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Informacje o zmianie poziomu 
dofi nansowania instalacji foto-
woltaicznych zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej 
programu Mój Prąd przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach czwartej edycji pro-
gramu jego benefi cjenci od 15 
grudnia mogą liczyć na zwięk-
szone dofi nansowanie do insta-
lacji fotowoltaicznej – dopłaty 
wzrosną z 4 do 6 tys. lub 7 tys. 
zł (w przypadku przedsięwzięć 
z dodatkowymi elementami) oraz 
magazynów energii do 16 tys. zł. 
Dofi nansowanie do magazynów 
ciepła oraz systemu HEMS/
EMS nie ulega zmianie. Ważna 
informacja jest taka, że wniosko-
dawcy którzy otrzymali już wy-
płatę dofi nansowania w ramach 

czwartej edycji programu Mój 
Prąd w poprzedniej wysokości, 
nie będą musieli składać nowego 
wniosku. - Dla wypłaconych już 
wniosków koszty kwalifi kowane 
zostaną ponownie przeliczone 
względem nowego poziomu do-
fi nansowania i jeżeli przysługiwać 
będzie zwiększony poziom dofi -
nansowania, wypłacona zostanie 
różnica pomiędzy otrzymaną do-
tacją a dotacją jaką otrzymałby 
wnioskodawca po zmianie po-
ziomu dofi nansowania – wyjaśnia 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Nabór wniosków w ramach Pro-
gramu Priorytetowego Mój Prąd 
na lata 2021 - 2023 trwa od 15 
kwietnia br. i choć miał trwać do 
22 grudnia, został przedłużony do 
31 marca 2023 roku.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych lub wzrost autokonsumpcji 
wytworzonej energii elektrycznej 
poprzez jej magazynowanie (ma-
gazyny energii elektrycznej lub 
ciepła) oraz zwiększenie efektyw-
ności zarządzania energią elek-
tryczną na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. Przedsięwzięcia muszą 
przyczyniać się do realizacji kra-
jowego celu dotyczącego udziału 
OZE w konsumpcji i wytwarzaniu 
energii ogółem oraz muszą za-
pewniać poszanowanie środo-
wiska i ochronę krajobrazu (co jest 
możliwe zwłaszcza w przypadku 
zastosowania mikroinstalacji foto-
woltaicznej).

■ Paula Nogaj

W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem ener-
getycznym w Europie od 15 grudnia 2022 roku zostanie zwiększone dofinansowanie 
do mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd. O ile wzrosną do-
płaty? Wyjaśniamy.

Program "Mój Prąd"

Nawet 16 tys. zł Nawet 16 tys. zł 
dopłaty dopłaty 
do fotowoltaikido fotowoltaiki
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■ fot.: freepik.com
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Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r. 
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do 
różnych tytułów lokalnych i regionalnych, głównie 
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko 
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale więk-
szość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Stanie przed sądem

Ratownik medyczny 
z zarzutami o molestowanie

O całej sprawie śledczych po-
informował dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie. Wcześniej bo-
wiem skarga na ratownika wpły-
nęła do szpitalnej komisji do spraw 
mobbingu i innych zachowań nie-
pożądanych. Przeprowadzono 
wewnętrzne postępowanie wy-
jaśniające i na tej podstawie za-
wiadomiono organy ścigania. Do 
przestępstw miało dochodzić 
w okresie od stycznia 2019 roku 
do kwietnia 2021. – W toku 
śledztwa prokurator postawił ra-

townikowi medycznemu pięć za-
rzutów popełnienia przestępstw. 
Dotyczą one dopuszczenia się 
wobec dwóch koleżanek z pracy 
tak zwanych innych czynności 
seksualnych, uporczywego nę-
kania tych kobiet, a także grożenia 
pozbawieniem życia – wyja-
śnia prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie. – Kolejny zarzut 
dotyczy usiłowania doprowa-
dzenia pacjentki szpitala do tak 
zwanej innej czynności seksualnej. 
Mężczyzna miał wykorzystać jej 

bezradność spowodowaną nie-
trzeźwością – dodaje prokurator 
Ozimek. Podejrzany nie przyznał 
się do zarzucanych mu czynów. 
Prokurator wystąpił do sądu 
z wnioskiem o tymczasowe aresz-
towanie. Ten jednak go uchylił. 
Wobec tego mężczyzna ma dozór 
policyjny, zakaz zbliżania się do 
pokrzywdzonych, a także zaka-
zano mu wykonywania zawodu 
ratownika medycznego. Kolejne 
rozprawy odbędą się w lutym 
2023 r.

■  Teresa Szajer

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie rozpoczął się proces mężczyzny, który 
pracując w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce miał dopuścić 
się m.in. molestowania kobiet i stalkingu. Częstochowska Prokuratura Rejonowa 
postawiła ratownikowi medycznemu aż pięć zarzutów. Niektóre z nich są zagro-
żone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Roboty na budowie postępują

Wyłania się już kształt nowej DK-46 

- Budowa nowej DK-46 w za-
chodniej części miasta to szansa 
na lepszą komunikację dla wszyst-
kich mieszkańców, ale przede 
wszystkim na poprawę komfortu 
tych, przez których dzielnice 
droga przebiega i na które bez-
pośrednio oddziałuje. Dzielnice 
Gnaszyn-Kawodrza, Podjasno-
górska, Stradom, Trzech Wiesz-
czów dzięki tej inwestycji, na 
którą czekano od dłuższego czasu, 
zyskają lepszą drogę, a także im-
puls do rozwoju - mówi prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam 
nadzieję, że mimo szerokiego za-
kresu i trudności w prowadzeniu 
wielu prac "pod ruchem" oraz 
w sąsiedztwie linii kolejowej re-
alizacja inwestycji będzie prze-
biegała zgodnie z planem. Wierzę, 
że z rozbudowanej drogi oraz no-
wego połączenia będziemy mogli 
skorzystać w przewidzianym 
umową terminie – dodaje.

Jak informuje Miejski Zarząd 
Dróg w Częstochowie, ruch ko-
łowy na zamkniętym przejeździe 
w ul. Szybowej ma zostać przy-
wrócony 3 grudnia. Częściowo 
otwarte zostało już skrzyżowanie 
z ul. Tatrzańską. Główny ruch na 
budowie nowej DK-46 odbywa się 
odcinkowo po nowej nawierzchni, 
choć poziomy jezdni m.in. ze 
środkowym pasem manewrowym 
z kostki zostaną wyrównane do-
piero po uzupełnieniu struktury 
o warstwę ścieralną (wierzchnią 
część drogi). Na budowie w ciągu 

ulic: Głównej i Przejazdowej 
w pięciu lokalizacjach ruch od-
bywa się wahadłowo ze sterowa-
niem sygnalizacją świetlną. 

„Rozbudowa DK-46 – ul. 
Głównej i ul. Przejazdowej wraz 
z budową obejścia ul. Św. Bar-
bary do ul. Pułaskiego” jest stra-
tegiczną inwestycją, która ma 
ulepszyć komunikację w naszym 
mieście – przede wszystkim 
wyprowadzi ruch tranzytowy 

z części otoczenia centrum miasta. 
W ramach realizowanych prac – 
oprócz infrastruktury drogowej 
i podziemnych sieci – na ok. 6 km 
odcinku powstaną również drogi 
rowerowe, chodniki, oświetlenie, 
ronda i skrzyżowania poprzeczne, 
które zyskają nową i bezpieczną 
geometrię. Teren zyska także od-
wodnienie.

■ Paula Nogaj

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wizytował plac budowy nowej DK-46 w ist-
niejącym śladzie ulic: Głównej i Przejazdowej. Obecnie najbardziej intensywne 
prace trwają na budowie obiektu mostowego nad Stradomką, a także w sąsiedz-
twie linii kolejowej – głównie na zamkniętych przejazdach w ul. Przestrzennej 
i Szybowej. Koszt całej inwestycji wraz z dofinansowaniem ze środków Unii Eu-
ropejskiej to ponad 98 mln zł. Finał prac zaplanowano z końcem 2023 roku. 

Przyjęto uchwałę

Częstochowa chce 
przeciwdziałać 
dyskryminacji

Miejscy radni przyjęli uchwałę 
o przeciwdziałaniu dyskryminacji 
w naszym mieście. - Częstochowa 
chce tworzyć wzorcowy model 
miasta przyjaznego, otwartego, 
ceniącego różnorodność – miasta 
bezpiecznego i komfortowego 
dla wszystkich, którzy respektują 
pokojowe zasady współistnienia 
i wzajemnego szacunku –  prze-
konuje częstochowski magistrat.

W uchwale zawarto cztery za-
sadnicze kierunki przeciwdziałania 
dyskryminacji na terenie miasta. 
Chodzi przede wszystkim o moni-
torowanie wszelkich jej przejawów 
i zapobieganie im. Ponadto miej-
skie strategie i polityki powinny 
być zgodne z obowiązującą ustawą 
o wdrożeniu niektórych przepisów 
UE w zakresie równego trakto-
wania, co ograniczy możliwość 
występowania zjawisk dyskrymi-
nacyjnych. Uchwała zobowiązuje 
również częstochowski magistrat 
do przeciwdziałania  narastającej 
kulturze przemocy, przejawiającej 
się mową nienawiści, hejtowi etc. 
To ważne zwłaszcza teraz, gdy 
Częstochowa podobnie jak inne 
miasta w Polsce stała się schronie-
niem dla uciekających przed wojną 
obywatelek i obywateli Ukrainy. 

„Częstochowa 
– Miasto równych szans” 

Zespół ds. Równego Trakto-
wania powołany przez prezy-
denta miasta opracował diagnozę 
zatytułowaną „Częstochowa – 

Miasto równych szans”. Zawiera 
ona rekomendacje, w których 
stwierdza się, że częstochow-
skie działania na rzecz równości 
powinny mieć charakter ciągły 
i obejmujący możliwie najszersze 
spektrum prowadzonych przez 
samorząd zadań. W związku 
z tym rekomenduje się wdrożenie 
procedury, która wymaga plano-
wania każdej miejskiej inwestycji 
z myślą o osobach o ograniczonej 
sprawności. Projekty umożliwia-
jące integrację mają być głównym 
kierunkiem działań wobec grup 
i osób zagrożonych marginalizacją 
ze względu na niepełnospraw-
ność, długotrwałą chorobę czy 
podeszły wiek. Ponadto reko-
menduje się również wdrożenie 
procedury, która umożliwi miastu 
odrzucenie oferty lub zerwanie 
zamówienia przetargowego w sy-
tuacji, kiedy fi rma dostarczająca 
usługi lub produkty samorządowi 
będzie naruszać przepisy anty-
dyskryminacyjne Kodeksu Pracy 
np. poprzez molestowanie lub 
mobbing. 

Rekomendowana jest także 
kwesti a świeckości administracji 
publicznej. Oznacza to, że zaleca 
się na przykład wprowadzenie 
takich form organizacji miejskich 
uroczystości, które wyraźnie 
rozdzielą sferę świecką od sfery 
religijnego rytuału – zależnej 
przecież od indywidualnych wie-
rzeń oraz dobrowolnego wyboru.

■ Paula Nogaj

■ fot.: MZT w Częstochowie
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■ artykuł sponsorowany

Polecamy

Wigilia firmowa? Oczywiście w Malutkie Resort

Dogodne położenie, bliskość 
natury, liczne atrakcje i ponad 25 
hektarów ośrodka – to wszystko 
sprawia, że w Malutkie Resort 
zorganizujecie najlepszą wigilię 
dla fi rmy.

Na uroczyście zastawionych 
stołach nie zabraknie tradycyj-
nych aromatycznych potraw, 
świątecznych wypieków i wigilij-
nych aranżacji. To, czym możecie 
zaskoczyć swoich gości i pracow-
ników to wybrane dania wigi-
lijne w wersji regionalnej kuchni 
łódzkiej. Spotkanie wigilijne dla 
pracowników organizowane są 

w jednej z  sal bankietowych lub 
na życzenie w formie biesiadnej 
w przestronnej altanie. Ośrodek 
może przygotować również ca-
tering wigilijny na wynos a także 
dostarczyć go do siedziby fi rmy.

W cenie zestawu wigilijnego 
otrzymujecie:
• Menu oparte na tradycyj-

nych recepturach
• Pachnące pierniki i inne 

wypieki przygotowane na 
miejscu

• Świąteczne dekoracje stołu
• Bezpłatną rezerwację sali na 

wyłączność

• Stałą pomoc specjalisty w za-
kresie organizacji eventu

Wigilijny klimat dodatkowo 
podkreślić mogą:
• Muzycy smyczkowi
• Świąteczny DJ – Konferan-

sjer
• Wizyta Świętego Mikołaja
• Warsztaty z przygotowania 

świątecznych wypieków
• Degustacje
• Christmas Party wraz z noc-

legiem i atrakcjami
Jako ciekawy pomysł na pre-

zent dla pracowników Malutkie 
Resort poleca:

• vouchery upominkowe 
na pełną ofertę ośrodka 
(Atrakcje, Fun Park, Gastro-
nomia)

• świąteczne zestawy prezen-
towe w eleganckim opako-
waniu

Catering świąteczny wigilijny
 do fi rmy

Organizują Państwo spotkanie 
świąteczne dla swoich pracow-
ników w siedzibie fi rmy?  Malutkie 
Resort z przyjemnością dopełni je 
wyjątkowym świątecznym menu.

Gotowe potrawy zostaną do-
wiezione do Państwa fi rmy. 
Istnieje też opcja odebrania ich 
w Malutkich. Na terenie ośrodka 
wigilijne spotkania fi rmowe or-
ganizowane są do 22 grudnia. 
Dostawy i odbiory będą realizo-
wane do 24 grudnia.

Jeśli jesteś zainteresowany or-
ganizacją wigilii fi rmowej napisz 
bądź zadzwoń do nas: kontakt@
malutkie.com Manager: 604-
234-048

reklama

Wanda Sowińska

Mieszka w Częstochowie. Od 
wczesnej młodości pisze wiersze, 
które – jak mówi – płyną prosto 
z jej serca. Wiersze pomagają jej 
znosić niewygody życia pozwa-
lają znaleźć równowagę ducha 
w chwilach dramatycznych, 
przynoszą ukojenie w okresach 
zwątpienia. Są też wyrazem jej 
zachwytów nad cudami zwykłej 
przyrody i zadumy nad przemi-
janiem. Wiersze pani Wandy So-
wińskiej niejednokrotnie służą 
wyrażaniu jej podziwu dla ludzi 
wielkich i zaraz po ich napisaniu 
przesyła je adresatom. Poza pi-
saniem wierszy, pani Wanda 
śpiewa, gra na akordeonie i opra-
cowuje wróżby karciane dla bli-
skich i nie tylko. 

Pani Wando,
 Z okazji urodzin składamy Pani moc 

życzeń: uśmiechu, zdrowia, radości, 
mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni 
wielkich i małych, wielu przygód nie-
bywałych i uśmiechu wesołego i wszyst-
kiego, wszystkiego najlepszego! 

Moja poezja

Przejrzyj się w mojej
poezji
jak w lustrze ogromnym
zobaczysz swe odbicie
czego nie zapomnisz
ujrzysz tam swoją 
miłość
tęsknotę bez końca
ujrzysz w niej złoty
księżyc 
i... promienie słońca

Zobaczysz w mojej poezji
świat pełen miłości
ona Ci wszystko
uciszy,
da – pełnię radości.

Poezja – to duże lustro
i może się zdarzyć 
że przez nie możesz 
wkroczyć
do krainy marzeń.

Moje marzenia
Roztaczam marzenia
Jak na wodzie „kręgi”
Wypływają one z cienia
Rosnąc do potęgi.

Piękne mam marzenia
W nich jest wielka siła
Z nimi łatwiej w życiu
Czym bez nich bym była?

One zawsze urozmaicą 
Każdą moją chwilę
Smutek, troski odganiają
Dając szczęścia tyle!

Marzenia – coś niezwykłego
Z nich się tworzy życia treść
Można o nich pisać, śpiewać
Całe życie – w sercu mieć.

Warto marzyć. Warto śnić
W marzeniach – szczęśliwą być
 W sercu coś pięknego czuję
I... humor wciąż dopisuje...

kiego, wszystkiego najlepszego! 

Kochamy Panią 
Redakcja Życie Częstochowy i Powiatu
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Wolontariusze alarmują

Czy schronisko w Jamrowiźnie zostanie zlikwidowane?

Od kilku dni w mediach spo-
łecznościowych pojawiają się in-
formacje o likwidacji schroniska 
w Jamrowiźnie. Wolontariusze 
i osoby wspierające tę placówkę 
są przekonani, że działania podej-
mowane przez gminę prowadzą 
do likwidacji schroniska lub jego 
upadłości - pomimo tego, że jest 
to dobrze prosperujące miejsce, 
które rozkwitło w ostatnich la-
tach. Zwierzęta mają tam bowiem 
zapewnione godne warunki życia, 
a prężnie działający wolontariat 
podnosi standardy schroniska. Jak 
informują wolontariusze, walka 
o to miejsce trwa już dwa lata. 
W międzyczasie pojawił się po-
mysł dzierżawy schroniska przez 
inny organ – stowarzyszenie lub 
fundację. - Od początku staliśmy 
na stanowisku, by schronisko po-
zostało w rękach gminy, jednak 
w obliczu zaistniałych wydarzeń 
wolontariusze rozpoczęli po-
szukiwania zaufanej organizacji, 
która wydzierżawiłaby schro-
nisko. Wójt oraz Centrum Inte-
gracji Społecznej, które czynnie 
wspierało schronisko podjęli kroki 
w celu dzierżawy placówki przez 
organizację pożytku publicznego. 
Rozmowy toczyły się od sierpnia 
tego roku i mimo zainteresowania 

dzierżawą, a w dalszej kolejności  
kupnem przez OTOZ Animals, 
wójt zdecydował o wywózce 
psów – informują wolontariusze, 
którzy dowiedzieli się, że od 1 
grudnia zwierzęta pozostaną bez 
opieki. Pracownicy schroniska 
otrzymali bowiem wypowiedzenia 
świadczenia pracy do końca listo-
pada, które po interwencji wolon-
tariuszy przedłużono do końca 
grudnia. 

- Walczymy  o humanitarną pla-
cówkę, która została wybudowana 
z podatków mieszkańców. Jest to 

miejsce integracji, które powinno 
być  ważne dla  gminy - społecznie 
i wizerunkowo, ponieważ jest to 
miejsce, którym gmina powinna 
się  szczycić realizując zadanie, 
jakim jest dobrostan  zwierząt 
bezdomnych. Schronisko jest pro-
wadzone i wspierane przez wiele 
serc, które nie wyobrażają sobie 
życia bez tego miejsca. Mówimy 
zatem kategoryczne NIE dla po-
zbawiania schroniska w Jamro-
zowiźnie środków  fi nansowych  
i szeroko rozumianej pomocy.  Nie 
do zaakceptowania jest sytuacja, 

w której pod znakiem zapytania 
stawia się dalsze losy bezdomnych 
zwierząt – dodają wolontariusze. 

Wójt Piotr Juszczyk zaprzecza: 
„Nie likwidujemy schroniska”.

Skontaktowaliśmy się z wójtem 
gminy Kłomnice, aby zapytać o sy-
tuację placówki w Jamrowiźnie 
i doniesieniach, które do nas do-
tarły. - Nie likwidujemy schro-
niska. Chcemy je wydzierżawić 
i pomóc dzierżawcy. W związku 
z tym psy idą do adopcji, żeby 
było ich jak najmniej i właśnie te 
umowy z pracownikami, które 

miałyby się kończyć w grudniu 
to też po to, aby dzierżawca, 
z którym ma zostać podpisana 
umowa, mógł zacząć od nowa i za-
trudnić pracowników na własnych 
zasadach – mówi wójt gminy 
Kłomnice. Zapytaliśmy również, 
czy faktycznie psy mają zostać 
wywiezione do innych placówek. -  
Nie wykonaliśmy żadnych ruchów, 
jedynie wystosowaliśmy zapy-
tanie do schroniska w Radomsku, 
czy przyjęliby te dwadzieścia czy 
trzydzieści psów, gdybyśmy nie 
doszli do porozumienia z tą czy 
inną fundacją i umowa o dzier-
żawę nie zostałaby podpisana. 
To tylko na wszelki wypadek, po-
nieważ nie moglibyśmy zostawić 
psów samych bez opiekunów i ob-
sługi schroniska – wyjaśnia wójt. 
- Nie mamy środków na utrzy-
manie placówki w Jamrowiźnie 
w takiej formie, jak do tej pory. 
Jeżeli umowa o dzierżawę nie zo-
stanie podpisana, gmina będzie 
musiała wówczas zacisnąć zęby, 
ale koszt 30 psów to nie będzie 
już pół miliona złotych, ale jestem 
przekonany, że znajdą się zainte-
resowani. Mam nadzieję, że uda 
nam się porozumieć z dzierżawcą 
– dodaje. 

■ Paula Nogaj

Wolontariusze są zaniepokojeni losem schroniska w Jamrowiźnie. Alarmują, że władze gminy Kłomnice wraz z radnymi chcą likwi-
dacji tego miejsca. Wójt Piotr Juszczyk zaprzecza i zapewnia, że schronisko ma zostać jedynie wydzierżawione.

■ fot.: freepik.com

Nowa adaptacja

Premiera spektaklu „Czerwonego Kapturka”

Postać dziewczynki w czer-
wonym kapturku jest nam 
wszystkim dobrze znana. Opo-
wieść o niej i o wilku ma śre-
dniowieczne korzenie, a w XVII 
wieku ukazała się w zbiorze 
baśni spisanych przez Char-
les'a Perraulta. Bracia Wilhelm 
i Jacob Grimmowie uzupełnili 
ją później o szczęśliwe zakoń-
czenie. Istnieje wiele wersji 
tej historii i wciąż jest ona 
jedną z najchętniej wystawia-
nych baśni na deskach teatrów 
z myślą o dzieciach. W Teatrze 
im. Adama Mickiewicza spek-
takl został stworzony przez re-
żysera  Dariusza Wiktorowicza 
na podstawie adaptacji Ceza-
rego Żołyńskiego. - Ta wersja 

sceniczna jest nieco uwspół-
cześniona, przesycona absur-
dalnym humorem, komicznymi 
dialogami oraz wieloma wpada-
jącymi w ucho piosenkami duetu 
kompozytorów: Marka Zalew-
skiego i Pawła Czyrki – zdradza 
częstochowski teatr. Narra-
torem opowieści jest Fotograf, 
który zawiązuje akcję i rozpo-
czyna opowieść. - W jego ate-
lier znajduje się bowiem album 
ze starymi zdjęciami, w których 
zaklęte są wspomnienia. Za 
jego sprawą poznajemy historię 
o Czerwonym Kapturku - do-
brej i ślicznej, choć trochę nie-
rozważnej dziewczynce, która 
po drodze do swej chorej babci 
poznaje przebiegłego i głodnego 

wilka – czytamy w zapowiedzi.
Obsada:
Czerwony Kapturek – Hanna 

Zbyryt,
Babcia – Czesława Monczka,
Mama – Iwona Chołuj,
Pani Karla – Sylwia Karczmar-

czyk,
Pani Coco – Agnieszka Łopacka,
Fotograf – Waldemar Cudzik,
Gajowy – Antoni Rot,
Wilk – Robert Rutkowski,
Inspicjent/sufl er - Andrzej Ro-

spondek
Bajka z obsługą mikołaj-

kową w dniach 4-9 grudnia. 
Informacji udziela Dział Promocyj-
no-Literacki Teatru Mickiewicza 
pod nr tel. 34 372 33 27 (47, 06).

■ fot. Urząd Miasta Częstochowy

W najbliższą sobotę, 3 grudnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbędzie się premiera spek-
taklu „Czerwony Kapturek” w reżyserii Dariusza Wiktorowicza. Nowa adaptacja baśni, która 
rozsławiona została przez braci Grimm, to opowieść o dorastaniu, bezinteresownej pomocy 
i o tym, że dobro zwycięża zło.

Dobrowolnie poddała się karze

Kopała leżącą na ziemi Ukrainkę 
i obrzucała wulgaryzmami

W połowie kwietnia 2022 r. 
wówczas 17-letnia uczennica II 
klasy jednego z częstochowskich 
techników przechodząc przez 
skwer Solidarności w centrum 
miasta podeszła do przebywają-
cych tam 15-latek z Ukrainy i - jak 
oceniła prokuratura - z powodu ich 
przynależności narodowej znie-
ważyła je słowami powszechnie 
uznanymi za obelżywe. Później 
doszło do rękoczynów - uderzyła 
jedną z dziewczyn w twarz, a na-
stępną chwyciła za włosy i po-
pchnęła tak, że młoda Ukrainka 
upadła na ziemię. Agresorka ko-
pała leżącą na ziemi dziewczynę 
kolanem w głowę i brzuch. Prze-
stała, gdy od ofi ary odciągnął 
ją kolega, z którym oddaliła się 
z miejsca zdarzenia.

Prokuratura skierowała do Sądu 
Okręgowego w Częstochowie akt 

oskarżenia przeciwko 17-letniej 
uczennicy, dotyczący stosowania 
przemocy wobec małoletnich 
obywateli Ukrainy z powodu ich 
przynależności narodowej. Oskar-
żona dobrowolnie poddała się 
karze, w związku z tym nie było 
prowadzone pełne postępowanie. 

■  Teresa Szajer

17-letnia Magda K. w centrum Częstochowy biła 
i obrzucała wulgaryzmami młode Ukrainki. Sama 
oskarżona dobrowolnie poddała się karze. Sąd 
Okręgowy w Częstochowie skazał ją na 10 miesięcy 
więzienia w zawieszeniu na dwa lata za rasistow-
skie ataki i rękoczyny oraz zasądził kary pieniężne 
dla trzech pokrzywdzonych w wysokości 500 zł, 
a czwartej - 300 zł. Dodatkowo oddał oskarżoną 
pod dozór kuratora i zobowiązał do przeproszenia 
pokrzywdzonych na piśmie.
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 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Muzycznie w Kłomnicach

Za nami III Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
26 listopada miał miejsce III 

Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych. Wydarzenie 
odbyło się w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kłomnicach. Podczas 
spotkania zespoły miały szanse 
zaprezentowania się. 

Udział w tegorocznej edycji 
wzięło 14 Zespołów spośród 
16 gmin naszego powiatu: Ze-
spół „Blachowianki” wraz z Ka-
pelą „Blachowianie” z Blachowni, 
Zespół Śpiewaczy KGW „Dą-
browianki” z Dąbrowy Zielonej, 
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy 
„Klepisko” z Kłomnic, Zespół Śpie-
waczy Gminy Konopiska, Zespół 
„ALE!BABKI!” z Kruszyny, Koło 
Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” 
z Nakła, gm.Lelów, Zespół KGW 
„Grabowianki” z Grabowej, gm.My-

kanów, Zespół Ludowy „Skrajni-
czanki” ze Skrajnicy, gm.Olsztyn, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Po-
cześnianki” z Poczesnej, Zespół 
Ludowy „Zalesianki” w Zalesicach, 
gm.Przyrów, Zespół KGW „Star-

czanki” ze Starczy, Zespół Folklo-
rystyczny „Kamienica” z Kamienicy 
Polskiej, Zespół Śpiewaczy „Msto-
wianki” z Mstowa, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Czerwone Szpileczki” 
z Lgoczanki, gm. Janów.

Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela wraz z Wicestarostą Janem 
Miarzyńskim wręczył wyróżnienia 
dla wszystkich uczestników prze-
glądu. Każdy zespół otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz nagrodę 

finansową w wysokości 1000 zł dla 
zespołu. Podczas przeglądu został 
doceniony wkład, zaangażowanie 
i codzienna praca w środowiskach 
prowadzona przez zespoły. 

Wyrazy uznania za działalność 
artystyczną przekazali również 
obecni na miejscu goście: Poseł 
na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego Stanisław 
Gmitruk, Adam Śliwakowski za-
stępca Wójta Gminy Kłomnice, 
Bernadetta Niemczyk Przewodni-
cząca Krajowej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Radne Powiatu 
Częstochowskiego Joanna Tekiela 
wraz z Elżbietą Łągiewką.

Gratulujemy wszystkim ze-
społom wspaniałych występów 
i życzymy wielu sukcesów!

Gmina Rędziny

Paweł Beręsewicz odwiedził 
uczniów z Kościelca

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kościelcu 28 listopada miał 
okazję gościć w murach szkoły 
pisarza, poetę i laureata wielu 
prestiżowych nagród- pana 
Pawła Beręsewicza. W spo-
tkaniu wzięli udział uczniowie 
klas I-IV oraz najstarsza grupa 
przedszkolna. Na to wydarzenie 
czytelnicze zostali zaproszeni 
również uczniowie z klasy III 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Rędzinach. Podczas 
spotkania najmłodsi dowiedzieli 

się, że autor pomysły na książki 
czerpie najczęściej ze swojego 
życia. Właśnie dlatego ich tema-
tyka jest różnorodna – od przy-
godowej, podróżniczej, poprzez 
detektywistyczną, aż do miło-
snej. Na końcu pan Paweł Be-
ręsewicz cierpliwie odpowiadał 
na liczne pytania dzieci. Spo-
tkanie zakończyło się podpisy-
waniem książek przez autora 
i wspólnymi zdjęciami.

Gmina Lelów

Konferencja na temat dziedzictwa kulturowego w Lelowie
Gminny Ośrodek Kultury w Le-

lowie przy ul. Szczekocińskiej 
31 zaprasza na Interdyscypli-
narną ogólnopolską konferencję 
naukową. Wydarzenie poświę-
cone będzie dziedzictwu kultu-
rowemu ziemi lelowskiej. Całość 
rozpocznie się 3 grudnia o go-
dzinie 10. Wśród prelegentów 

znajdują się Krzysztof Molenda 
- wójt gminy Lelów, Mirosław 
Skrzypczyk - prezes lelowskiego 
Towarzystwa Historyczno-kultu-
ralnego im. W. Zwierkowskiego, 
dr Olgierd Ławrynowicz - za-
stępca dyrektora Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Spotkanie zostanie podzielone na 

trzy panele i potrwa do godziny 
14:15. W planie przewidziano 
poruszenie takich tematów jak 
ochrona i projektowanie dzie-
dzictwa kulturowego na przy-
kładach z gminy Lelów czy stan 
badań i perspektywy zasobów 
archeologicznych dóbr kultury 
w gminie Lelów.

Gmina Olsztyn

Mgr. inż. Konrad Zymek z nagrodą 
Projektanta Roku 2021!

Podczas uroczystej XXIV Gali 
Budownictwa wyróżniono pro-
jekt zagospodarowania terenu 
za budynkiem miasta i gminy 
Olsztyn. Doceniony został pro-
jekt mgr. inż. Konrada Zymka. 
Został on nagrodzony statu-
etką oraz tytułem Projektanta 
Roku 2021.

 
Gala odbyła się 25 listopada 

w Pałacu Kultury Zagłębia w Dą-

browie Górniczej. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Śląską 
Okręgową Izbę Inżynierów Bu-
downictwa. Doceniono projekt 
parkingu w wykonaniu Konrada 
Zymka. 

- Parking został oficjalnie 
otwarty we wrześniu br. Teren za 
budynkiem został odwodniony, 
utwardzony i oświetlony. Po-
wstała droga dojazdowa z chod-
nikiem, a także 40 nowych miejsc 

parkingowych. Pojawiły się nasa-
dzenia roślin oraz elementy małej 
architektury, takie jak ławki i ga-
biony. Olsztyn zyskał estetycznie 
zagospodarowaną przestrzeń 
u podnóża zamku. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 640 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Całkowity koszt budowy to 2,6 
mln zł - można przeczytać na 
stronie gminy. 

Gmina Poczesna

Turniej piłki halowej 
27 listopada 2022 w hali spor-

towej w Poczesnej odbył się turniej 
piłki halowej organizowany przez 
PKS Victoria Poczesna przy współ-
udziale Jerzego Dryndy - prezesa 
Katolickiego Stowarzyszenia Spor-
towców RP.

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego - Szymon 
Giżyński. Turniej był okazją do świę-
towania 104. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Po 
zakończeniu turnieju nastąpiło pod-
sumowanie i pogratulowanie zawod-
nikom. Następnie wręczono puchary 
zwycięzcom różnych kategorii. 

Na podstawie rozegranych meczy 
wyłoniono dwie grupy. Grupę sil-
niejszą oraz słabszą. Ostatecznie 
w grupie silniejszej pierwsze miejsce 
zajęła Parafia Poraj i tym samym 
została zwycięzcą całego turnieju. 
Drugie miejsce powędrowało do 
klubu Zryw Poczesna, natomiast 
trzecie miejsce zgarnęła Parafia 
Poczesna. W grupie słabszej osta-
tecznie pierwsze miejsce zajęła 

szkoła Huta Stara B, drugie miejsce 
szkoła Nierada, a trzecie Victoria Po-
czesna.

Opiekunowie drużyn na podstawie 
głosowania ustalili puchary za osią-
gnięcia indywidualne: 

najlepszy strzelec- Franek Łabuś 
Parafia Poraj; najlepszy bramkarz 
- Bartek Rajczyk Zryw Poczesna; 
najbardziej wszechstronny - Mikołaj 
Łabuś Parafia Poraj; najaktywniejszy 
zawodnik- Nikodem Przepióra 
szkoła Huta Stara B.; najmłodszy 
zawodnik- Julian Minkina Zryw Po-
czesna; Nagroda Fair Play-dla klubu 
Victoria Poczesna; najlepsza dziew-
czyna- Dominika Kowalska. Ponadto 
wręczono puchary dla zawodników 
dodatkowo wyróżniających się w po-
szczególnych drużynach: Parafia Po-
czesna - Cyprian Zagórski, Parafia 
Poraj- Konrad Kozieł, Victoria Po-
czesna- Seweryn Pidzik; Szkoła Huta 
Stara B- Bartek Woźniak; Szkoła 
Nierada - Krzysztof Bolek; Zryw Po-
czesna- Łukasz Waszczyk.

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom zwycięstw i życzymy kolej-
nych sukcesów i rywalizacji!

 ■ fot.: Gmina Konopiska
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5 mitów, w które wierzą palacze
Trudno uwierzyć, że po tylu latach 

zniechęcania Polaków do palenia, 
których symbolem stał się plakat 
„papierosy są do d…”, po papierosa 
wciąż sięga codziennie 8 milionów 
z nas. Na opary papierosowego 
dymu narażonych jest kolejnych 14 
milionów biernych palaczy, w tym 
3 miliony dzieci. Co piąty palacz 
w Polsce przyznaje się do palenia 
papierosów w obecności najmłod-
szych. W listopadzie obchodzimy 
Światowy Dzień Rzucania Palenia. 
Z tej okazji prezentujemy 5 popular-
nych mitów, w które wierzą palacze.

Mit: palenie papierosów uspokaja. 
To jedno z bardziej szkodliwych prze-
konań, bo podkreśla stosunkowo 
niewielkie dla organizmu korzyści 
związane z lepszym samopoczuciem. 
Wynika ono przyśpieszonej produkcji 
hormonów odpowiedzialnych za od-
czuwanie przyjemności przez ośrodek 
nagrody w mózgu. Mówienie o pa-
pierosach jako metodzie na walkę ze 
stresem i gorszym samopoczuciem 
jest próbą usprawiedliwienia nałogu 
i odwróceniem uwagi od szkodliwych 
konsekwencji palenia!

Fakt: palenie papierosów podnosi 
ciśnienie krwi, wywołuje pobudzenie, 
może wiązać się odczuwaniem niepo-
koju, a nawet prowadzić do zaburzeń 
lękowych. Odczuwany przez palacza 
spokój po zapaleniu papierosa jest 
tylko pozorny i wiąże się z zaspoko-
jeniem tzw. głodu nikotynowego. 
Palenie papierosów nie ma żadnego 
korzystnego wpływu na zdrowie 
palacza. Przeciwnie, papierosy pod-

wyższają znacząco ryzyko zgonu z po-
wodu chorób serca i naczyń, płuc czy 
nowotworu. Wystarczy przypomnieć, 
że co piąty zgon w naszym kraju wy-
wołany jest właśnie paleniem papie-
rosów.

Mit: To nikotyna zabija palaczy. 
Wielu palaczy widzi w nikotynie 
sprawcę największego zła i przypisuje 
jej winę za tragiczne konsekwencje 
ich nałogu. Palacze uznają nikotynę 
za główny powód, przez który cho-
rują i umierają, np. z powodu nowo-
tworów takich, jak rak płuca. 

Fakt: Nikotyna uzależnia, ale nie 
zabija. Palacze błędnie przypisują 
tragiczne skutki palenia papierosów 
samej nikotynie. Palą, ponieważ są 
uzależnieni od nikotyny, ale zabija ich 
dym oraz substancje smoliste. Choc 
w skład typowego papierosa wchodzi 
ponad 600 substancji chemicznych, 
to podczas jego palenia powstaje 
ich aż 7 tysięcy, a około 100 działa 
trująco na organizm, w większości 
powodując choroby nowotworowe. 
To właśnie wdychanie toksycznego 
dymu papierosowego zabija palaczy 
i sprawia, że chorują. Nikotyna, we-
dług międzynarodowych i europej-
skich organizacji zdrowia publicznego, 
nie powoduje raka. Dlatego stosuje 
się ją w plastrach, gumach, tabletkach 
czy sprayach, które palacze walczący 
z nałogiem mogą kupić w aptece, bez 
recepty, żeby zapomnieć o papierosie. 

Mit: Bierne palenie nie szkodzi. 
Ten mit jest najbardziej szkodliwy dla 
otoczenia palaczy, którzy od lat po-
wtarzają, że palenie szkodzi tylko im, 

a nie innym: „To moje zdrowie i sam 
mogę o tym decydować, bo jestem 
dorosły. Mam prawo do puszczania 
sobie dymka, tak jak osoba, która lubi 
alkohol, ma prawo do lampki wina, 
a ktoś, kto lubi zjeść niezdrowo, ma 
prawo kupić sobie tłustą golonkę”. Kto 
z nas nie słyszał takiego tłumaczenia 
i próby obrony nałogu pod płaszczy-
kiem walki o osobistą wolność? 

Fakt: Palenie papierosów szkodzi 
osobom w otoczeniu palacza 
w ogromnym stopniu! Bliscy czy zna-
jomi palacza muszą wdychać nie tylko 
tzw. główny strumień dymu papie-
rosowego. Dodatkowo są narażeni 
na tzw. strumień boczny – czyli dym 
z rozżarzonej, tlącej się końcówki pa-
pierosa. A ten jest jeszcze groźniejszy 
dla zdrowia. Co nam grozi, gdy biernie 

wdychamy dym? Do naszych płuc 
trafia toksyczna mieszanka smoły, 
radioaktywnego polonu, niklu, cy-
janowodoru, amoniaku, czy DDT 
– składnika trutki na szczury. Na „do-
kładkę”: tlenek węgla (czad), który nie 
bez powodu nazywany przez lekarzy 
i strażaków „cichym zabójcą”. W stru-
mieniu bocznym stężenie czadu jest 
szczególnie wysokie.

Mit: Papierosy szkodzą tak samo, co 
e-papierosy lub inne alternatywy do 
palenia. To z kolei mit, którym posłu-
gują się nie tyle sami palacze, co wielu 
przeciwników dymka, którzy chcąc 
walczyć ze szkodliwym nałogiem 
często wrzucają do jednego worka 
papierosy, e-papierosy, podgrzewacze 
tytoniu czy woreczki z nikotyną – nie 
widząc między nimi żadnej różnicy. 
Tę różnicę widzą jednak badacze, na-
ukowcy i politycy.

Fakt: E-papierosy, podgrzewacze 
tytoniu czy woreczki nikotynowe nie 
wydzielają dymu papierosowego, 
przez co w niektórych krajach uzna-
wane są za mniej szkodliwe od papie-
rosów. Naukowcy już od ponad 50 lat 
gromadzą dowody na tragiczne skutki 
palenia papierosów i wdychania ich 
dymu. Równolegle naukowcy badają 
dziś tzw. bezdymne wyroby nikoty-
nowe. Stan wiedzy naukowej na ich 
temat na dziś jest taki, że e-papie-
rosy (tzw. wejping), podgrzewacze 
tytoniu (tzw. iqosy, czytaj: ajkosy) 
oraz saszetki (woreczki) z nikotyną – 
są mniej toksyczne i mniej szkodliwe 
dla organizmu palacza niż papierosy. 
Dzieje się tak, ponieważ w żadnym 

z nich nie zachodzi proces spalania 
tytoniu, przez co nie ma dymu i wielu 
trujących związków. Niektóre z tych 
badań wskazują na to, że palacze za-
mieniający papierosy którymś z takich 
wyrobów, mogą zmniejszyć ryzyko 
dla swojego zdrowia w porównaniu 
z dalszym paleniem – ale i tak naj-
lepsze rezultaty daje po prostu rzu-
cenie nałogu! 

Mit: Żeby rzucić palenie – wystarczy 
silna wola! To mit polegający na próbie 
budowania fałszywej pewności siebie 
wśród palaczy i bagatelizowaniu 
uzależniającej siły tego nałogu. Pa-
lacze lubią powtarzać, że są w stanie 
w każdej chwili zerwać z nałogiem. 
Tylko czekają na odpowiedni moment.

Fakt: Uzależnienie od palenia papie-
rosów jest chorobą i podobnie jak inne 
uzależnienia ma charakter przewlekły 
i nawracający. Ten nałóg ma co naj-
mniej dwa wymiary. Pierwszy to uza-
leżnienie od nikotyny. Drugi wymiar 
ma charakter społeczny. To pewien 
rytuał palenia: trzymanie papierosa 
w dłoni, wydychanie dymu i aspekt 
towarzyski, jaki niesie ze sobą palenie. 
Palacze nie mogą liczyć na specjalną 
pomoc w wychodzeniu z nałogu. 
Straszy się ich skutkami palenia, ale 
brakuje wsparcia medycznego. Przy-
kładowo – żaden z leków na rzucanie 
palenia nie jest refundowany przez 
NFZ. W całym kraju mamy tylko kilka 
poradni rzucania pelanie, ale z ich 
usług korzysta rocznie około 800 z ok. 
8000000 palących. 

 ■ red.

Podpisano porozumienie

Promocja zdrowia 
na obszarach wiejskich

– List intencyjny ma znacząco 
pomóc i zachęcić mieszkańców 
wsi, aby zadbali o swoje zdrowie. 
Stąd pomysł, aby przez struktury 
Agencji zachęcić do skorzystania 
z programu „Profilaktyka 40 PLUS” 
– podkreśla minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. 
Porozumienie pozwoli promować 
program „Profilaktyka 40 PLUS”, 
który umożliwia osobom po 40. 
roku wykonanie do końca 2023 r. 
bezpłatnych badań diagnostycz-
nych. Od lipca 2021 roku do chwili 
obecnej badania w ramach pro-
gramu wykonało ponad 600 tys. 
osób. – Konieczne jest promowanie 
badań profilaktycznych. Musimy 
odejść od utożsamiania zdrowia 
wyłącznie z medycyną naprawczą. 
Trzeba położyć nacisk na zmianę 
postaw społeczeństwa. Profilaktyka 
jest ogromną inwestycją w zdrowie. 
Dlatego tak ważne jest by z profilak-
tyką dotrzeć wszędzie, być obecnym 
nie tylko w dużych miastach – mówi 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

Narodowy Fundusz Zdrowia 
i Centrum e-Zdrowia przeprowa-
dziły wśród pacjentów badanie 
ankietowe dotyczące realizacji 

programu „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Z blisko 100 tys. osób, które wypeł-
niły ankietę, mniej niż 1 proc. stano-
wili rolnicy. Co trzecia osoba, jako 
powód nieskorzystania z badań, 
wskazała brak placówki w dogodnej 
lokalizacji. Dlatego teraz badania te 
będzie można wykonać w prawie 2 
tys. placówek w całym kraju.

Skorzystanie z badań jest bardzo 
łatwe. Wystarczy wypełnić krótką 
internetową ankietę, m.in. przez 
Internetowe Konto Pacjenta, 
aby otrzymać e-skierowanie na 
badania. – Można też odwie-
dzić jedną z naszych placówek, 
a mamy 16 oddziałów regional-
nych i 314 biur powiatowych. 
W punktach informacyjnych bę-
dzie można skorzystać z pomocy 
pracowników ARiMR i dowiedzieć 
się od nich o innych programach 
profilaktycznych – wyjaśnia Ha-
lina Szymańska, prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Współpraca, poza 
programem Profilaktyka 40PLUS, 
obejmie wszystkie inne programy 
profilaktyczne prowadzone przez 
Ministerstwo Zdrowia.

 ■ Paula Nogaj

Trwa nabór wniosków

Wsparcie oddziałów psychiatrycznych 
dla dzieci i młodzieży

– Rośnie liczba dzieci, które 
potrzebują opieki psycholo-
gicznej i psychiatrycznej. Dla-
tego od 2019 roku zmieniamy 
model opieki. Jednocześnie 
chcemy poprawić infrastruk-
turę oddziałów stacjonarnych 
dla dzieci i młodzieży. Stąd 

program wsparcia – podkreśla 
minister zdrowia Adam Nie-
dzielski. Ministerstwo Zdrowia 
ogłosiło nabór wniosków w ra-
mach „Programu wsparcia od-
działów psychiatrycznych dla 
dzieci i młodzieży na lata 2022-
2023”. Można je składać do 27 

grudnia 2022 roku. Inwestycje 
mają być realizowane w 2023 
roku. Dofinansowane projekty 
mają podnieść standard opieki 
nad młodymi pacjentami, po-
prawić jakość i dostępność do 
świadczeń oraz skrócić czas ho-
spitalizacji.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie 
o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które jest 
początkiem działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców obszarów 
wiejskich. Jednym z głównych zadań jest szerzenie informacji o programie 
„Profilaktyka 40 PLUS”. 

80 mln złotych – taką kwotę Ministerstwo Zdrowia chce 
przeznaczyć na wsparcie oddziałów psychiatrii dziecięcej 
w 2023 roku. Jedna placówka może otrzymać do 10 mln zł 
dofinansowania m.in. na poprawę infrastruktury i zakup 
niezbędnego sprzętu. Trwa już nabór wniosków.

 ■ fot.: freepik.com



8 PIĄTEK-NIEDZIELA, 2-4 grudnia 2022 zagadki rodzinne



PIĄTEK-NIEDZIELA, 2-4 grudnia 2022 9mikołajki

Co o nim wiemy?

Święty Mikołaj, czyli o sympatycznym dziadku z białą brodą
Święty Mikołaj, Gwiazdor, Dziadek Mróz – różne nazwy, ale łączy je jedno. Chęć niesienia radości najmłodszym i nie tylko, wspólnie spędzony czas 
i dzielenie się. Już wkrótce, bo 6 grudnia dzień świętego Mikołaja! Kim był, skąd pochodził i o czym należy pamiętać przed jego wizytą? Przekonaj się!

Kim był św. Mikołaj?

Święty Mikołaj  urodził się na 
przełomie III i IV wieku w Turcji. 
Ukończył seminarium duchowne 
i przez wiele lat był biskupem 
Miry. Wspomina się go jako czło-
wieka o dobrym sercu. Inicjatywa 
pomocy nie była mu obca. Sam 
pochodził z zamożnej rodziny. 
Majątku nie zachował jednak dla 
siebie, a rozdał go biednym i po-
trzebującym. Niektóre legendy 
mówią o tym, że czynił również 
cuda. Zmarł 6 grudnia ok 342 
roku.

Gwiazdor, czyli Mikołaj na Ka-
szubach 

W niektórych regionach Polski 
Święty Mikołaj znany jest jako 
Gwiazdor. Na Kaszubach, na te-
renie Wielkopolski, Kujaw i Ko-
cewia to właśnie on jest bardziej 
popularny. Jego nazwa pochodzi 
od gwiazdy noszonej przez ko-
lędników. To postać ubrana w ba-
ranicę i futrzaną czapę, z twarzą 
ukrytą pod maską lub zama-
zaną sadzą. Gwiazdor, podobnie 
jak Mikołaj przedstawiany jest 
z worem prezentów i rózgami. 
Stał na straży znajomości pacierza 
i kolęd, z których to odpytywał 
dzieci. Grzeczne dzieci dosta-
wały prezenty, a te nieposłuszne 
musiały liczyć się z uderzeniem 
rózgą.  

Święty Mikołaj współcześnie 
i kiedyś 

Obecnie jego wizerunek to 
starszy mężczyzna z siwą, prawie 
białą brodą. Strój jest cały czer-
wony! Kurtka posiada białe guziki 
i wykończenia również z białego 
materiału. Rękawy ma wywinięte, 
z białymi jak śnieg mankietami. 
Spodnie idealnie pasują do góry 
stroju, bo też są czerwone! Jak 
na Mikołaja – łakomczucha przy-
stało, spodnie zapięte na wyso-
kości brzucha powinny mocno 
się opinać. To świadczy o tym, że 
Mikołaj lubi zjeść. Warto o tym 
pamiętać, jeśli chce się dostać 
wymarzone prezenty! Ważnym 
elementem stroju jest czapka, 
również w kolorze czerwonym, 
z białym futerkiem. Na samym 
czubku znajduje się pompon. 
Mikołaj nie lubi strojenia się, ale 
pamięta o pasie i butach, które 
wybiera w kolorze czarnym. Żeby 

mieć pewność, że spotykasz 
prawdziwego Mikołaja, upewnij 
się czy jego włosy, broda i wąsy 
są autentyczne! Kolor biały obo-
wiązkowy. Oprócz całego wypo-
sażenia Mikołaj również powinien 
mieć ze sobą… worek z prezen-
tami! Dawniej, wygląd Mikołaja 
znacznie się różnił. Mężczyzna, 
który zapoczątkował cały ruch 
prezentowy pochodził z Turcji 
i był biskupem. Długie szaty, laska 
pasterska, mitra na głowie - to 
na pewno nie są pierwsze skoja-
rzenia, które przychodzą na myśl. 
Jednak właśnie te elementy sta-
nowiły pierwotny strój. 

Posiłek dla Mikołaja, pamiętaj 
o ciasteczkach 

Święty Mikołaj nie ma czasu na 
dbanie o pięć posiłków dziennie. 
Dużo pracy wymaga ciągłego 
bycia w ruchu. Trzeba mu wyjść 
naprzeciw i razem z dziećmi 
przygotować małe co nieco dla 
tego zimowego dziadka. Najle-
piej sprawdzą się maślane cia-
steczka i mleko. Jeśli chcesz mieć 
pewność, że Mikołaj był u Ciebie 
w domu, rozsyp mąkę na pod-
łodze, a gdy rano się obudzisz, 
zobaczysz ślady! Poza Mikołajem, 
należy pamiętać o reniferach. 
Rudolf, Kometek i Pyszałek też 
muszą dużo pracować – trochę 
sianka i jabłka pozwolą im za-
chować siłę na całą noc. 

Mikołaj poszukiwany na całym 
świecie 

Nie przesadzimy, jeśli powiemy, 
że każdy o Mikołaju słyszał. Choć 
nie każdy miał okazję go spotkać, 
wszyscy wiemy skąd przybywa ta-
jemniczy człowiek. Choć w wersji 
dla młodszych jest znacznie więcej 
magii i radości, to schodząc nieco 
na ziemię, przypominamy, że Święty 
Mikołaj naprawdę istniał! Może 
nie w takiej wersji, w jakiej znamy 
go dziś, ale miał wiele wspólnego 
z naszym wyobrażeniem. Mikołaj 
był biskupem z Miry. 6 grudnia wy-
pada rocznica śmierci świętego, 
stąd naturalne połączenie z tą datą. 
Jak mówi historia, rozdawał on pre-
zenty grzecznym dzieciom, a tym, 
których nie było na tej liście dawał 
rózgi. W Holandii Święty Mikołaj był 
patronem Amsterdamu. Jego kult 
był wyjątkowo mocny. Przedsta-
wiano go tradycyjnie jako starego 
człowieka w szatach biskupa, jeż-
dżącego na ośle. W tamtym czasie 
nikt nie przebierał się za Mikołaja. 
Dopiero w XIV wieku pojawiły się 
pierwsze wspomnienia. Kiedy miej-
scowość Nowy Amsterdam przejęła 
Wielka Brytania i przemianowano ją 
na Nowy Jork rozpoczęto tradycję 
obdarowywania się prezentami 6 
grudnia. W języku holenderskim 
Święty Mikołaj nazywany był Sinter 
Klaas. Anglicy i mieszkańcy Nowego 
Jorku mieli problem z wymową, więc 
często przekręcali jego imię. W wy-

niku tego powstał wszystkim dobrze 
znany Santa Claus. Mikołaj poddał 
się zmianom, jego imię przybrało ła-
twiejszą w wymowie formę. Ponadto 
podążył za trendami amerykanów 
i Brytyjczyków i upodobnił się do 
ówczesnych trendów. Przybrał po-
stać́ pyzatego dziadka o czerwonych 
policzkach i długiej białej brodzie 
podróżującego saniami w zaprzęgu 
reniferów. 

Laponia – dom elfów i reniferów 

Laponia to kraina świętego Miko-
łaja. Minister spraw zagranicznych 
Finlandii postanowił oddać tereny 
we władanie starszego dziadka. To 
dzikie, słabo zaludnione miejsce 
idealnie nadaje się do pracy dla Mi-
kołaja i jego elfów, który przez cały 
rok przygotowują się, by obdarować 
najmłodszych. Uciekając jednak do 
realnego świata, należy wspomnieć, 
że tereny te zamieszkują głównie ho-
dowcy reniferów. Osoby, które decy-
dują się na zamieszkanie na tamtym 
obszarze muszą liczyć się z wysoką 
odpornością na zimno. Temperatura 
spada nawet do minus 30 stopni. 
Ponadto, nie każdy byłby w stanie 
przystosować się do warunków, 
jakim jest niezachodzenie słońca 
przez 2-3 miesiące. Latem naprawdę 
ciężko o niezachwianie rytmu do-
bowego. Ci, którzy wytrzymają te 
niedogodności czeka wiele wspania-
łych obrazów. Zorze polarne to stały 
element tego okresu, dla którego 

warto założyć najgrubsze skarpetki. 
Dla chętnych mikołajowej zabawy, 
polecamy wybrać się do Rovaniemi. 
To stolica Japonii, w której znajduje 
się Wioska Świętego Mikołaja.

Wioska świętego Mikołaja

Rovaniemi to miasteczko, w którym 
żyje ponad 60 tysięcy mieszkańców. 
Każdego roku odwiedza je mnóstwo 
osób. Tam swoją siedzibę ma Święty 
Mikołaj. Choć legenda o brodatym 
sięga kilka wieków wstecz, to do-
piero fi ński dziennikarz wpadł na po-
mysł umiejscowienia tam starszego 
pana z legend. Lokalne władze pod-
niosły inicjatywę i tym sposobem 
Mikołaj stal się obywatelem Laponii. 

Wioska tworzy swoisty kompleks. 
Jest tutaj Główne Biuro świętego 
Mikołaja, Poczta Główna świętego 
Mikołaja, restauracja świętego Miko-
łaja, Ofi cjalny Port Lotniczy świętego 
Mikołaja. Odważni mogą spotkać 
elfy oraz renifery. 

Mikołajkowe tradycje 

Święty Mikołaj ma wielu zwo-
lenników, lubią go nie tylko dzieci, 
ale i dorośli. Jedna z legend głosi, 
że pewien mężczyzna w ubóstwie 
postanowił sprzedać swoje 3 córki. 
Biskup z Miry dowiedział się o tym 
i wrzucił przez komu trzy sakiewki 
z pieniędzmi. Córki umieściły dzień 
wcześniej pończochy i trzewiki przy 
kominku, bo chciały je wysuszyć. To 
właśnie do nich wpadły sakiewki. 
Stąd narodził się zwyczaj zostawiania 
bucików i skarpet na prezenty. Ten, 
kto nie posiada kominka nie musi się 
martwić, Mikołaj znalazł i sposób na 
to. Zwykle wsuwa prezenty pod po-
duszkę śpiącego. 

Opiekun podróżnych

Święty Mikołaj jest uznawany 
za patrona szczęśliwych podróży. 
Z historii można dowiedzieć się, że 
pokonując duże odległości między 
wioskami stał się wędrowcem. Od-
znaczał się dobrą kondycją fi zyczną. 
Nie ograniczał się tylko do lądu, 
podróżował również na wodzie. 
Podobno w czasie jednej z wypraw 
uratował marynarzy od śmierci, 
kiedy miał miejsce szalejący sztorm. 
To właśnie wydarzenie wpłynęło na 
uznanie świętego Mikołaja jako pa-
trona szczęśliwych i bezpiecznych 
podróży. 

■ Natalia Lewandowska

■ fot.: freepik.com



10 PIĄTEK-NIEDZIELA, 2-4 grudnia 2022 edukacja

Co słychać w LOS-ie?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

Wycieczka do Londynu
Uczniowie VIII LOS im. gen. J. 

Sowińskiego brali udział w wy-
cieczce do Londynu. A oto ich 
relacja:)

„Kochani! 
Greeti ngs from London! Po-

zdrawiamy wszystkich bardzo 
serdecznie z  urokliwego, wielo-
kulturowego, tętniącego życiem 
Londynu! 

Po wielogodzinnej podróży 
udało nam się dotrzeć do tego 
cudownego miasta i od razu ru-
szyliśmy na zwiedzanie! Spacero-
waliśmy po Kensington Gardens, 
podziwialiśmy pomnik wielkiego 

mecenasa sztuki - księcia Alberta 
i wybudowaną na jego cześć 
znaną na całym świecie salę kon-
certową Royal Albert Hall.

Dotarliśmy pod Buckingham 
Palace, odbyliśmy rejs po Tamizie 
podziwiając z pokładu najpięk-
niejsze londyńskie budowle, 
zachwycaliśmy się panoramą 
stolicy z London Eye, a potem 
po przejściu Westminster Bridge 
była sesja fotografi czna  na tle 
Houses of Parliament i Big Ben’a. 
Na koniec tego dnia shopping na 
Leicester Square! 

W kolejnym dniu wyprawy 
pojechaliśmy do  słynnego, 

niezwykle klimatycznego mia-
steczka uniwersyteckiego Cam-
bridge. Po południu zwiedzaliśmy 
fantastyczne Nati onal History 
Museum, gdzie przyglądaliśmy 
się szkieletom dinozaurów oraz 
fi gurom ssaków w ich oryginal-
nych rozmiarach. Na koniec był 
spacer i shopping na  najsłyn-
niejszej ulicy handlowej Oxford 
Street:)

Czwarty dzień wycieczki roz-
poczęliśmy od zwiedzania 
drugiego, znanego na całym 
świecie, miasteczka uniwersy-
teckiego - Oxford. Podziwialiśmy 
przepiękne budynki kolegialne, 

odwiedziliśmy miejsca, gdzie 
kręcone były sceny z fi lmu „Harry 
Pott er”, m. in.: sławne drzewo na 
dziedzińcu jednego z kolegiów 
czy jadalnię. Następnie udaliśmy 
się do urokliwego miasteczka 
Stratf ord-on-Avon, gdzie urodził 
się, spędził cześć swego życia, 
zmarł i został pochowany Wil-
liam Shakespeare. 

W piątym dniu naszej wyprawy 
udaliśmy się do siedziby króla Ka-
rola III w Windsorze. Następnie 
zwiedzaliśmy St. Georges’s 
Chapel (kaplica św.  Jerzego), 
gdzie oddaliśmy cześć pocho-
wanym tam członkom kolejnych 
rodów królewskich, w tym nie-
dawno zmarłej królowej Zjedno-
czonego Królestwa Elżbiecie II, 
jej mężowi i rodzicom. 

Po południu udaliśmy się do 
jednej z największych londyń-
skich  atrakcji - Muzeum Ma-
dame Tussaud’s. Tutaj mogliśmy 
zrobić fotki z fi gurami wosko-
wymi słynnych ludzi ze świata 
historii, fi lmu, sportu, show-biz-

nesu. Na koniec, w tym samym 
Muzeum, odbyliśmy przejażdżkę 
londyńską taksówką przez lata 
historii brytyjskiej, byliśmy też 
z wizytą w świecie Star Wars oraz 
Avengers, a także obejrzeliśmy 
spektakularny fi lm w technologii 
4D, w którym super bohaterowie 
po raz kolejny ratują świat! 

Podczas ostatniego dnia na-
szego pobytu w Londynie prze-
mieszczaliśmy się londyńskim 
metrem, podmiejską koleją i au-
tobusami double-decker. Rano 
zwiedzaliśmy słynną twierdzę 
the Tower of London, następnie 
spacerowaliśmy przez most zwo-
dzony Tower Bridge i wzdłuż 
rzeki Tamiza, odbyliśmy tzw. Qu-
een’s walk, udaliśmy się na King’s 
Cross Stati on oraz peron 9 i 3/4. 
Na koniec odwiedziliśmy sta-
dion Arsenal. Wieczorem, pełni 
wrażeń,  rozpoczęliśmy drogę 
powrotną do domu.

Wycieczka była wspaniała!!!”

■ M. G.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

IV Europejskie Dni Kariery
Dnia 15.11.2022 roku klasa IV 

P wraz z wychowawcą uczestni-
czyła w IV Europejskich Dniach 
Kariery na Politechnice Często-
chowskiej. 

Uczniowie mieli okazję poznać 
najważniejsze kompetencje na 
rynku pracy, porównali je z za-
letami i wadami przedstawicieli 
ich generacji na podstawie przy-
kładów z życia pracodawców. 

Uczestniczyli również w warszta-
tach fi rmy Brembo i zobaczyli jak 

wykonywać pomiary i częściowo 
montaż silników samochodowych.

Podczas  konkursu organizowa-
nego przez fi rmę nasza uczennica 
zdobyła I miejsce. 

Po warsztatach wysłuchali wy-
kładu przedstawicieli Ochotni-
czych Hufców Pracy, a także brali 
udział w konkurencji zespołowej. 

Takie spotkanie to również  
okazja rozmowy ze studentami 
Politechniki Częstochowskiej, 
podczas której młodzież  dowie-
działa się o ofercie kształcenia.

11 listopada 2022
Tradycyjnie na placu Biegań-

skiego przed pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego odbyły się główne 
miejskie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Uczest-
niczyli w nich przedstawiciele 
władz miasta przedstawiciele 
wojska, służb mundurowych, czę-
stochowska młodzież ze sztanda-
rami swoich szkół oraz zaproszeni 
goście, mieszkanki i mieszkańcy 
miasta.

Obchody rozpoczęły się już 10 
listopada. W Filharmonii Często-
chowskiej im. Bronisława Hu-
bermana wręczono wyróżnienia 
„Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”. 
Odbył się też koncert „Jak długo 
w sercach naszych” w wyko-
naniu Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Częstochowskiej oraz 
Chóru Filharmonii Częstochow-
skiej Collegium Cantorum.

11 listopada w Archikatedrze 
pod wezwaniem Świętej Rodziny 
w Częstochowie odprawiona zo-
stała msza święta w intencji oj-
czyzny.

Po południu odbyły się główne 
miejskie obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Rozpo-
częły się one o godzinie 16:30 
złożeniem kwiatów w alei Sien-
kiewicza przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza i przed pomnikiem 

księdza Jerzego Popiełuszki. Woj-
skowe Centrum Rekrutacji w Czę-
stochowie reprezentował major 
Jacek Michałowski. Następnie 
uczestnicy pomaszerowali na plac 
Biegańskiego, na którym odbyła 
się główna uroczystość patrio-
tyczna według ceremoniału woj-
skowego. Uroczyście odśpiewano 
hymn państwowy. Później były 
Apel Pamięci, salwa honorowa 
kompanii reprezentacyjnej z Lu-
blińca, ślubowanie kadetów klas 
mundurowych oraz składanie 
kwiatów przed pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Naszą 
Szkołę reprezentowała liczna 
delegacja nauczycieli pod prze-
wodnictwem  P. Dyrekator Izabeli 
Laski. Na zakończenie mieszkańcy 
mogli usłyszeć pieśni patriotyczne 
i historyczne.

• Nie sposób zapomnieć, że 
nasze uroczystości odbywają się 
w cieniu tego, co dzieje się na 
Wschodzie, czego obecnie do-

świadczają Ukraińcy. Mówiąc 
dzisiaj o walce żołnierzy i po-
stawie ludności cywilnej, która 
cierpi w czasie wojny, zauważamy 
zbieżność sytuacji. Polska była 
wielokrotnie atakowana przez 
kraje ościenne, jednak podnosiła 
się, odradzała nawet po długim 
okresie niewoli. Nie wiemy, ile po-
trwa agresja Rosji, ale wierzymy, 
że Ukraina ją przetrwa, zwycięży 
i pozostanie wolna, dążąca do eu-
ropejskich standardów – mówił 
podczas miejskich obchodów 
„Urodzin Niepodległej” prezydent 
Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk.

Nasi uczniowie klasy I C oraz 
I D złożyli uroczyste ślubowanie 
i podczas defi lady dumnie przeszli 
inicjację na stopień młodszego ka-
deta. Klasy starsze również brały 
udział w uroczystościach i mocno 
wspierały Swoich młodszych ko-
legów i koleżanki. Po defi ladzie 
zwłaszcza kadeci klas pierwszych 
wpadli w ramiona rodziców, którzy 
obserwowali i czynnie uczestni-
czyli w obchodach narodowych 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Wszystkim uczestnikom 
Dyrekcja ZSTiO im. S. Żeromskiego 
dziękuję za przybycie, ciesząc się, 
iż tak wiele osób wzięło udział 
w wielkiej lekcji patriotyzmu.
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CEMEX stawia na ekologię

Wywiad z Piotrem Bąbelewskim 
- Dyrektorem Cementowni Rudniki CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma 
z branży materiałów budowla-
nych. Choć zasięg ma globalny 
to działa lokalnie. Dla miesz-
kańców oraz wspólnie z nimi 
stara się usprawniać system 
i sposób działania. Dzięki za-
stosowaniu nowych technologii 
CEMEX jest liderem branży ce-
mentowej w Polsce  w zakresie 
wykorzystania paliw i surowców 
alternatywnych w procesach 
produkcyjnych. O działania firmy 
zapytaliśmy Dyrektora Cemen-
towni Rudniki CEMEX- Piotra 
Bąbelewskiego.

 

Teresa Szajer: Cementownia 
Rudniki należąca do CEMEX 
jest bardzo nowoczesnym za-
kładem pracy. Od dłuższego 
czasu nie było tu żadnego wy-
padku. Tak informuje tablica 
przy wjeździe do Państwa za-
kładu w Rudnikach. Co to 
oznacza?  

Piotr Bąbelewski: Zdrowie i bez-
pieczeństwo naszych pracowni-
ków oraz podwykonawców jest 
dla nas priorytetem. Chcemy sza-
nować kulturę pracy w zakładzie. 
Oczywiście podstawą są  dla nas 
działania BHP. Tablica jest ele-
mentem tego całego systemu. In-
formuje wszystkich pracowników 
oraz odwiedzających zakład, jak 
długo nie było u nas wypadku. 
System monitorowania obejmuje 
również drobne skaleczenia dla-
tego obecnie wyświetlana war-
tość wynosi ponad dwieście dni.  
To psychologiczny element stra-
tegii firmy.

TS: Wiemy, że jako firma cały 
czas się doskonalicie i moderni-
zujecie

PB: Tak, szczególnie dużo dzieje 
się od roku 2000. Zakład prze-
szedł wtedy gruntowną moderni-
zację. Nie zostało jednak wtedy 
zmodernizowane serce zakładu, 
jakim jest linia piecowa. Przez 
wiele lat czekaliśmy na tę kluczo-
wą modernizację. Mimo wszyst-
ko przez cały ten czas zakład 
można było uznać za nowocze-
sny. W 2019 roku dokonaliśmy 
modernizacji pieca, która pozwo-
liła nam bardzo istotnie poprawić 
wyniki środowiskowe naszego 
zakładu. Dzięki tej modernizacji 
zredukowaliśmy m.in. emisję 
CO2 o ponad 20% na każdą tonę 
klinkieru.

TS: Co znaczy, że serce zostało 
wymienione?

PB: Zmodernizowany został piec, 
który nazywany jest sercem za-

kładu. W bardzo dużej części po-
wstał praktycznie na nowo. Zało-
żeniem była redukcja emisji dwu-
tlenku węgla oraz tlenków azotu. 
Modernizacja pozwoliła na 
zwiększenie zużycia paliw alter-
natywnych oraz obniżenie zuży-
cie ciepła na potrzeby wypału 
klinkieru.

TS: Czego państwo używacie ja-
ko paliwa alternatywnego?

PB: Paliwa alternatywne są to 
paliwa produkowane z odpo-
wiednio wyselekcjonowanych 
odpadów. Tak wyprodukowane 
paliwo charakteryzuje się okre-
ślonymi parametrami, kalorycz-
nością oraz morfologią. Na pol-

skim rynku ciągle jeszcze jest ich 
nadwyżka, a przemysł cemento-
wy jest liderem w ich bezpiecz-
nym zagospodarowaniu.

TS: Z czego one są produkowane?

PB: Produkowane są z odpadów 
przemysłowych oraz po części 
z odpadów komunalnych. Należy 
jednak zaznaczyć, że nie są to 
śmieci z gospodarstw domo-
wych, lecz przygotowują je wy-
specjalizowane firmy zgodnie 
z naszymi wymaganiami. Cały 
proces odbywa się zgodnie 
z ochroną i poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego.
Przemysł cementowy zagospo-
darowuje odpady, które posiada-

ją potencjał energetyczny, zmniej-
szając ilość odpadów trafiających 
na składowiska. 

TS: Ile wyniosły koszty moderni-
zacji serca?

PB: Koszty te wyniosły blisko 60 
mln dolarów amerykańskich. 
Chcąc zredukować koszty przed-
sięwzięcia, maksymalnie wyko-
rzystaliśmy już wcześniej zmo-
dernizowane jednostki i elemen-
ty instalacji. Nie mogę powie-
dzieć, że wszystko jest komplet-
nie nowe, ponieważ należało 
adaptować sporo, żeby ten pro-
jekt był możliwy do realizacji. 
Koszt modernizacji podzielony 
został na kilka lat i zrealizowany 
zgodnie z założonym budżetem 
i harmonogramem  czasowym. 

TS: Ile osób zatrudniacie?

PB: W rudnickiej lokalizacji pra-
cują obecnie 263 osoby. Co 3 
osoba jest mieszkańcem gmin 
Rędziny, Mstów lub Kłomnice. 
Jesteśmy lokalnym pracodawcą.

TS: Co jeszcze modernizowaliście?

PB: Przymierzamy się do moder-
nizacji młyna surowca numer 4. 
Nie jest to modernizacja moty-
wowana ekologią, bo obiekt speł-
nia już wszystkie wymagania pod 
tym kątem. Modernizacja ma na 
celu osiągnięcie ostatecznej wy-
dajności pieca, na którą został za-
projektowany. W latach 2007-
2018 przeprowadzaliśmy wielo-
etapowy program redukcji emisji 
hałasu. Po kolei redukowaliśmy 
poziomy hałasu z emitorów punk-
towych i powierzchniowych.

TS: Słyszałam wiele opinii na te-
mat Państwa dialogu z interesa-
riuszami. Współpracujecie z lo-
kalnymi mieszkańcami?

PB: Ważna dla nas jest opinia lo-
kalnej społeczności. Zależy nam 

na utrzymywaniu dobrych i bli-
skich relacji z naszymi interesa-
riuszami. Partnerskie rozmowy 
pozwalają wymieniać poglądy 
oraz formułować postulaty, któ-
rych realizacja ma wpływ na po-
prawę jakości życia naszych są-
siadów. Spotkania dialogowe 
z interesariuszami są prowadzo-
ne cyklicznie od 2013 roku, 
zgodnie z międzynarodowym 
standardem AA1000SES, który 
zapewnia transparentność całe-
go procesu dialogowego, pozwa-
la wzmocnić relacje wszystkich 
stron oraz budować wzajemne 
zaufanie. W rozmowach uczest-
niczą poza przedstawicielami 
CEMEX i zakładu w Rudnikach 
przedstawiciele samorządu lo-
kalnego, organizacji pozarządo-
wych, a także placówek oświato-
wych i kulturalnych.

TS: Jakie macie plany na przy-
szłość?

PB: W planach przewidziana jest 
budowa dodatkowego magazynu 
paliw alternatywnych, w celu ich 
dywersyfikacji, a nie zwiększenia 
ich ilości. Pracujemy obecnie 
również nad projektami z zakresu 
energii odnawialnej, obejmujący-
mi instalację farm fotowoltaicz-
nych.  Zaczynamy również  dzia-
łania związane z projektami wy-
chwytywania CO2 z gazów odlo-
towych. W tym drugim przypad-
ku są to projekty bardzo nowa-
torskie. Warto nadmienić, że wie-
le ciekawych projektów społecz-
nych realizowanych jest również 
przez Fundację CEMEX „Buduje-
my przyszłość”, której celem jest 
wspieranie i współtworzenie ini-
cjatyw społecznych. W naszej lo-
kalizacji są to aktywności i zajęcia 
poświęcone bezpieczeństwu, 
warsztaty kreatywne, naukowe, 
eko-warsztaty skierowane do 
dzieci, młodzieży oraz osób star-
szych. Korzystając z utworzonej 
przez CEMEX ścieżki przyrodni-
czej „Lipówka – kopalnia przy-
wrócona naturze”, realizujemy za-
jęcia edukacyjne oraz organizuje-
my wydarzenia podnoszące świa-
domość ekologiczną dla lokalnej 
społeczności. Od ostatniego roku 
wspieramy również objęty ochro-
ną gatunek, czyli sokoły pustułki, 
udostępniając im odpowiednie 
miejsca gniazdowania na terenie 
naszego zakładu.  W projekty 
wolontariackie nasi pracownicy 
angażują również lokalnych part-
nerów społecznych.

TS: Dziękuję za rozmowę.
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 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska
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Możesz zostać ukarany

Włączony silnik i odśnieżanie 
– tego nie rób!

Zanim wyruszysz w drogę 
musisz pamiętać o odmro-
żeniu szyb i odśnieżeniu ka-
roserii. Choć czynności te 
wydają się z pozoru proste, 
należy wykonywać je w odpo-
wiedni sposób, by nie ponieść 
konsekwencji finansowych. 

Zgodnie z artykułem 60 ust. 
2 Kodeksu drogowego, po-
stój samochodu w strefie 
zabudowanej z silnikiem włą-
czonym dłużej niż minutę 
może skutkować mandatem 
wynoszącym do 300 złotych. 
Dodatkowo, oddalenie się od 
pojazdu, gdy jego silnik pra-
cuje, może zostać ukarane 
mandatem do 100 zł. Zgodnie 
z art. 66 Prawa o ruchu dro-
gowym, stan samochodu nie 
może stwarzać zagrożenia 
dla innych uczestników ruchu 
drogowego. Oznacza to, że 
kierowcy nie powinni po-
mijać podczas odśnieżania 

elementów takich, jak reflek-
tory, szyby boczne czy dach 
pojazdu. W tym przypadku 
mundurowi mogą zdecydować 
o nałożeniu mandatu w wyso-
kości nawet 500 zł. 

Przepisy jednoznacznie na-
kazują każdemu kierowcy, 
aby pojazd, którym się po-
rusza, był ,,tak zbudowany, 
wyposażony i utrzymany”, 
aby nie zagrażał bezpieczeń-
stwu. I właśnie to ostatnie 
określenie zawarte w art. 66 
Prawa o ruchu drogowym jest 
kluczowe, gdy mowa o śniegu. 
Pojazd, którym wyruszamy 
powinien być odpowiednio 
przygotowany do jazdy. Śnieg 
i lód, który znajduje się na sa-
mochodzie stanowi zagrożenie 
dla kierowców i uczestników 
ruchu drogowego. Samochód 
powinien być dokładnie od-
śnieżony. Nie należy zosta-
wiać tylko fragmentu, który 

ułatwi nam widoczność. Takie 
działanie stanowi wykro-
czenie, a mandat może osią-
gnąć nawet 3000zł. 

Dokładność przy odśnieżaniu 
auta powinna być zawsze do-
pilnowana. Na drodze nie je-
steśmy sami. Osoba, która 
prowadzi pojazd powinna 
mieć dobrą widoczność i nie 
mieć problemów z dostrzeże-
niem drogi. Ponadto, należy 
zapewnić bezpieczeństwo 
innym uczestnikom ruchu 
drogowego. Sople lodu oraz 
śnieg, który sypie się z jadą-
cego auta stanowi zagrożenie 
i może utrudnić jazdę. Biorąc 
pod uwagę ostatnie zmiany 
w taryfikatorze, wysokości 
mandatów uległy zmianie. 
Kara za nieodśnieżenie lub 
nieusunięcie lodu z auta może 
wynieść do 3 tys. zł. 

Zaśnieżone drogi stanowią problem, dopiero wtedy, gdy uruchomisz samochód. 
A żeby zrobić to poprawnie musisz znać następujące zasady. Odśnieżanie po-
jazdu to czynność, która niedługo znowu będzie elementem naszej codzienności. 
Kwestię odśnieżania samochodów reguluje Kodeks drogowy.

55 urodziny!

Kant, kredens, czyli 
po prostu Fiat 125p

Niedawno obchodzono kolejny 
jubileusz tego zabytku motory-
zacyjnego. 55 lat temu z fabryki 
na warszawskim Żeraniu wyje-
chał lepszy kuzyn przestarza-
łych wtedy syrenek. Pierwsze 
egzemplarze można teraz 
oglądać głównie na wystawach 
motoryzacyjnych.  

22 grudnia 1965 roku podpi-
sano umowę licencyjną między 
włoskim koncernem motory-
zacyjnym Fiat i centralą handlu 
zagranicznego Motoimport 
(reprezentującą polski prze-
mysł motoryzacyjny). Na mocy 
tego dokumentu rozpoczął się 
proces wytwarzania nowocze-
snego samochodu klasy średniej. 
W związku z tym musiały zajść 
zmiany w organizacji polskiego 
przemysłu motoryzacyjnego. 

Produkcja Fiata 125p roz-
poczęła się pod koniec 1967 
roku. Pierwsi prywatni kupcy 
mogli nabyć auto w 1968 roku. 
W pierwszej kolejności o Fiata 
ubiegali się oficjele partyjni lub 
osoby płacące w dolarach. Popyt 
znacznie przewyższał podać, 
wobec czego wprowadzono 
przedpłaty. 

-Pod względem technicznym 
Duży Fiat był połączeniem dwóch 

włoskich fiatów: nowoczesnego 
125 i archaicznego 1300/1500. 
Z tego pierwszego otrzymał 
przede wszystkim ponadcza-
sową bryłę nadwozia oraz takie 
rozwiązania techniczne jak m.in. 
nowoczesne hamulce tarczowe 
na obydwu osiach czy niezależne 
przednie zawieszenie oparte 
o podwójne wahacze poprzeczne 
i stabilizator skrętny. Niestety do 
napędu tylnych kół zastosowano 
przestarzałe jednostki napędowe 
typu OHV z modelu 1300/1500 
o pojemności 1300 cm3, powięk-
szonej później do 1500 cm3. Pio-
nierskie, bardzo nowoczesne 
jednostki DOHC z dwoma wał-
kami rozrządu w głowicy z Fiata 
132 w wersjach 1600 cm3 i 1800 
cm3 zagościły jedynie pod ma-
skami specjalnych wersji Monte 
Carlo i Akropolis - podają znawcy 
samochodów. 

Od 28 listopada 1967 do 29 
czerwca 1991 wyprodukowano 
w sumie 1 445 699 egzemplarzy 
w wersji sedan, kombi, pick-up 
i inne. W roku 1978 wprowa-
dzono następcę - Poloneza. Oba 
modele produkowane były rów-
nocześnie aż do 1991 roku. Dziś 
Duży Fiat, zwłaszcza z pierw-
szych lat produkcji jest poszuki-
wanym i drogim klasykiem.
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OPEL ASTRA III 
1.6 E, rok prod. 2008, 
kraj., 

12.800 zł

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

179.900 zł

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

139.900 zł

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

188.900 zł

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

62.900 zł

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

77.900 zł

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

79.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

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

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

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

OPEL ZAFIRA 1.6 E, rok prod. 2007, kraj.,            16.800 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2008, 13.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  

108.900 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  

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

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

Wybrane samochody na dzień 2 grudnia 2022
FIAT TIPO 
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Policja apeluje

Zachowaj ostrożność na drodze
Wyruszając w podróż, 

krótszą czy dłuższą na-
leży pamiętać, że nie mamy 
wpływu na utrudnienia i wa-
runki atmosferyczne. Wobec 

tego lepiej jest wyjechać 
odpowiednio wcześniej, by 
nie musieć się spieszyć do 
celu. Dla tych którzy planują 
długie trasy, przypominamy 

o robieniu kilkunastominuto-
wych przerw, które pozwolą 
zachować trzeźwy umysł. 
Zatrzymywać się należy 
w bezpiecznych, przeznaczo-

nych do tego miejscach. Są 
do tego odpowiednio wyzna-
czone parkingi, zwykle przy 
motelach i stacjach paliw. 

Funkcjonariusze z Komendy 
Miejskiej Policji w Często-
chowie przypominają:

- przed podróżą sprawdź 
stan techniczny swojego sa-
mochodu, zadbaj o to, by 
wszystkie płyny eksplo-
atacyjne były uzupełnione, 
odśnież swój pojazd, by za-
pewnić sobie dobrą widocz-
ność (za niedopełnienie tego 
obowiązku grozi wysoka 
grzywna nawet do 3 tysięcy 
złotych);

-wyposaż się w akcesoria do 
odśnieżania samochodu;

-wsiadaj za kierownice wy-
poczęty;

-podczas dłuższej podróży 
zaplanuj krótkie przerwy;

-nie spiesz się, bo zawsze 
lepiej dojechać nawet kilka 
minut później, ale dojechać, 
niż nie dojechać wcale;

-nigdy nie wsiadaj za kierow-
nice pojazdu w stanie po spo-
życiu alkoholu;

-reaguj, gdy zachowanie in-
nego kierowcy na drodze 
wzbudza twoje przypuszczenia, 
że może znajdować się w stanie 
nietrzeźwości.

Podstawą bezpiecznej jazdy 
jest dostosowanie prędkości 
do panujących na drodze wa-
runków i przestrzeganie prze-
pisów. Śliska nawierzchnia 
może powodować problemy 
w kierowaniu pojazdem. Nie 
należy przesadzać z prędkością. 
Nie wciskaj pedału hamulca 
gwałtownie. W tym wypadku 
sprawdzi się hamowanie pulsa-
cyjne. Hamuj powoli lub pozwól 
na samodzielną utratę pręd-
kości pojazdu, jednocześnie 
trzymając kierownicę w stałej 
pozycji. 

Unikaj wysokich obrotów sil-
nika. Najlepiej dla silnika będzie, 
gdy tuż po uruchomieniu po-
jazdu przez chwilę będzie pra-
cował on na wolnych obrotach. 
Płyny silnikowe będą miały czas 
na rozgrzanie się, a ryzyko tarcia 
i uszkodzenia wewnętrznych 
części zmniejszy się. 

 ■ Natalia Lewandowska

Już niedługo zima zapuka do naszych okien. W związku z tym czeka nas wiele obowiązków. Poza odśnieżaniem i dbaniem o oblodzony 
chodnik, należy pamiętać, że nawierzchnia nie będzie naszym przyjacielem. Warto zadbać o bezpieczeństwo, by uniknąć nieprzyjem-
nych zdarzeń na drodze. 
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● 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

● 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-osobowy, 
1-osobowy, tel. 792 017 815

● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

● Mieszkanie 33,3 m², I piętro, 
Północ. Cena: 210 000,
tel. 503775 955

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

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

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

● Pianino Calisio, 
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstocho-
wa, 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

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

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

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

● Stół rozsuwany, 
tel. 792 017 815

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

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

● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan 
b. dobry. Tel. 792 017 815

● Toaletka z lustrem, lata 50-te,
stan bdb., tel. 792 017 815

● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł. 
Tel. 534 917 417

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów, 

CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

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

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

● Hydraulik tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

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

INNE

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

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

● Przyjmę drewno na opał, 
tel. 660 714 015

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

● Przyjmę srebro - złom. 
Tel. 667 499 164

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

● Poznam panią, może być 
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Mężczyzna lat 46 podejmie pra-

cę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794

● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

● Podejmę pracę związaną ze 
sztuką - praca na scenie, np. te-
atr, lub malarstwo, literatura. 
Może być praca związana z far-
macją. Tel. 667 499 164

● Pracownik gospodarczy z do-
świadczeniem podejmie pracę. 
Tel. 665 226 044

● Stajenny Niemcy. Praca od za-
raz. Bezpłatne zakwaterowanie. 
Mężczyźni bez nałogów. Szcze-
góły pod nr tel. 725 066 959

ZESTAW WYPOCZYNKOWY 
w stanie b.dobrym. Boston. 
Wersalka z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele.
Cena: 850 zł, 
tel. 698 180 354
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

sport

Raków  Częstochowa

Klub zaprasza na świąteczne spotkanie
Wspólne ubieranie choinki, zwie-

dzanie klubu, wizyta Świętego 
Mikołaja oraz Rycerza Medalika, 
a także moc innych atrakcji – to 
wszystko czekać będzie na kibiców 
w niedzielę,11 grudnia na stadionie 
przy ul. Limanowskiego 83. Klub 
zaprasza na świąteczne spotkanie!

- Tego dnia chcemy otworzyć dla 
Was miejsca, które w trakcie sezonu 
dostępne są głównie dla zawod-
ników oraz trenerów. Zaprosimy 
Was między innymi do budynku 
klubowego, gdzie będziecie mogli 
zobaczyć szatnię pierwszej dru-
żyny, salę konferencyjną oraz inne 
pomieszczenia, które odgrywają 
ważną rolę w  codziennym życiu 
klubu – zapowiada klub. W planach 
jest wspólnie ubieranie choinki z naj-
młodszymi kibicami – pomagać im 
będzie Święty Mikołaj oraz Rycerz 
Medalik. Ponadto wsparciem służyć 
będą strażacy, którzy zawitają na 
stadion swoim służbowym wozem. 
- Dla dzieci przygotowany będzie 
również kącik plastyczny, gdzie od-
będzie się między innymi malowanie 

twarzy oraz modelowanie balonów. 
Wszyscy kibice będą mogli zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z wszyst-
kimi trofeami, które nasza drużyna 
wywalczyła w kończącym się 2022 
roku. Chcemy również razem z Wami 
nastroić się przed rundą wiosenną 
i poczuć meczowy klimat, w czym 
pomoże nam wspólne wykonanie 
kibicowskich przyśpiewek, które 
motywują drużynę trenera Marka 

Papszuna w walce o kolejne zwy-
cięstwa – dodaje klub. Podczas spo-
tkania funkcjonować będzie strefa 
gastronomiczna i Raków FanStore. 
Początek wydarzenia o godz. 10:00. 
Wejście główną bramą od ulicy Li-
manowskiego 83 oraz od strony 
pętli tramwajowej. Impreza potrwa 
do godziny 14:00. Wstęp wolny.

 ■ fot. Grzegorz Misiak

Trwają zapisy

Przed nami kolejna edycja 
„Turnieju Oldbojów”

Miasto Częstochowa wraz 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji zaprasza na 28. 
edycję Ligi Futsalu o Puchar Pre-
zydenta Miasta  Częstochowy 
zwaną „Turniejem Oldbojów”. 
Zgłoszenia zespołów przyjmo-
wane są do 16 grudnia 2022 r. 
Sportowe zmagania rozpoczną 
się w styczniu.

  - W zawodach mogą wziąć 
udział zawodnicy urodzeni 
w 1988 r. i starsi, którzy nie 
uczestniczyli w meczach rundy 
jesiennej sezonu 2022/2023, 

rozgrywek prowadzonych przez 
PZPN i podległe mu okręgi. Po-
wyższe ograniczenie nie dotyczy 
zawodników urodzonych w roku 
1983 i starszych – wyjaśniają or-
ganizatorzy. Kolejna edycja tur-
nieju rozpocznie się w styczniu 
w Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Polonia” przy ul. Dekabrystów 
43. Zgłoszenia zespołów przyj-
mowane są do 16 grudnia 2022 
r. w godzinach 8.00 do 14.00 pod 
numerem telefonu 34 372 26 83 
bądź elektronicznie pod adresem 
zapisy@mosir.pl

Przygotowania do rundy rewanżowej
Czerwono-Niebiescy wracają do treningów

Raków Częstochowa przed-
stawił plan przygotowań do 
rundy wiosennej PKO BP Eks-
traklasy. Wiadomo więc, że pod-
opieczni szkoleniowca Marka 
Papszuna wrócą do treningów 
już 3 grudnia. Zawodników cze-
kają także dwa zagraniczne zgru-
powania.

– Jak zawsze na początku 
okresu przygotowawczego za-
wodnicy przejdą kompleksowe 
badania motoryczne i będą tre-
nować na własnych boiskach. 9 
grudnia rozpocznie się pierwsze 
zgrupowanie w Holandii, gdzie 
podopieczni trenera Marka Pap-
szuna rozegrają trzy mecze spa-
ringowe. Po powrocie z obozu 
drużyna uda się na przerwę 
świąteczno-noworoczną, a tuż 
po niej wyruszy na drugie zgru-
powanie do tureckiego Belek, 

gdzie rozegra minimum 4 spa-
ringi – informuje klub.

Ramowy plan przygotowań do 
rundy wiosennej:
3 grudnia – powrót do tre-
ningów
9-17 grudnia – zgrupowanie 
w Holandii
2-21 stycznia – zgrupowanie 
w Turcji
28-29 stycznia – inauguracja 
rundy wiosennej
Harmonogram meczów sparin-
gowych podczas zgrupowania 
w Holandii:
10 grudnia – PSV Eindhoven
14 grudnia – RSC Anderlecht
17 grudnia – Fortuna Sittard

Pierwsza kolejka rundy wio-
sennej zostanie rozegrana 
w dniach 28-29 stycznia. Raków 
zmierzy się wówczas na wyjeź-
dzie z Wartą Poznań.

II Grand Prix Polski Młodzików
Najmłodsi AZS UJD startowali w zawodach

W miniony weekend w Sępo-
lnie Krajeńskim rozegrano II 
Grand Prix Polski Młodzików. 
W zawodach brała udział trójka 
zawodników AZS UJD Często-
chowa: Julia Jędrasiak, Woj-
ciech Kozik, Jakub Niedziela. 

Młodzicy z AZS UJD Często-
chowa startowali w eliminacjach 

do Grand Prix Polski. W kwa-
lifikacji jedynie Julia Jędrasiak 
zajęła drugie miejsce w grupie, 
uzyskując tym samym awans 
do etapu pucharowego. W de-
cydującym spotkaniu przegrała 
w pięciu setach z rywalką. W im-
prezie startowało 200 zawod-
ników z całej Polski. 

Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych

CKS Budowlani z dwoma medalami
600 biegaczy z całej Polski brało 

udział w sportowych zmaganiach 
w ramach 94. edycji Mistrzostw 
Polski w Biegach Przełajowych 
w Oleśnie. O medale rywalizo-
wało także 11 lekkoatletów z CKS 
Budowlani Częstochowa, którzy 
rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych (U 18, U 20, Seniorzy). 

Biegacze CKS zaprezentowali się 
bardzo dobrze zdobywając 2 me-
dale brązowe. Indywidualnie na 3 
stopniu podium w kategorii U 20 
stanął Michał Piątek na dystansie 3 
km. Michał przez większą część 
dystansu biegł na 2 pozycji i kiedy 
wydawało się, że wywalczy srebro, 

tuż przed metą zaliczył groźnie 
wyglądający upadek zahaczając 
nogą o sztuczną przeszkodę. Na 
szczęście zawodnikowi nic się nie 
stało i zdołał jeszcze odeprzeć atak 
rywali na 3 miejsce. Drugi medal 
brązowy wywalczyła drużyna se-
niorów w składzie: Oliwier Mutwil, 
Rafał Formicki, Dominik Klimek, 
Rafał Nowak.  Startowali oni na dy-
stansach 4 i 8 km. A do klasyfikacji 
drużynowej zaliczane były miejsca 
indywidualne. Oliwier Mutwil na 4 
km był tuż za podium na 4. pozycji, 
a na 8 km 15. miejsce zajął Rafał For-
micki, 33. miejsce Dominik Klimek, 
34. miejsce Rafał Nowak. W kate-

gorii U 20 startowały jeszcze Anna 
Lizińska i Olga Droś na dystansie 
4 km. Lizińska przez cały dystans 
walczyła bardzo ambitnie kończąc 
rywalizację na 7. pozycji, a Droś na 
20. miejscu – podsumowuje klub.  
W kategorii U 18 na dystansie 2 
km Hanna Bigdowska zajęła 15. 
lokatę. Na 17. pozycji bieg ukoń-
czyła Klaudia Wrzosowska – 3 km, 
20. miejsce przypadło Radosła-
wowi Poradzie – 5 km, a Mateusz 
Majewski dobiegł do mety 36. na 
dystansie – 3 km. W klasyfikacji 
drużynowej U 20 zawodnicy CKS 
(Piątek, Lizińska, Droś) sklasyfiko-
wani zostali na 5 pozycji.

Liga 40-latków

Za nami 4. kolejka rozgrywek
Bez skrajnych emocji rozegrano 

niemal wszystkie spotkania 4. kolejki 
Ligi 40-latków. Jedynie starcie dru-
żyny Automania Mikrus Mykanów 
z zespołem Volley rozstrzygnęło się 
w drugim secie na przewagi. 

- Wcześniej niespodziewanie łatwe 
zwycięstwo z Rędzinami odniósł Volley. 
Fizjoterapia Miodek bez większych 
problemów pokonała Poczesną&Bla-
chownię a Servecom nie pozostawił 
żadnych złudzeń Samym Swoim 
zgarniając pewnie komplet punktów - 
Marcin Mazik, kierownik ds. sportu i re-
kreacji MOSiR Częstochowa - Pomału 
zarysowuje się układ sił w trwających 
rozgrywkach, jednak z racji wielu spo-
tkań przełożonych, klasyfikacja w chwili 

obecnej nie jest do końca przejrzysta. 
Przed nami kolejne spotkania, które 
sporo wyjaśnią. Szczególnie pojedynek 
Mykanowa z Poczesną&Blachownią 
pokaże o co walczyć będą te drużyny 
w całym sezonie – podsumowuje 
Wyniki ostatnich spotkań:
4 kolejka - 27.11.2022 (niedziela)
Volley - Gmina Rędziny     2:0
(25:17, 25:16)
MVP spotkania – Radosław 
Kośmider 
Fizjoterapia Miodek - Pocze-
sna&Blachownia K&K   2:0
(25:16, 25:17)
MVP spotkania – Marcin Ulman 
SERVECOM - Sami Swoi 2:0
(25:11, 25:11)

MVP spotkania – Łukasz Choj-
nowski
 spotkanie rozegrane awansem
Automania Mikrus Mykanów – 
Volley  2:0
(25:16, 26:24)
MVP spotkania – Tomasz Pakulski
 Terminy następnych spotkań:
5 kolejka - 4.12.2022 (niedziela)
g. 9.30 Gmina Rędziny - Servecom
g. 10.30 Sami Swoi - Fizjoterapia 
Miodek
g. 11.30 Poczesna&Blachownia 
K&K - Automania Mikrus My-
kanów (zaległy)drużynowej 
U 20 zawodnicy CKS (Piątek, Li-
zińska, Droś) sklasyfikowani zostali 
na 5 pozycji.
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16 PIĄTEK-NIEDZIELA, 2-4 grudnia 2022 tego nie możesz przegapić!


