem i  rozbudową  
ul. Traugutta, gdzie 
w  ostatnich dniach 
trwało m.in. układanie 
warstwy ścieralnej na 
odcinku od ul. Łódzkiej 
do ul. Kisielewskiego. 
Zgodnie z  planem, inwe-
stycja ma zakończyć się 
pod koniec listopada br. 
W  miniony piątek plac 
budowy wizytował pre-
zydent Krzysztof 
Matyjaszczyk oraz radny 
Ryszard Szczuka w  towarzystwie m.in. 
zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg Piotra Kurkowskiego.

Prace w ramach tej inwestycji rozpoczęły 
się w  ubiegłym roku. Zakres robót obej-
mował: budowę kanalizacji deszczowej 
(długości ponad 1,5 km) wraz z  przyłą-
czami, zbiornika chłonno-odparowującego, 
drogi gminnej, zjazdów, chodnika, skrzy-
żowań z  ulicami przyległymi, kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami, oświetlenia 
ulicznego, a także przebudowę wodociągu, 
przyłączy sanitarnych, sieci gazowej wraz 
z  przyłączami, sieci i  przyłączy elektro-
energetycznych oraz teletechnicznych. 
W  zakresie inwestycji zaplanowano także 
nasadzenia drzew (32 sztuki wiśni piłko-
wanej oraz czereśni ptasiej) i  założenie 
trawników (ponad 10,4 tys. m2 mieszanki 

traw). Nowa droga ma długość 1375 m oraz 

szerokość jezdni 5,5 metra. Chodnik jest 

szerokości 2 m. Całkowita powierzchnia 

zbiornika chłonno-odparowującego, który 

służył będzie odwodnieniu całej okolicy, to 

blisko 3,9 tys. m2. Koszt inwestycji wynosi 

8 mln 778 tys. zł (z  czego dofinansowanie 

w  ramach środków Narodowego Fun-

duszu Ochrony   Środowiska wynosi 3 mln 

534 tys. zł). Aktualnie firma wykonawcza 

(Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i  Mo-

stów z  Mińska Mazowieckiego) prowadzi 

roboty drogowe i  brukarskie. Na odcinku 

od ul. Łódzkiej do zbiornika trwają roboty 

wykończeniowe, natomiast na odcinku od 

Łódzkiej do Kisielewskiego w tym tygodniu 

trwało m.in. układanie warstwy ścieralnej 

nawierzchni drogi.

 ■ zdj. MZDiT Cz-wa
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Gmina Janów

13 par świętowało Złote Gody

Gmina Konopiska

Nabór wniosków w ramach 
programu „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Mstów

Oczyszczono zbiornik wodny  
w Kobyłczycach

Gmina Starcza

Mieszkańcy Łysiec mogą 
cieszyć się nową drogą

“Każdy inny – wszyscy równi” 

Szkoła w Kościelcu przystąpiła  
do ogólnopolskiego projektu

Gmina Mykanów

Konkurs kulturowo-językowy 
English Titbits

26 października 2022r. rozpoczął się 
nabór wniosków w ramach programu re-
sortowego Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa". 
Nabór potrwa do 10 listopada. Gmina Ko-
nopiska zadeklarowała przystąpienie do 
najbliższej edycji programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, 
 2. osobami posiadającymi: 

• orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
573) albo 

• orzeczenie traktowane na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych) 

Dzięki programowi możliwe będzie uzy-
skanie doraźnej, czasowej pomocy w formie 
usługi opieki wytchnieniowej. Na reali-
zację Programu Minister przeznaczył kwotę  
150 000 000,00 zł.

W ramach zadania „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego w sołectwie Kobył-
czyce” oczyszczono znajdujący się tam 
zbiornik wodny. Z jego dna zostało usu-
nięte blisko pół metra mułu i... różne inne 
niespodzianki, takie jak worki ze szkla-
nymi butelkami. Za pomocą geokraty oraz 
siatki, wyregulowane i wzmocnione zo-
stały brzegi zbiornika.

Inwestycja ta znacząco poprawi estetykę 
terenu rekreacyjnego oraz wizerunek miej-
scowości Kobyłczyce. W bezpośrednim są-

siedztwie zbiornika wodnego znajdują się: 
plac zabaw, altana oraz siłownia zewnętrzna 
na świeżym powietrzu – elementy idealnie 
uzupełniające walory rekreacyjne terenu. 
Wspomniane prace stanowią I etap moder-
nizacji terenu w Kobyłczycach. W przyszłym 
roku planowana jest kontynuacja zagospo-
darowania tego obszaru. Zadanie pn. „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjnego w 
sołectwie Kobyłczyce” znalazło się na liście 
rankingowej i zostało dofinansowane w ra-
mach tegorocznej edycji Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. 

Zakończyła się budowa drogi po-
wiatowej 1054 S w miejscowości 
Łysiec w gminie Starcza. Odcinek o 
długości 1630 m został wzboga-
cony o wygodny chodnik na całej 
długości. 

Zakres prac obejmował przebudowę 
jezdni, budowę ciągu pieszo-rowero-
wego o szerokości 2,5 m oraz budowę 
systemu odwadniającego. Oficjal-
nego oddania drogi dokonał starosta 

częstochowski Krzysztof Smela wraz 
z wicestarostą Janem Miarzyńskim 
oraz członkiem zarządu Adamem Mo-
rzykiem. Obecny podczas otwarcia 
drogi był także przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego Andrzej 
Kubat wraz z radnymi. Jak podkreśla 
Starostwo Częstochowskie, to kolejna 
ważna inwestycja, która znacząco 
podniosła bezpieczeństwo na terenie 
powiatu. Koszt realizacji tego zadania 
wyniósł 4 611 318,14 zł brutto.

Z inicjatywy pedagogów specjal-
nych, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kościelcu przystąpił do Ogólno-
p o l s k i e g o  P r o j e k t u 
Edukacyjno-Społecznego “Każdy 
inny – wszyscy równi”. Jego celem 
jest uwrażliwienie na obecność i po-
trzeby osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, rozwi-
janie tolerancji i empatii wobec 
nich, likwidowanie uprzedzeń oraz 
przygotowanie do współuczestni-
czenia z osobami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w życiu.

- W ramach realizacji pierwszego dzia-
łania projektowego w październiku w 
kasie V i VI odbyły się lekcje, na których 

uczniowie zapoznali się z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności. Obejrzeli 
filmy, które przybliżyły im funkcjono-
wanie ludzi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Dowiedzieli się również, 
że niepełnosprawność nie stanowi prze-
szkody w spełnianiu marzeń, rozwijaniu 
pasji i osiąganiu sukcesów. Efektem 
zajęć było wykonanie przez uczniów 
prezentacji przybliżających sylwetki 
niepełnosprawnych ludzi, którzy mogą 
stanowić wzory do naśladowania, po-
nieważ dzięki pasji i wytrwałości osią-
gnęli sukces i są podziwiani na całym 
świecie – podsumowuje działania pla-
cówka i zapowiada kolejne zadania pro-
jektowe w najbliższym czasie.

Gminny konkurs kulturowo-języ-
kowy English Titbits pod patronatem 
wójta gminy Mykanów odbył się 26 
października w Szkole Podstawowej 
im. 6 Pułku Piechoty w Starym Bro-
niszewie. Była to druga edycja tego 
wydarzenia. 

W  tegorocznej odsłonie konkursu 
zmierzyło się 7 drużyn ze szkół podsta-
wowych z terenu gminy Mykanów. Były 
to szkoły z  Czarnego Lasu, Wierzcho-
wiska, Radostkowa, Mykanowa, Sta-
rego Kocina, Starego Cykarzewa oraz 
Starego Broniszewa. Uczestnicy wzięli 
udział w  pięciu rundach. Pierwszy etap 
składał się z  osiemnastu pytań, które 
udowodniły wysoki poziom, jaki pre-
zentują uczniowie. - Podczas kolejnych 
etapów drużyny wybierały same poziom 
trudności pytań decydując się na pytania 
zamknięte za 2 punkty bądź pytania 
otwarte za 3 punkty. 

Wyniki pokazały, że poziom był bardzo 
wyrównany. Po pięciu rundach wyło-
nione zostały miejsca pierwsze i drugie, 
natomiast miejsce trzecie zostało roz-
strzygnięte poprzez dogrywkę. Sto-
pień trudności konkursu był bardzo 
wysoki ze względu na szeroki zakres 
materiału obejmujący różnorodne 
zagadnienia kulturalne i  historyczne. 

Dodatkowo, konkurs został przepro-
wadzony w języku angielskim przez co 
uczniowie musieli wykazać się bardzo 
dobrą znajomością języka. Zagadnienia 
konkursowe dotyczyły Królowej Elż-
biety II, rodziny królewskiej oraz Hal-
loween – podsumowuje Urząd Gminy 
Mykanów. Celem konkursu jest roz-
wijanie i  rozbudzanie zainteresowań 
i  uzdolnień w  zakresie znajomości 
języka angielskiego uczniów, moty-
wowanie uczniów zdolnych do pogłę-
biania wiedzy z  języka obcego oraz 
integracja młodzieży z  całej gminy. 
Podczas wydarzenia obecni byli zapro-
szeni goście – wójt gminy Mykanów Da-
riusz Pomada i  przewodniczący Rady 
Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń. 
Organizatorami i  pomysłodawczyniami 
konkursu były nauczycielki: Katarzyna 
Jabłońska-Kluska i  Katarzyna Całus. 
I  miejsce w  konkursie zajęła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej w  Starym 
Broniszewie w składzie Oliwia Trzebska 
i  Oliwia Wrona. II miejsce zdobyła 
Szkoła Podstawowa w  Starym Cyka-
rzewie w składzie Victoria Sterczewska 
i  Jakub Rorat. III miejsce przypadło 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
w  Wierzchowisku, który reprezento-
wała Wiktoria Rowicka i Filip Skurka.

Jubileusz Złotych Godów świętowało pod 
koniec października trzynaście mał-
żeństw z terenu gminy Janów. Podczas 
niezwykłej uroczystości zostały one uho-
norowane medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie” nadanymi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Wręczenia medali do-
konał wójt gminy Janów Edward Moskalik 
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Tomasz Grela. 

Wójt Edward Moskalik skierował do ju-
bilatów słowa uznania - podziękował im za 
godne i przykładne dla młodego pokolenia 
życie małżeńskie oraz pogratulował parom 
wyjątkowej rocznicy.

Złote Gody świętowali:

Krystyna i Stefan Borowicz
Halina i Stanisław Kowalczyk

Adela i Ryszard Kłosowscy
Zofia i Wacław Labocha
Jadwiga i Wojciech Lech

Mieczysława i Stefan Michalik
Krystyna i Zenon Nowak
Maria i Marian Pakuła

Janina i Włodzimierz Sikora
Marianna i Marian Trojak
Ewa i Witold Walaszczyk
Zofia i Andrzej Walczyk

Janina i Bonifacy Zasłona
Krystyna i Jan Zych

zdj. UG Janów



PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 LISTOPADA 2022  11dodatek ślubny

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Dodatek Ślubny

O przesądach ślubnych

Coś starego, coś niebieskiego.. i coś pożyczonego
Chyba każdy słyszał o  przesą-
dach związanych ze ślubem. 
Czy to tradycja, czy też zwykły 
zabobon - czasem nawet naj-
bardziej sceptyczni z  nas 
starają się postępować zgodnie 
ze znanymi praktykami w dniu 
swojego ślubu. Myślimy wtedy, 
że szczęściu można przecież 
pomóc - tak na wszelki wy-
padek. Oto kilka 
z  najciekawszych przesądów 
ślubnych w Polsce:

  Data ślubu 
– w  nazwie miesiąca, w  którym 

bierzemy ślub powinna się znaj-
dować litera „R”. Miesiące, które 
w  swojej nazwie nie zawierają li-
tery „R” uważane są za pechowe. 
Jedynym wyjątkiem, co do nazwy 
miesiąca, może być obchodzone 
święto. Za szczęśliwe uważa się 
zawarcie małżeństwa w  Boże 

Narodzenie lub Wielkanoc. Co 
do dnia zaślubin, sobota jest 
najszczęśliwszym dniem, naj-
mniej z kolei poniedziałek.

 Strój ślubny 
– najwięcej przesądów 

związanych jest z ubiorem 
panny młodej. Uważa się, 
że panna młoda powinna 
do ślubu założyć coś bia-
łego – symbol czystości, coś 
starego – aby mieć pomoc 
przyjaciół i  krewnych, coś nie-
bieskiego – zapewnienie sobie 
wierności męża oraz potomstwa, 
coś nowego – dostatek oraz coś 
pożyczonego, co ma zapewnić 
pannie młodej przychylność ro-
dziny męża. Przyszła żona nie 
powinna natomiast zakładać do 
sukni ślubnej naszyjnika z  praw-
dziwych pereł, ponieważ symboli-
zują one łzy i nieszczęście. Bukiet 
powinien być zrobiony z kwiatów 

bez kolców. Mogą być to róże, ale 
z obciętymi kolcami gdyż symbo-
lizują one kłótnie w małżeństwie. 
Aby przynieść szczęście swojemu 
małżeństwu, panna młoda po-
winna kupić przyszłemu mężowi 
koszulę do ślubu, a  pan młody 
podarować swojej wybrance 

buty ślubne. Pan młody powinien 
natomiast włożyć sobie do kie-

szeni marynarki lub do buta 
banknot, który ma przynieść 

im obojgu dostatnie życie. 

  Ceremonia ślubna 
– pan młody nie może 

zobaczyć panny młodej 
w  sukni przed dniem ich 

ślubu ponieważ może przy-
nieść to pecha. Jeśli w  dzień 

ceremonii pada deszcz, ma to 
przynieść małżeństwu szczę-
ście w  ich wspólnej przyszłości. 
Wchodząc do kościoła, para 
młoda powinna zrobić pierwszy 
krok prawą nogą. Natomiast po-
myłki w  trakcie składania przy-
sięgi są uznawane jako dobry 
omen. Wychodząc z  kościoła, 
para młoda może zostać obsy-
pana ryżem – co symbolizuje 
płodność, i  pieniążkami, które 
mają symbolizować dobrobyt. 

  Wesele 
– pan młody powinien przenieść 

swoją małżonkę przez próg sali 
weselnej aby ich życie układało 
się pomyślnie. Po złożonym toa-
ście, para młoda rzuca za siebie 
kieliszki. Jeśli kieliszki rozbiją się 
na drobne kawałki, to czeka ich 
wiele lat szczęśliwego wspólnego 
życia w dostatku.

       
Istnieje wiele przesądów zwią-

zanych z  dniem ślubu. Możemy 
pomóc sobie w tym wyjątkowym, 
ale równie stresującym dniu, 
na przykład drobnymi talizma-
nami takimi jak banknot w  bucie 
pana młodego. Należy pamiętać 
jednak, że przesądy należy trak-
tować z  przymrużeniem oka 
i  nawet naszyjnik z  pereł na szyi 
panny młodej nie musi przynieść 
jej łez smutku, a  może łzy szczę-
ścia w  tak radosnym dniu, jakim 
jest dzień ślubu.

4-5 listopada

Targi Ślubne w Galerii Jurajskiej
Planujecie ślub? To nie lada 
wyzwanie. Jeżeli chcecie do-
wiedzieć się, jak przygotować 
uroczystość od A  do Z, 
w  dniach 4-5 listopada od-
wiedźcie Galerię Jurajską, 
gdzie odbywać się będą Targi 
Ślubne. Znajdziecie tam mnó-
stwo inspiracji, które pozwolą 
wam zaplanować ten wyjąt-
kowy dzień. 

W  Galerii Jurajskiej będzie 
można spotkać wystawców re-
prezentujących branżę ślubną. 
W  większości będą to firmy 
z  Częstochowy i  okolic. Wyda-
rzenie ma na celu pomóc na-
rzeczonym w  organizacji nie 
tylko ceremonii ślubnej, ale 
także przyjęcia weselnego. To 
szansa, aby zapoznać się z ofer-

tami firm, które zajmują się 
produkcją filmów, fotografią, 
cukiernictwem, makijażem oraz 
usługami barmańskimi. Będzie 
można porozmawiać z  przed-
stawicielami sal weselnych, 
obejrzeć najnowsze trendy 
w  modzie ślubnej i  sprawdzić 
dodatkowe atrakcje, takie jak 
na przykład fotobudka. Jak co 

roku wystąpią również zespoły 
weselne, a  specjaliści od deko-
racji przedstawią wam swoje 
pomysły i  doradzą w  wyborze 
konkretnych motywów. Udział 
w  wydarzeniu to także okazja 
do zaplanowania relaksujących 
chwil przed i  po wydarzeniu. 
Wstęp na Targi jest bezpłatny.
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Weselne atrakcje

5 powodów, dla których 
warto zatrudnić barmana

Dawniej para młoda serwo-
wała swoim gościom wódkę, 
która jest najchętniej pitym al-
koholem na przyjęciach 
weselnych. Z  czasem zaczęły 
się pojawiać dla urozmaicenia 
inne trunki, takie jak wino, 
whiskey, rum, a nawet piwo, aż 
w  końcu na rynek weselny 
wkroczyli barmani. Dlaczego 
warto zainwestować w  taką 
atrakcję? 

Dla każdego  
coś pysznego

To jeden z  głównych powodów, 
dla których barman na weselu to 
strzał w  dziesiątkę. Nie wszyscy 
przepadają za wódką – zwłaszcza 
kobiety czasami wolą skosztować 
czegoś lżejszego i  – co tu dużo 
kryć – słodszego. Barman to 
ukłon w  stronę gości weselnych, 
którzy mają różne gusta. Taki 
specjalista od alkoholu z  pewno-
ścią znajdzie nawet odpowiedni 
trunek dla każdego. Nawet w  sy-
tuacji, gdy nie pije się alkoholu 
na weselu, milej jest sączyć napój 
w fantazyjnej oprawie. 

Odkrywanie smaków 

Możliwość spróbowania drinków 
przyrządzonych przez specjalistę 
będzie z  pewnością atrakcją dla 
tych, którzy do tej pory nie mieli 
okazji wypróbować wielu z  nich. 
Wasi goście z  pewnością będą 
chcieli przetestować rzeczy, któ-
rych jeszcze nie pili. Być może 
znajdą swój ulubiony smak? To 
dopiero zabawa! 

Drinki z motywem 

Każdy barman potrafi przy-
gotować klasyczne drinki, takie 
jak Mohito, Cuba Libre czy Co-
smopolitan. Jeżeli będziecie 
mieć takie życzenie, z  pewnością 
przyrządzi specjalny napój alko-
holowy, który idealnie wpasuje 
się w  motyw przewodni waszego 
przyjęcia. Wszystko zależy od 
tego, jakie kolory i  ozdoby będą 
królować w  dekoracji. Zdecydo-
waliście, że wasze wesele odbę-
dzie się w egzotycznym klimacie? 
W  takim razie postawcie na eg-
zotyczne drinki. Postawiliście na 
filmowe wesele? Poproście, aby 
w  menu znalazły się drinki z  naj-
bardziej kultowych scen kina. 

Show dla oka 

Niektórzy barmani z chęcią pre-
zentują swój kunszt barmański. 
Często zamówić można dodat-
kowo specjalny pokaz, podczas 
którego goście weselni podziwiać 
nogą spektakl przygotowywania 
drinków w rytm muzyki. Nie bra-
kuje w  tych występach żonglo-
wania, latających butelek, czy 
wybuchów ognia. 

Atrakcja dla dzieci 

Na weselu do barmana pod-
chodzą nie tylko kobiety i  męż-
czyźni, ale także… dzieci. 
Fantazyjnie udekorowane napoje 
przyciągają uwagę najmłodszych. 
Oczywiście dobry barman zaser-
wuje dzieciakom coś wystrzało-
wego i  pysznego bez alkoholu.
Podsumowując - barman na we-
selu z  pewnością będzie świetną 
atrakcją nie tylko dla dorosłych, 
ale także dla najmłodszych gości. 
Zagwarantuje prawdziwą eks-
plozję smaków i  zapewni nieza-
pomnianą rozrywkę.

 ■ Paula Nogaj
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Oryginalne pomysły

Wybierz motyw  
przewodni wesela
Motyw przewodni wesela to nie 
tylko trend zaczerpnięty z ame-
rykańskiej kultury. Okazuje się, 
że właściwie każda para intu-
icyjnie podejmuje decyzje o 
kolorach, dekoracjach i atrak-
cjach, które pojawią się na 
przyjęciu. Ustalając wcześniej 
motyw przewodni, trzymamy się 
konkretnego stylu, który za-
pewnia spójny charakter 
wydarzenia.

Recepta na wesele w dobrym gu-
ście? Motyw przewodni, który scala 
naszą koncepcję i ułatwia wybór po-
szczególnych dodatków. Powinniśmy 
dużo wcześniej ustalić, jaki styl nam 
się podoba i wówczas pod tym kątem 
wybierać salę, menu, stroje, dekoracje, 
samochód do ślubu i atrakcje na przy-
jęciu. Ustalenie wspólnego mianow-
nika tych wszystkich aspektów sprawi, 
że nasze wesele będzie wyglądało na 
przemyślane i dopracowane. 

Kolor, kolor, kolor
Czasami jedyne, czego jesteście 

pewni, to kolor, który lubicie i chcie-
libyście, aby stał się on waszym mo-
tywem przewodnim. Od tego można 
zacząć! Podoba wam się złoto lub 

pastele? Postarajcie się, aby były one 
kluczowym elementem wystroju i do-
datków. Można połączyć konkretny 
kolor z jego innymi barwami dla prze-
łamania całości. To jedno z najłatwiej-
szych scenariuszy z wykorzystaniem 
motywu przewodniego. 

Styl, który do was przemawia

Wybierając motyw przewodni, mo-
żecie zdecydować się na styl, który 
najbardziej wam odpowiada. Może 
być to motyw glamour, rustykalny 
lub na przykład boho. Takie ustalenia 
ułatwią decyzję w wielu kwestiach. 
Trzymając się konkretnego zało-
żenia, będziecie mogli wybrać rzeczy, 
stroje i dodatki, które będą tworzyć 
spójną całość.

Tematyka zainteresowań 
Jesteście miłośnikami książek, filmów 

podróży lub kultury innego kraju? Mo-
żecie zorganizować ślub i wesele in-
spirując się właśnie tymi konkretnymi 
zainteresowaniami. Fajnie wówczas 
przemycić akcenty, które będą zwią-
zane z daną dziedziną – np. menu na 
płytach czy czerwony dywan.

W  nadchodzącym sezonie ślubnym kró-
lować będzie minimalizm i  jego 
odwrotność – bogate zdobienia. Każda 
przyszła panna młoda będzie mogła zna-
leźć coś odpowiedniego dla siebie. Do łask 
wraca retro klasyka – rozkloszowane 
suknie w  stylu „Bridgertonów” oraz zmy-
słowe syreny. Totalnym zaskoczeniem 
mogą okazać się... damskie garnitury. 
Coraz więcej panien młodych się na nie 
decyduje. 

Minimalizm
To jeden z wiodących trendów przyszłorocz-

nego sezonu. Proste suknie ślubne zachwy-
cają delikatnością i elegancją. Opanowały one 
wybiegi takich domów mody jak Chanel, Dior, 
Nicole Milano czy Nicolas Montenegro. Mini-
malistyczne suknie będą najczęściej gładkie, 
bez dekoltu i zdobień. Mogą posiadać bardzo 
modne w  nadchodzącym sezonie wycięcia 
w  okolicy talii. W  niektórych modelach po-
jawią się plisy bądź rozkloszowane doły. Co 
istotne, materiałem, który będzie królować 
w przypadku minimalistycznych sukien, bę-
dzie satyna. 

Bogato zdobione 
Jeżeli nie proste, 

to koniecznie bo-
gato zdobione. Na 
wybiegach, które 
zapowiadają nadcho-
dzące trendy ślubne 
pojawiły się mate-
riałowe kwiaty 3D, 
zdobienia punktowe 

i  postrzępione, stroje z  rockowym pazurem, 
warstwy tiulu, błyszczące kamienie i wyszycia. 
Niektórzy projektanci stawiają także na gor-
setowe góry sukien, dodatkowe baskinki, 
warstwy koronek i  hafty. Ciekawą propozycją 
będą także suknie typu „naked dress”, czyli 
szyte z materiałów, które przywołują wrażenie 
błyszczącej poświaty na ciele. 

Damski garnitur ślubny
To niestandardowe i  nieco przewrotne roz-

wiązanie. Spodnie i  marynarka w  dniu ślubu 
mogą okazać się strzałem w  dziesiątkę, jeżeli 
chcecie postawić na szykowność i  odejść od 
tradycyjnych opcji. W ostatnim czasie na taką 
stylizację ślubną postawiła influancerka Marie 
von Behrens, znana na Instagramie jako @mvb. 
Wybrała dla siebie elegancki garnitur w białym 
kolorze i  zachwyciła tym swoje fanki. Garni-
tury ślubne znaleźć można w ofercie wielu pro-

jektantów i polskich marek. 

Księżniczki wracają
W  łaski wrócą w  nadcho-

dzącym sezonie suknie 
nazywane zwyczajowo 
„księżniczkami”. To 
spektakularne modele, 
które pięknie podkre-

ślają talię, a  rozkloszo-
wanym dołem nadają efekt 

„wow”. Występować będą 
z  różnymi fakturami mate-

riałów i  zdobieniami. Nie 
zabraknie misternych ko-

ronek i  długich welonów. 
„Księżniczki” gwarantują 

ślub jak z bajki.

Moda ślubna 2023

Jakie suknie ślubne najmodniejsze?

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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SYLWESTER
2022

882-034-004

w Złotych

         Arkadach
ZESPÓŁ EMISET

O MUZYKĘ ZADBA

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA

www.zlote-arkady.pl manager@zlote-arkady.pl

4 GORĄCE POSIŁKI // ZIMNA PŁYTA // CIASTA I OWOCE // SERWIS KAWOWY
0.5L ALKOHOLU NA PARĘ // NAPOJE GAZOWANE
WODA I SOKI // SŁODKA NIESPODZIANKA

CENA: 700 ZŁ ZA PARĘ

SPĘDŹ Z NAMI TEN WYJĄTKOWY WIECZÓR I 
BAW SIĘ ŚWIETNIE DO BIAŁEGO RANA!

WOLNE TERMINY

NA WESELA W ROKU 2023
Umów się z nami na prezentację sali oraz menu weselnego!

882-034-004www.zlote-arkady.pl manager@zlote-arkady.pl
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OPK „Gaude Mater” zaprasza

Wernisaż wystawy  
„Puzzle ze wspomnień”

8 listopada

III Festiwal Piosenki Podwórkowej

Dla miłośników literatury

8. edycja akcji Czytaj PL

10 listopada odbędzie się wernisaż wy-
stawy „Puzzle ze wspomnień” 
autorstwa Anny Marciniak. Na wyda-
rzenie, które rozpocznie się o  godz. 
18:00 zaprasza Ośrodek Promocji Kul-
tury „Gaude Mater”.

– Ekspozycja to malarski zapis historii 
znanych autorce ludzi. Inspiracją do jej 
stworzenia były kadry, małe cząstki, im-
presje z  życia będące odbiciem ich pra-
gnień, marzeń, bolączek, fascynacji czy 
sposobu postrzegania świata. Autorka jako 
uważny obserwator, w swoich pracach od-
twarza różne emocje - radość, smutek, po-
czucie straty, osamotnienia ale także siłę 
i  energię – zapowiadają gospodarze wy-
stawy. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 
10 listopada o godz. 18.00 w OPK „Gaude 
Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1.Wstęp 
jest bezpłatny. Prace autorki będzie można 
oglądać do 2 grudnia.

Anna Marciniak 
– urodzona w  War-
szawie. Studiowała 
malarstwo oraz gra-
fikę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 
W  2010 roku uzy-
skała dyplom z  ma-
larstwa w  pracowni 
Profesora Jarosława 
Modzelewskiego oraz 
dyplom z  ilustracji 
w  pracowni Profesora 
Zygmunta Januszew-

skiego. Stypendystka Ministerstwa 
Kultury (Roczne Stypendium Twórcze 
2006/2007). Zajmuje się malarstwem 
olejnym, asamblażem, ilustracją książ-
kową oraz kreacją i  projektowaniem 
graficznym (print i  digital). Autorka 
jest finalistką I  Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Krzysztofa Grzesiaka 
(Lębork, Galeria Strome Schody) 
i  Triennale Małych Form Malarskich 
(Galeria Wozownia, Toruń). Swoje 
prace prezentowała podczas wystaw 
m.in.: Noc Muzeów na Jazdowie / 
Wystawa Sztuki w  Krzakach / War-
szawa, Puzzle ze wspomnień – Galeria 
Dzwonnica Kultury / Kazimierz Dolny, 
Bruxelles Art Vue – Udział w publikacji 
Power of Color 2021 czy Pragaleria 
w  Warszawie – Zbiorowa Wystawa 
Sztuki Młodej.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Częstochowie, zaprasza na III Ogólno-
polski Festiwal Piosenki Podwórkowej, 
który odbędzie się 8 listopada.

Festiwal ma na celu ochronę dziedzictwa 
kulturalnego, włączenie osób z  niepeł-
nosprawnościami do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze, a także podniesienie ich 
kompetencji w tej dziedzinie.

W tegorocznej edycji swój udział zapowie-
działo 800 osób z  niepełnosprawnościami, 
rodzice, opiekunowie oraz postacie zwią-
zane z częstochowskim światem kultury. 

Wydarzenie odbędzie się 8 listo-
pada, w  Hali Sportowej Częstochowa  

(ul. Żużlowa 4). Początek godz. 10.00. 

Szczegółowych informacji można uzy-
skać telefonicznie pod nr: 

509 381 391, 693 571 988.

Częstochowa jest miastem partner-
skim akcji Czytaj PL, która odbywa się 
w  tym roku po raz ósmy. Największa 
tego typu akcja w  Polsce promująca 
czytelnictwo tradycyjnie trwa przez 
cały listopad.

Czytaj PL to bezpłatna wypożyczalnia 
ebooków i  audiobooków dostępna przez 
cały bieżący miesiąc. W  tym roku dzięki 
aplikacji Woblink fani literatury będą 
mieli możliwość pobrania za darmo aż 18 
książek, wśród których znajdą tytuły kró-
lujące na listach bestsellerów, nagradzane, 
docenione przez krytyków, i  takie, które 
podbiły serca czytelników. Tegoroczna 
odsłona Czytaj PL obfituje w  nowości - 
w akcji dostępnych będzie aż o 50% więcej 
książek niż w poprzednich edycjach. W od-
powiedzi na liczne głosy miłośników litera-
tury z  nurtu Young Adult po raz pierwszy 
w akcji Czytaj PL udostępnione będę dwie 
biblioteki – główna i dla młodzieży. - Zde-
cydowaliśmy się rozszerzyć formułę pro-
jektu i  wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
młodych czytelników. Dotychczas w  akcji 
Czytaj PL było dostępnych 12 książek, 
w  edycji 2022 dołącza do nich 6 znako-
mitych tytułów młodzieżowych, a  więc 
łącznie 18 ebooków - mówi Anna Targosz, 
koordynatorka akcji Czytaj PL, z  Księ-
garni Woblink.com. - Czas nauki w  szkole 
średniej jest bardzo ważny ze względu 
na podtrzymanie i  pogłębienie nawyków 
czytelniczych młodych ludzi, dlatego 
bardzo cieszymy się, że w tym roku dzięki 
poszerzonej formule akcji „Upoluj swoją 
książkę” możemy jeszcze skuteczniej do-
cierać do uczniów z  przekazem, że warto 
czytać – mówi Dariusz Kawa z  Instytutu 
Książki, organizator akcji „Upoluj swoją 
książkę”. Kto czyta książki, ten ma formę, 
by prowadzić ciekawe rozmowy, rozwijać 
wyobraźnię, poszerzać horyzonty czy 
uczyć się nowych rzeczy. - Tegoroczna lista 
lektur proponowanych w  ramach Czytaj 
PL jest wyjątkowo bogata i  zróżnicowana. 
Zależało nam na tym, by każdy znalazł na 
niej coś dla siebie – zarówno miłośnicy am-
bitnej literatury pięknej, jak i młodzież roz-
poczynająca swoją czytelniczą przygodę, 
fani trzymających w  napięciu kryminałów 
i  ci, na półkach których króluje literatura 
faktu, osoby zakochane w  pełnych emocji 
romansach i  pasjonaci książek popularno-
naukowych - mówi Urszula Chwalba, kura-

torka programu Kraków Miasto Literatury 
UNESCO z  KBF, współorganizatorka akcji 
Czytaj PL. Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w  ramach zadania „Upoluj 
swoją książkę”. Więcej szczegółów na 
stronie: www.czestochowa.pl/dla-milosni-
kow-czytania-i-dobrej-literatury

W głównej bibliotece akcji Czytaj PL 
znajdują się:

1. Kirke, Madeline Miller, tłum. Paweł 
Korombel, Wydawnictwo Albatros

2. Samosiejki, Dominika Słowik, Wydaw-
nictwo Literackie

3. Apartament, Izabela Janiszewska, Wy-
dawnictwo Czwarta Strona

4. Mortalista, Max Czornyj, Wydawnictwo 
Filia

5. Chąśba, Katarzyna Puzyńska, Wydaw-
nictwo Prószyński Media

6. Demonomachia, Marek Krajewski, Wy-
dawnictwo Znak

7. The Spanish Love Deception, Elena 
Armas, tłum. Mateusz Baka, Wydaw-
nictwo Otwarte

8. Wrony, Petra Dvorakova, tłum. Miro-
sław Śmigielski, Wydawnictwo Stara 
Szkoła

9. Liczby nie kłamią, Vaclav Smil, tłum. 
Michał Strąkow, Wydawnictwo Insignis

10. Plac Senacki 6 PM, Vincent V. Severski, 
Wydawnictwo Czarna Owca

11. Wiek paradoksów, Natalia Hatalska, 
Wydawnictwo Znak

12. Gra w rasy, Przemysław Wielgosz, 
Wydawnictwo Karakter

Biblioteka dla młodzieży, udostępniona  
w ramach „Upoluj swoją książkę”,  

obejmuje:

1. Cały ten czas, Hania Czaban, Wydaw-
nictwo We need YA

2. Stan splątania, Roksana Jędrzejewska-
-Wróbel, Wydawnictwo Literackie

3. Lore, Alexandra Bracken, tłum. Michał 
Zacharzewski, Wydawnictwo Jaguar

4. Siostra gwiazd, Marah Woolf, tłum. Ewa 
Spirydowicz, Wydawnictwo Jaguar

5. Szklane ptaki, Katarzyna Zyskowska, 
Wydawnictwo Znak Literanova

6. Jak to wyjaśnić? Kacper Pitala, Wydaw-
nictwo Otwarte

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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43. Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
 im. Haliny Poświatowskiej

W sobotę uroczystość 
wręczenia nagród laureatom

JAZZtochowa

Koncert Kapczuk Kluczniak Jarmużek Trio

W  najbliższą sobotę, 5 
listopada ogłoszeni zo-
staną laureaci 43. 
Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. 
Haliny Poświatowskiej. 
Uroczystości towa-
rzyszą dodatkowe 
wydarzenia. Odbędą się 
także dwa koncerty.

Regionalny Ośrodek 
Kultury w  Częstochowie za-
prasza do siedziby ROK-u  4 li-
stopada 2022 o godz. 17.00. Tam 
odbędzie się koncert "OSIECKA 
PO MĘSKU" w  wykonaniu 
Marcina Januszkiewicza przy 
akompaniamencie Jacka Kity 
(obowiązują wejściówki). Z  kolei 
5 listopada 2022 o  godz. 17.00 
w  sali koncertowej Filharmonii 
Częstochowskiej im. B. Huber-
mana, odbędzie się uroczystość 
wręczenia nagród laureatom 
43. Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Haliny Poświa-
towskiej oraz koncert "JESTEM 
JULIĄ/Poświatowska" w  wyko-
naniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Częstochowskiej 
i  solistek Agaty Widery-Burdy, 
Iwony Chołuj i  Marty Honzatko, 
które wykonają utwory Haliny 

Poświatowskiej. Autorem muzyki 
jest Włodzimierz Krawczyński, 
a aranżacji Tomasz Chmiel (wstęp 
wyłącznie z  zaproszeniami). 
Koncert ten będzie ostatnim 
akcentem tegorocznej edycji 
konkursu. - 55. rocznica śmierci 
Poetki jest doskonałą okazją do 
przypomnienia postaci niezwy-
kłej częstochowianki i  jej twór-
czości poprzez nową formę, jaka 
jest nadanie jej kobiecej, miłośnej, 
ale i  naznaczonej świadomością 
rozpadu i  umierania, poezji wy-
miaru muzycznego, wokalnego 
i  aktorskiego – zwracają uwagę 
organizatorzy. Cena biletu: 30 zł 
do nabycia w  kasie Filharmonii 
oraz na stronie www. Organiza-
torem wydarzenia jest Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
a  współorganizatorem Filhar-
monia Częstochowska.

29 listopada o  godz. 
19:00 w  Ośrodku Pro-
mocji Kultury ,,Gaude 
Mater’’ odbędzie się 
koncert formacji Kap-
czuk Kluczniak 
Jarmużek Trio, w  kład 
której wchodzą Michał 
Kapczuk (kontrabas), 
Łukasz Kluczniak (sak-
sofon altowy) i  Robert 
Jarmużek (fortepian).

Brzmienie zespołu jest subtelne, 
ciepłe, a  materiał muzyczny to 
wyłącznie autorskie kompozycje. 
Trio ma w planach nagranie płyty, 
której fragmenty publiczność 
mogła już usłyszeć podczas pan-
demii w  wersji audio-video on-
line. Wstęp na wydarzenie tylko 
za okazaniem biletu. Cena wej-
ściówki to 30 zł. Można je zakupić 
online w serwisie GOING.

Szczegóły na stronie OPK 
„Gaude Mater”. 

Michał Kapczuk – kontraba-
sista, gitarzysta basowy. Absol-
went Wydziału Jazzu w  ZPSM 
oraz Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w  Ka-
towicach. Kilkunastokrotnie 
zdobywał zespołowe Grand Prix 
na najważniejszych konkursach 
w  Polsce i  za granicą. Jako so-
lista otrzymał ex aequo I miejsce 

w  konkursie na Indywidualność 
Jazzową Festiwalu „Jazz Nad 
Odrą 2013” oraz wyróżnienie 
na „Gnesin Jazz Festival 2012” 
w  Moskwie, „Krokus Jazz Fe-
stiwal 2009” w  Jeleniej Górze 
i  „Tarnów Jazz Contest 2008”. 
Otrzymał stypendium Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego „Młoda Polska 2012”.

Łukasz Kluczniak – grę na 
saksofonie rozpoczął w  wieku 
18 lat, a  dwa lata później zajął 
III miejsce w  Międzynarodowym 
Konkursie Młodych Zespołów 
Jazzowych JAZZ JUNIORS wraz 
z  zespołem KaPeLa Trio. Rok 
później na tym samym festiwalu 
otrzymał wyróżnienie. W  an-
kiecie Jazz Forum za 2000 rok 
plasuje się w  czołówce polskich 
saksofonistów altowych. Koncer-
tował m.in. z Adamem Rogersem, 
Tomaszem Stańko czy Adamem 
Pierończykiem. Grał na wielu fe-
stiwalach jazzowych w Polsce i za 

granicą m.in. Warsaw Summer 
Jazz Days, Jazz nad Odrą, Leipzig 
Jazz Festival (Niemcy), European 
Jazz Festival 2007 (Grecja).

Robert Jarmużek – pianista, 
kompozytor i  aranżer. Od 2005 
roku związany z  zespołem Mi-
kromusic, z  którym wydał kil-
kanaście płyt. Płyta „Tak mi się 
nie chce” uzyskała status Złotej 
Płyty, a  za album „Mikromusic 
z  dolnej półki” zespół dostał 
nagrodę Fryderyka. Współpra-
cował z  wieloma artystami m.in. 
Zbyszkiem Lewandowskim, 
Piotrem Baronem, Marcinem 
Pospieszalskim czy Arturem 
Lesickim. Wydał kilka płyt z  au-
torską muzyką, między innymi: 
„Liquid Love” z  Kasią Mirowską. 
Z  kwartetem jazzowym Cohe-
rence Quartet nagrał dwie płyty, 
z czego ostatnia „Sagaye” została 
wydana przez prestiżową ho-
lenderską wytwórnię Challenge 
Records. Najnowszy projekt 
muzyczny Jarmużek/Pakowska 
zaowocował płytą „Przed skoń-
czeniem świata”, na której zna-
lazła się w  większości muzyka 
tradycyjna z  regionu Dolnego 
Śląska. Koncertuje w  Polsce 
i  zagranicą, między innymi we 
Francji, Holandii, Niemczech, 
Czechach, Estonii, Rosji, Rumunii 
czy Białorusi.
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Treść ogłoszenia: 
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Nr tel. .................................................................................

QQMOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 
-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 ● 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

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● 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. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

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

 ● 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. Wol-
ności 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 
pracę 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 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
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Kupuj i sprzedawaj

Złap okazję!
Szukacie dobrych okazji? Świetnie trafiliście. Na łamach naszej gazety przedstawiamy  

oferty sprzedaży rzeczy używanych i nowych, które mogą się wam spodobać.

Planujecie sprzedać meble albo samochód? Macie do oddania telewizor lub inny sprzęt?  
Zgłoście się do nas ze swoim ogłoszeniem – pomożemy wam znaleźć nabywcę. 

Kontakt: reklama@zycieczestochowy.pl lub w prywatnej wiadomości na Facebook'u.
Ogłoszenia są bezpłatne.

1500 zł

1500 zł

350 zł

100 zł/ 1.szt. 1600 zł

2500 zł

100 zł

500 zł

100 zł

Komplet obiadowy
sygnowany 

Barek

Parawan drewno

Komplet Ludwik

Talerz sygnowany

Podpórki do książek

Zestaw świąteczny
sygnowany

Kontakt ze sprzedającym:

tel. 514 173 411

Kpl. 6 os. + wazy

Kpl. 9 os. + kpl. śniadaniowy
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motoryzacja

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Przestrzeganie czasu pracy 
przez kierowców ma istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa 
transportu oraz zdrowia  
i  bezpieczeństwa osób w  nim 
uczestniczących, a  także dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego. Normy czasu 
pracy zostały wprowadzone 
aby nie dopuszczać do nad-
m i e r n e g o  z m ę c z e n i a 
kierowców wskutek długiego 
prowadzenia pojazdu - szcze-
gólnie w nocy.

Do kontroli przestrzegania 
czasu pracy kierowców i  pro-
wadzenia jego ewidencji jest 
zobowiązany pracodawca. Czas 
pracy kierowców zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy 
podlega kontroli inspektorów 
Państwowej Inspekcji Pracy, na-
tomiast czas pracy kierowców 
samozatrudnionych jest kontrolo-
wany przez inspektorów Inspekcji 
Transportu Drogowego. Przepisy 
o czasie pracy kierowców zostały 
określone w  Ustawie z  dnia 16 
kwietnia 2004 r. o  czasie pracy 
kierowców (Dz.U. z  2019 r. poz. 
1412). Podlegają im kierowcy za-
trudnieni na podstawie stosunku 
pracy, kierowcy samozatrudnieni, 
czyli przedsiębiorcy osobiście 
wykonujący przewozy drogowe 
oraz osoby niezatrudnione przez 
przedsiębiorcę, lecz osobiście 
wykonujące przewozy drogowe 
na jego rzecz, w  rozumieniu art. 
4 pkt 6a ustawy z  dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o  transporcie dro-
gowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180).
Za nieprzestrzeganie czasu pracy 
pracodawcom grożą kary okre-
ślone w  ustawie – kodeks pracy, 
natomiast za nieprzestrzeganie 
czasu pracy samozatrudnionych 
kierowców - kary określone w za-
łączniku nr 3 do ustawy o  trans-
porcie drogowym.

Zgodnie z  ustawą o  czasie 
pracy kierowców do czasu pracy 
kierowców zalicza się:
• prowadzenie pojazdu
• załadowywanie i  rozładowy-

wanie oraz nadzór nad zała-
dunkiem i wyładunkiem

• nadzór oraz pomoc osobom 
wsiadającym i wysiadającym

• czynności spedycyjne
• obsługę codzienną pojazdów 

i przyczep
• inne prace podejmowane 

w  celu wykonania zadania 
służbowego lub zapewnienia 
bezpieczeństwa osób, pojazdu 
i rzeczy

• niezbędne formalności admi-
nistracyjne

• utrzymanie pojazdu w czystości

• pozostawanie poza godzinami 
pracy (poza przyjętym roz-
kładem czasu pracy) w  goto-
wości do wykonywania pracy, 
w  szczególności podczas 
oczekiwania na załadunek lub 
rozładunek, których przewi-
dywany czas trwania nie był 
znany kierowcy

Limity czasu pracy

Czas pracy kierowcy nie może 
przekraczać 8 godzin na dobę 
i  przeciętnie 40 godzin w pięcio-
dniowym tygodniu pracy, w przy-
jętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy. 
Kierowcy pracujący w  systemie 
równoważnym, na podstawie 
rozkładów czasu pracy, mogą 
mieć wydłużony czas pracy do 12 
godzin na dobę. Wydłużony czas 
pracy w  poszczególnych dniach 
jest równoważony skróconym 
czasem pracy w  innych dniach 
lub dniami wolnymi od pracy.

Kierowcy, którzy wykonują 
przewóz drogowy osób lub 
rzeczy pojazdami skonstru-
owanymi lub trwale przystoso-
wanymi i  przeznaczonymi do 
przewozu więcej niż dziewięciu 
osób łącznie z  kierowcą lub po-
jazdami, których dopuszczalna 
masa całkowita, łącznie z  przy-
czepą lub naczepą, przekracza 
3,5 tony podlegają również 
przepisom:
• rozporządzenia (WE) nr 

561/2006 Parlamentu Eu-
ropejskiego i  Rady z  dnia 15 
marca 2006 r. w  sprawie har-
monizacji niektórych prze-
pisów socjalnych odnoszących 
się do transportu drogowego 
oraz zmieniającego rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 
3821/85 i  (WE) 2135/98, jak 
również uchylającego roz-
porządzenie Rady (EWG) nr 
3820/85 - jeżeli przewóz od-
bywa się na terytorium Wspól-
noty lub pomiędzy Wspólnotą, 
Szwajcarią i  państwami bę-
dącymi stronami umowy 
o  Europejskim Obszarze Go-
spodarczym,

• Umowy europejskiej doty-
czącej pracy załóg pojazdów 
wykonujących międzyna-
rodowe przewozy drogowe 
(AETR), jeżeli przewóz od-
bywa się pomiędzy Wspól-
notą a  państwem trzecim 
innym niż Szwajcaria lub pań-
stwami będącymi stronami 
porozumienia o  Europejskim 
Obszarze Gospodarczym 
albo przewóz poprzez takie 
państwo.

Prawo jazdy

Kto może zostać egzaminatorem?
Egzaminator prawa jazdy musi 
cechować się doskonałą znajo-
mością przepisów drogowych. 
Powinien być także opano-
wany i reprezentować wysokie 
standardy etyczne. Jakie 
jeszcze konkretne kryteria 
trzeba spełnić, aby móc egza-
minować? Przeczytajcie!

Aby zostać egzaminatorem 
prawa jazdy, należy przejść kurs 
kwalifikacyjny. Zanim jednak 
kandydat przystąpi do niego, 
powinien się upewnić się, że 
spełnia wymogi określone 
w  Ustawie z  dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami.

Egzaminatorem może zostać 
osoba, która:

• posiada co najmniej wykształ-
cenie średnie lub średnie 
branżowe; 

• posiada przez okres co naj-
mniej 3 lat prawo jazdy ka-
tegorii B oraz przez okres co 
najmniej roku, odpowiednio 
do zakresu przeprowadza-
nego egzaminu prawo jazdy 
właściwej kategorii lub po-
zwolenie na kierowanie tram-
wajem;

• ukończyła 23 lata;

• posiada uprawnienia egzami-
natora w zakresie prawa jazdy 
kategorii B od co najmniej 3 
lat, w  przypadku osoby ubie-
gającej się o  uprawnienia do 
egzaminowania na pozostałe 
kategorie prawa jazdy; po-
siada ważne orzeczenie lekar-
skie o  braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania 
czynności egzaminatora;

• posiada ważne orzeczenie 
psychologiczne o  braku prze-
ciwwskazań psychologicznych 
do wykonywania czynności 
egzaminatora;

• ukończyła z  wynikiem pozy-
tywnym kurs kwalifikacyjny 
potwierdzony zaświadcze-
niem o jego ukończeniu;

• złożyła z  wynikiem pozy-
tywnym egzamin przed ko-
misją weryfikacyjną powołaną 
przez ministra właściwego do 
spraw transportu;

• daje rękojmię należytego 
wykonywania swoich obo-
wiązków;

• nie była skazana prawo-
mocnym wyrokiem sądu za:

• przestępstwo przeciwko bez-
pieczeństwu w komunikacji,

• przestępstwo popełnione 
w  celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej,

• przestępstwo przeciwko wia-
rygodności dokumentów,

• prowadzenie pojazdu w stanie 
po użyciu alkoholu lub 
w  stanie po użyciu innego po-
dobnie działającego środka,

• przestępstwo umyślne prze-
ciwko życiu i zdrowiu lub

• przestępstwo przeciwko wol-
ności seksualnej i  obyczaj-
ności;

• jest wpisana do ewidencji eg-
zaminatorów.

Ewidencję egzaminatorów 
prowadzi marszałek woje-

wództwa właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania

Marszałek województwa:
• wpisuje do ewidencji, 

w  drodze decyzji administra-
cyjnej, za opłatą oraz po uisz-
czeniu opłaty ewidencyjnej, 
osobę spełniającą wymagania, 
o których mowa powyżej;

• nadaje egzaminatorowi numer 
ewidencyjny;

• odmawia wpisu do ewidencji, 
w  drodze decyzji admini-
stracyjnej, w  przypadku gdy 
osoba:

• nie spełnia wymagań, o  któ-
rych mowa powyżej;

• została skreślona z  ewidencji 
w  związku z  dopuszczeniem 
się rażącego naruszenia prze-
pisów w  zakresie egzamino-
wania - w  okresie, o  którym 
mowa w  art. 71 ust. 4 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kie-
rujących pojazdami (Dz. U. 
z  2019 r. poz. 341), (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 622)

• nie zdała egzaminu, o  którym 
mowa w  art. 71 ust. 5 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kie-
rujących pojazdami (Dz. U. 
z  2019 r. poz. 341), (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 622).

Ile kosztuje kurs na egzamina-
tora prawa jazdy?

Celem szkolenia jest przygo-
towanie kandydatów na eg-
zaminatorów do prowadzenia 
egzaminów państwowych osób 
ubiegających się o  uprawnienia 
do kierowania pojazdami silni-
kowymi. Szkolenie obejmuje za-
jęcia teoretyczne i  praktyczne. 
Przedmiotowy zakres szkolenia 
obejmuje naukę podstaw tech-
niki jazdy (z zakresu psychologii, 
dydaktyki, techniki kierowania 
i  obsługi pojazdu), przepisy 
ruchu drogowego, bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, zasady 
prowadzenia egzaminu pań-
stwowego oraz etykę zawodu 
egzaminatora, praktykę egza-
minatorską, technikę i  taktykę 
jazdy. Liczba godzin szkolenia 
wynosi: 154 godziny zajęć teo-
retycznych oraz kilkadziesiąt 
godzin zajęć praktycznych, w za-
leżności od zakresu zdobywa-
nych uprawnień. Cena takiego 
kursu to sięga 4200 złotych. 
Wpłaty można dokonać jedno-
razowo, ewentualnie w  ratach 
– wówczas cena może wzrosnąć.

Transport drogowy

Zasady przestrzegania 
czasu pracy  
przez kierowców
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

TOYOTA AVENSIS 
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

85.900 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

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 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
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 9.900 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 2.0 E, rok prod. 1999, 6.900 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 4 listopada 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Od 1 listopada

Obowiązkowa kontrola 
systemu eCall
Z  dniem 1 listopada zaczęły 
obowiązywać nowe przepisy 
dotyczące przeprowadzania 
okresowych badań technicz-
nych pojazdów. Zgodnie 
z obowiązującym już rozporzą-
dzeniem, Stacje Kontroli 
Pojazdów powinny sprawdzać 
system eCall. 

Decyzją Komisji Europejskiej, 
od 1 kwietnia 2018 roku na te-
renie Europy, wszystkie homo-
logowane nowe typy pojazdów 
osobowych oraz dostawczych 
(do 3,5 tony) muszą być wypo-
sażone w  eCall, czyli moduł wy-
krywania kolizji lub wypadku 
drogowego i  automatycznego 
wezwania pomocy na miejsce 
zdarzenia. Głównym celem wpro-
wadzenia tego rozwiązania jest 
zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach oraz skrócenie czasu po-
wiadamiania służb ratunkowych 
o  kolizjach i  wypadkach drogo-
wych. Zdarzenia przekazywane 
w  ramach eCall są zgłoszeniami 
alarmowymi, uruchamianymi 
automatycznie przez czujniki 
w  pojeździe lub ręcznie przez 
kierowcę oraz pasażerów w  sy-
tuacji, gdy dojdzie do wypadku 
drogowego, bądź innego zda-

rzenia alarmowego. Zgłoszenia 
generowane przez moduł eCall 
traktowane są przez operatorów 
numerów alarmowych jako zgło-
szenia zasadne, w  szczególności, 
gdy rozmowa z  osobą zgłasza-
jącą to potwierdzi lub kiedy nie 
ma możliwości nawiązania po-
łączenia głosowego ze zgłasza-
jącym, a  uzyskano minimalny 
pakiet danych zawierający m. in. 
lokalizację miejsca zdarzenia. Po 
otrzymaniu informacji z  modułu 
eCall, operator numerów alarmo-
wych wykona próbę połączenia 
głosowego z  osobami znajdują-
cymi się w  pojeździe. Zgodnie 
z  treścią obowiązującego od 1 li-
stopada rozporządzenia kontrola 
ma być przeprowadzana - o  ile 
jest to możliwe.

 ■ Paula Nogaj
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PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 LISTOPADA 2022  23sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Adres redakcji:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Wydawca:

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Telefon:

Biuro ogłoszeń:  792 620 051

Okienko transferowe

Michelsen dołącza do zespołu 
Włókniarza Częstochowa

Indywidualne Mistrzostwa Polski Niesłyszących

Zawodnicy UJD AZS Częstochowa 
wywalczyli 18 medali

Okienko transfe-
rowe w polskich 

ligach żużlo-
w y c h 
wystartowało 
1 listopada  

i  potrwa przez 
dwa tygodnie. 

W  tym czasie  
zawodnicy mogą 

składać podpisy pod 
kontraktami. Włók-

niarz Częstochowa poinformował dziś, 
że taki kontrakt z  biało-zielonym 
klubem podpisał Mikkel Michelsen, 
który w sezonie 2023 będzie reprezen-
tować częstochowskie Lwy.

– Duńczyk przez ostatnie cztery se-
zony reprezentował w  PGE Ekstralidze 
barwy Motoru Lublin, z którym wywalczył 
srebrny (2021) oraz złoty medal (2022) 
– Drużynowych Mistrzostw Polski. W  mi-
nionej kampanii wykręcił średnią biegową 
na poziomie (2,229), co dało mu 6. miejsce 
w  rankingu najskuteczniejszych zawod-
ników Ekstraligi. Mikkel urodził się 19 
sierpnia 1994 roku w  duńskim Nykobing 
Falster. Jest dwukrotnym Indywidualnym 
Mistrzem Europy (2019 i 2021). W Polsce 

pierwszym klubem Michelsena była lesz-
czyńska Unia, z  której przenosił się na-
stępnie do ośrodków z: Ostrowa, Tarnowa, 
Gdańska oraz Lublina. W  elitarnym cyklu 
Speedway Grand Prix żużlowiec z  Nyko-
bing Falster zadebiutował w  2014 roku 
(zastąpił w jednym biegu Kennetha Bjerre, 
nie zdobył jednak żadnych punktów). 
W  2022 był stałym uczestnikiem SGP 
(11. miejsce – 82 pkt) – podsumowuje 
klub i  dodaje, że kontrakt, który podpisał 
z  Włókniarzem Duńczyk, obowiązywać 
będzie przez rok.

Lech Kędziora w dalszym ciągu będzie 
trenerem Włókniarza Częstochowa

Kilka dni temu częstochowski klub po-
informował również, że dotychczasowy 
szkoleniowiec Lech Kędziora w  dalszym 
ciągu będzie trenerem Włókniarza Czę-
stochowa. Sezony 2023 i  2024 będą dla 
niego kolejno trzecim i czwartym sezonem 
spędzonym pod Jasną Górą. W  swojej 
pierwszej przygodzie w  2017 roku trener 
Kędziora razem z  drużyną Lwów wywal-
czył bardzo dobre 5. miejsce. Po krótkiej 
przerwie powrócił do Częstochowy i w mi-
nionych rozgrywkach zdobył brązowy 
medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

Na początku października w  Wejhe-
rowie odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Niesłyszących 
w  tenisie stołowym. Wystartowało 
w nich sześcioro zawodników AZS UJD, 
którzy łącznie wywalczyli 18 medali – 
10 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. 

Julia Szemiel, Iwona Żyła, Hanna Sygidus, 
Adrian Szeliga, Paweł Pięta i  Wiktor No-
wakowski to podopieczni szkoleniowca 
Wiesława Pięty, którzy wzięli udział w tych 
sportowych zmaganiach. Wywalczyli oni 
łącznie 18 medali, co stanowi rekordową 
liczbę w  historii Klubu Uczelnianego AZS 
UJD Częstochowa. W  poprzednich mi-
strzostwach z  2021 roku, reprezentacja 
z wywalczyła o trzy medale mniej. - Gwiaz-
dami mistrzostw Polski seniorów okazali 
się Julia Szemiel i Adrian Szeliga, którzy wy-
walczyli po 3 złote medale. Wśród kobiet 
Julia Szemiel zdobyła trzy medale w  grze 
pojedynczej, w grze podwójnej w parze z ko-
leżanką klubową Iwoną Żyłą oraz w  grze 
mieszanej z  Adrianem Szeligą. Druga z  re-
prezentantek AZS UJD Iwona Żyła wywal-
czyła 3 krążki. Zdobyła złoty medal w grze 
podwójnej, 2 srebrne w  grze pojedynczej 
i w grze mieszanej z Pawłem Pięty. Trzecia 
zawodniczka AZS UJD Hanna Sygidus 
zdobyła 2 medale w  tym srebrny w  grze 
podwójnej z  Moniką Śmiżewską (UMKSN 
Poznań) i  brązowy indywidualnie – podsu-
mowuje klub i  dodaje, że wśród mężczyzn 
najlepiej się zaprezentował Adrian Szeliga, 

który wywalczył trzy złote medale w  grze 
pojedynczej, podwójnej z kolegą klubowym 
Pawłem Piętą i mieszanej. - Trzy medale wy-
walczył najdłuższy stażem zawodnik AZS 
UJD Częstochowa – Paweł Pięta. Zdobył 
złoto w  deblu oraz 2 srebrne w  grze poje-
dynczej i w grze mieszanej. Tym samym już 
59 medali. W  kategorii juniorów Wiktor 
Nowakowski wywalczył 3 medale do lat 19. 
Zdobył dwa złote medale w  grze pojedyn-
czej i w grze mieszanej z koleżanka klubową 
Hanną Sygidus oraz srebrny w  grze po-
dwójnej. Wśród dziewcząt do lat 16 Hanna 
Sygidus wywalczyła 3 krążki w tym 2 złote 
w  grze pojedynczej i  w  grze podwójnej 
z  Julią Zając (Świt Wrocław) oraz w  grze 
mieszanej z  Wiktorem Nowakowskim. 
Wśród chłopców do lat 16 Wiktor Nowa-
kowski zdobył 3 medale w  tym złoto indy-
widualnie i  2 brązowe w  grze podwójnej 
i  w  grze mieszanej z  Hanną Sygidus – do-
daje AZS UJD Częstochowa. 

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa – Wisła 
Płock

Rusza nowy sezon rozgrywek

Liga 40-latków w piłce siatkowej

"Razem z Wami wrócimy do DOMU"

Akcja crowdfundingowa Skry 
Częstochowa

W najbliższą sobotę, 5 listopada Raków 
Częstochowa podejmie na stadionie 
przy ul. Limanowskiego Wisłę Płock 
w  ramach 16. kolejki PKO BP Ekstra-
klasy. Początek spotkania o  godz. 
20:00.

W  poprzedniej kolejce Czerwono-Nie-
biescy pokonali na wyjeździe drużynę 
Lecha Poznań 2:1. W  dalszym ciągu zaj-

mują mocną pozycję lidera tabeli, mając na 
swoim koncie 35 punktów. Tuż za nimi lo-
kuje się Legia Warszawa, tracąc do Rakowa 
7 punktów. Na trzecim i czwartym miejscu 
znajduje się kolejno Pogoń Szczecin i  Wi-
dzew Łódź z 26 punktami na koncie. 12 li-
stopada podopieczni szkoleniowca Marka 
Papszuna rozegrają ostatni mecz w  run-
dzie jesiennej. Będzie to spotkanie wyjaz-
dowe z KGHM Zagłębie Lubin.

Siedem zespołów będzie rywalizować 
ze sobą w  nowym sezonie Ligi 
40-latków w  piłce siatkowej. Roz-
grywki wystartują w  piątek, 11 
listopada. Ich organizatorem jest 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji 
w Częstochowie. 

Drużyny, które wezmą udział w  spor-
towych zmaganiach to Automania Mi-
krus Mykanów, Fizjoterapia Miodek, 
Gmina Rędziny, Poczesna & Blachownia 
Klimas & Klimas, Sami Swoi, SERVECOM 
i  Volley. - Wszystkim zawodnikom trady-
cyjnie życzymy udanego sezonu i  dużej 
dawki pozytywnych sportowych emocji. 
Jak zawsze wszystkim życzymy również, 
aby nadchodzące rozgrywki odbyły się 
bez groźnych kontuzji i  urazów – mówi 
Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i  re-
kreacji w MOSiR Częstochowa. Wszystkie 
mecze Ligi 40-latków rozgrywane będą 

w  Sali Sportowej „Częstochowianka” przy  
ul. Rejtana 7c. Więcej informacji na stronie  
www.mosir.pl.

Terminarz 1 i 2 kolejki

1 kolejka - 11.11.2022 (piątek)
g. 9.30 Poczesna&Blachownia K&K - 

SERVECOM
g. 10.30 Gmina Rędziny – Automania 

Mikrus Mykanów
g. 11.30 Sami Swoi – Volley
pauza Fizjoterapia Miodek

2 kolejka - 13.11.2022 (niedziela)
g. 9.30 Gmina Rędziny - Poczesna&Bla-

chownia K&K
g. 10.30 Volley - SERVECOM
g. 11.30 Automania Mikrus Mykanów - 

Fizjoterapia Miodek
pauza Sami Swoi 

Stadion Miejski przy ul. Loreteńskiej 
przechodzi obecnie gruntowną moder-
nizację. Skra Częstochowa chcąc 
wrócić do grania na własnym obiekcie, 
postanowiła ruszyć z  akcją crowdfun-
dingową. Włodarze klubu są 
przekonani, że z  pomocą i  wsparciem 
kibiców wkrótce się to uda. 

- Akcja, organizowana we współpracy 
z  platformą Beesfund, ma na celu pozy-
skanie środków pieniężnych niezbędnych 
do sfinansowania budowy nowych trybun 
oraz infrastruktury około stadionowej, co 
pozwoli dokończyć modernizację stadionu 
przy ulicy Loretańskiej – informuje Skra 
Częstochowa i  wyjaśnia - Kibice, wspie-
rając klub, będą mogli automatycznie 
nabyć część akcji spółki Skra Częstochowa 
S.A. Wiąże się to także z benefitami, dzięki 
którym poczują się wyjątkowo. Oprócz 
przekazania akcji, otrzymają podzięko-
wanie od klubu w postaci m.in. oficjalnego 
certyfikatu potwierdzającego nabycie 
akcji Skry, dostępu do zamkniętej grupy 
inwestorów na Facebooku, karnetu na 

pierwszy pełny sezon Skry na „Lorecie” 
czy miejsca na pamiątkowej tablicy dla 
akcjonariuszy – wylicza klub. Kilka lat 
temu podobną akcję przeprowadziła 
Wisła Kraków - wówczas inicjatywa za-
kończyła się sukcesem i   nowi włodarze 
„Białej Gwiazdy” zebrali kilka milionów 
złotych na dalsze funkcjonowanie klubu. 
Skra Częstochowa od lat oferuje moż-
liwości młodym zawodnikom z  naszego 
miasta. W akademii, która wyróżniona jest 
Złotą Gwiazdką PZPN, trenuje około 500 
dzieci. - Największym problemem Skry od 
lat pozostaje infrastruktura stadionowa. 
Zespół jest zmuszony rozgrywać mecze 
na Stadionie Miejskim w Bełchatowie. Za-
rząd klubu robi jednak wszystko, by w naj-
bliższym czasie powrócić na Loretańską. 
Modernizacja już trwa, ale sukces akcji 
crowdfundingowej ma stanowić zwień-
czenie projektu i nowe otwarcie dla pierw-
szoligowej drużyny – wyjaśniają włodarze 
klubu i zachęcają do śledzenia dalszych in-
formacji na temat szczegół akcji.

Mikkel Michelsen / 
fot. Grzegorz Misiak

zdj. AZS UJD Częstochowa
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