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Ruszyły kontrole Ruszyły kontrole 
abonamentu RTVabonamentu RTV

Od 2023 r. wzrasta opłata 
z tytułu abonamentu radio-
wo-telewizyjnego w Polsce. 
Ruszyły także kontrole pro-
wadzone przez pracowników 
Poczty Polskiej. Co robić, jeżeli 
zapukają do nas kontrolerzy? 
Ile musimy zapłacić teraz za 
abonament RTV?

Abonament RTV to opłata, 
która pobierana jest na funk-
cjonowanie publicznej telewizji 
i radia. W Polsce abonament 
radiowo - telewizyjny jest obo-
wiązkowy. Każdy posiadacz 
odbiornika radiofonicznego i te-
lewizyjnego powinien dokonać 
jego rejestracji w ciągu 14 dni 
od wejścia w jego posiadanie 
i regularnego wnoszenia opłat 
abonamentowych. 

Jak wygląda kontrola?

Do wykonywania kontroli obo-
wiązku rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych 

oraz obowiązku uiszczania opłaty 
abonamentowej uprawniona jest 
Poczta Polska S.A. Pracownicy 
spółki przeprowadzający kon-
trolę mają obowiązek okazać 
upoważnienie do wykonywania 
czynności kontrolnych w tym za-
kresie, legitymację służbową, a na 
żądanie kontrolowanego również 
dowód osobisty. Osoba kontrolo-
wana powinna z kolei umożliwić 
przeprowadzenie kontroli obo-
wiązku rejestracji odbiorników 
rtv lub okazać dowód potwier-
dzający rejestrację odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych. 

Wysokość opłat 
abonamentowych w 2023 roku

- Opłata za 1 miesiąc za radio-
odbiornik wynosi 8,70 zł mie-
sięcznie (jeżeli abonent każdego 
miesiąca uiszcza opłatę, wów-
czas opłata za okres 12 miesięcy 
wyniesie 104,40 zł).

- Opłata za 1 miesiąc za od-
biornik telewizyjny lub telewi-

zyjny i radiofoniczny wynosi 
27,30 zł miesięcznie (jeżeli abo-
nent każdego miesiąca uiszcza 
opłatę, wówczas opłata za okres 
12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji przypomina, że opłacając 
abonament za cały rok z góry do 
25 stycznia 2023 roku otrzymać 
można 10 % zniżki. Wówczas 
opłata roczna wyniesie 94 zł 
za odbiornik radiofoniczny 
i 294,90 zł za odbiornik tele-
wizyjny lub telewizyjny i radio-
foniczny. Przez cały rok można 
również skorzystać z pozosta-
łych zniżek z tytułu wnoszenia 
opłat za okres dłuższy niż 1 mie-
siąc. Użytkownik odbiorników 
może skorzystać ze zniżki, o ile 
wnosi opłatę z wyprzedzeniem, 
tj. w terminie do 25-go dnia 
pierwszego miesiąca okresu roz-
liczeniowego.

■ Paula Nogaj
■ fot. freepik.com

Częstochowianie na stokachCzęstochowianie na stokach
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Koniec fikcyjnych promocji

1 stycznia 2023 r. weszły w życie 
przepisy, dotyczące promocji i wy-
przedaży. Od tego roku każdy 
przedsiębiorca, który ogłasza pro-
mocję lub wyprzedaż, będzie mu-
siał podawać obowiązkowo dwie 
ceny. Wprowadzono również re-
gulacje, które ukrócą nieuczciwe 
praktyki na pokazach handlowych 
oraz w internecie. Dzięki nowym 
regulacjom łatwiej będzie również 
walczyć z takimi niekorzystnymi 
dla konsumentów zjawiskami jak 
fikcyjne promocje, podwójna ja-
kość produktów w różnych krajach, 
wykupywanie biletów na koncerty 
przez boty czy fałszywe opinie 
w internecie. Pamiętajmy jednak, 
że przedsiębiorca nie ma takiego 
obowiązku, jeśli tylko obniża cenę 
regularną, bez ogłaszania promocji 
lub wyprzedaży.

Ważne dla wszystkich 
kupujących!

Firma, która ogłasza promocję lub 
wyprzedaż, będzie musiała podawać 
oprócz aktualnej ceny również naj-
niższą z 30 dni poprzedzających ob-
niżkę. Jeżeli są to produkty z krótką 
datą ważności do spożycia, to sprze-
dawca musi podać nie tylko aktu-
alną cenę, ale i tę sprzed pierwszego 
zastosowania obniżki. Jeżeli pro-
dukty w ofercie danej firmy są krócej 
niż 30 dni, to musi podać najniższą 
cenę od rozpoczęcia sprzedaży do 
wprowadzenia obniżki.

Co, jeżeli chcemy zareklamować 
kupiony towar?

Po pierwsze zmieniono nazew-
nictwo: zamiast „rękojmi" mamy 
„odpowiedzialność za niezgod-
ność towaru z umową". Termin 
przedawnienia roszczeń reklama-
cyjnych został wydłużony do sze-
ściu lat. Na początku reklamacji 
konsument będzie mógł żądać 
naprawy lub wymiany wadliwego 
towaru. Dopiero w kolejnym 
etapie dochodzenia roszczeń 
konsument może zwrócić się 
o zwrot pieniędzy częściowy lub 
całkowity. Kolejna zmiana do-
tyczy terminu domniemania - zo-
stał wydłużony do 2 lat. Za wady 
sprzedawca będzie odpowiadał 
tak, jak dotychczas, przez 2 lata 
od wydania towaru. Nowością 
również jest to, że w przypadku 
rzeczy używanych, nie będzie 
sprzedawca mógł skrócić tego 
czasu do roku.

Podwójna jakość towaru jest już 
zakazana

Konsumenci nie tylko w Polsce 
skarżyli się na jakość niektórych 
produktów (tj. napoje bezalko-
holowe, kawa, proszki do prania) 
twierdząc, że jakość produktów 
oferowanych jest niższa od ja-
kości wyrobów tych samych 
producentów sprzedawanych za 
granicą pod tą samą marką.

Zakazano więc wprowadzania 
towaru na rynek jako identycz-
nego, jeśli będzie się istotnie od 
niego różnił np. składem, a nie bę-
dzie to obiektywnie uzasadnione.

Dla kupujących przez internet!
Nowe obowiązki dostawców 

internetowych platform handlo-
wych polegają przede wszystkim 
na tym, że najpóźniej w mo-
mencie wyrażenia przez konsu-
menta woli związania się umową 
na odległość, musi on zostać po-
informowany o:

- czy podmiot oferujący na plat-
formie towary, usługi lub treści 
cyfrowe jest przedsiębiorcą czy 
osobą fizyczną. Jest to bardzo 
ważne, ponieważ jeżeli jest to 
osoba fizyczna, wówczas nie mają 
zastosowania przepisy chroniące 
konsumentów np. możliwość od-
stąpienia od umowy,

- platforma musi też informować, 
jak się podzieliła ze sprzedającym 
obowiązkami związanymi z reali-
zacją umowy,

- musi poinformować o głów-
nych parametrach decydujących 
o plasowaniu ofert przedstawio-
nych konsumentowi w wyniku wy-
szukiwania. Musi poinformować 
również o płatnej reklamie lub 
płatności dokonanej w celu uzy-
skania wyższego plasowania pro-
duktów w wynikach wyszukiwania,

- musi zapewnić dostęp do 
recenzji produktów oraz poin-
formować, czy i w jaki sposób we-
ryfikuje ich autentyczność. Musi 
również podać, czy zamieszcza 
wszystkie opinie, czy tylko te 
pozytywne. Zakazane jest za-
mieszczanie fałszywych lub znie-
kształconych opinii.

Indywidualne  
dostosowywanie ceny

Dotyczy to np. sytuacji, gdy 
cena jest automatycznie ustalana 
dla konkretnego odbiorcy w za-
leżności np. od jego lokalizacji, 
urządzenia, z którego korzysta 
(smartfon, komputer stacjonarny) 
czy historii przeglądanych stron. 
Nie dotyczy natomiast dyna-
micznego profilowania cen lub 
ustalania cen w czasie rzeczywi-
stym, czyli mechanizmów, które 
opierają się na czynnikach nie-
związanych z osobą konkretnego 
użytkownika, np. zmianą popytu 
na dany towar.

Bilety na koncerty, mecze 
czy imprezy kulturalne

Zakazane jest wykupywanie 
przez przedsiębiorców za po-

średnictwem botów, a potem 
odsprzedawanie konsumentom 
biletów na imprezy kulturalne lub 
sportowe.

Towary z elementami 
cyfrowymi, treści i usługi 

cyfrowe
Można je reklamować jedynie 

przedsiębiorca jest odpowie-
dzialny za zgodność takiego 
cyfrowego towaru, np. gry, pro-
gramu komputerowego, z jego 
wersją próbną czy zapowiedziami. 
Ma też obowiązek dostarczania 
konsumentom aktualizacji przez 
co najmniej 2 lata.

Umowy opłacone danymi 
osobowymi

Konsumenci są chronieni rów-
nież, gdy zapłacą swoimi danymi 
osobowymi nie tylko, gdy zapłacą 
za treści lub usługi cyfrowe, np. 
dostęp do aplikacji pieniędzmi. 
Obowiązują już takie same zasady 
jak w odniesieniu do odpłatnych 
usług, np. możliwość odstąpienia 
od umowy w ciągu 14 dni.

Ochrona dla seniorów
Wydłużenie do 30 dni terminu 

na odstąpienie od umowy za-
wartej podczas nieumówionej 
wizyty w domu konsumenta lub 
wycieczki. W przypadku pokazów 
nadal będzie to 14 dni. Zakaz 
zawierania umów finansowych 
podczas pokazu lub wycieczki. 
Zawarta w takiej sytuacji umowa, 
np. umowa pożyczki, będzie nie-
ważna. Zakaz przyjmowania płat-
ności przed upływem terminu na 
odstąpienie od umowy. Dotyczy 
to umów zawieranych podczas 
pokazu, wycieczki lub nieumó-
wionej wizyty u konsumenta. 
Rozwiązanie pozwoli na podjęcie 
świadomej decyzji o zakupie, 
a konsumenci nie będą narażeni 
na straty finansowe, gdy z niego 
zrezygnują w ustawowym ter-
minie. Możliwość odstąpienia od 
niektórych umów o świadczenie 
usług zdrowotnych zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość. Dotyczy to 
przede wszystkim tzw. umów 
obejmujących abonamenty me-
dyczne. 

 ■ Teresa Szajer

Nie daj się nabrać, sprawdź metkę!
fot.: redakcja

Skład przy ul. Bugajskiej

W ostatnim czasie dostar-
czono nam bardzo dobry węgiel 
z Polski, z kopalni Redutowa. 
To 25 ton wysokokalorycznego 
węgla typu orzech – mówi Maciej 
Huber ze spółki Hino, która zaj-
muje się sprzedażą węgla po pre-
ferencyjnej cenie mieszkańcom 
Częstochowy. Zainteresowanie 
węglem jest bardzo duże i jest 
on zamawiany przez spółkę na 
bieżąco, a w dostawach nie ma 
żadnych opóźnień.

Z wyliczeń spółki Hino wynika, 
że dotychczas sprzedano często-
chowianom około 450-500 ton. 
Węgiel odebrało ponad 500 osób. 
W pierwszej turze wydano 1750 
zaświadczeń, a więc jeszcze spora 
część nie zgłosiła się do składu 
przy ul. Bugajskiej. - Spora część 
osób zaopatrzyła się w węgiel już 
wcześniej. Z naszych przypusz-
czeń wynika, że te osoby zakupu 
będą dokonywać na przełomie 
stycznia i lutego, a niektórzy do-
piero w marcu, aby ten węgiel 
zatrzymać sobie na kolejną zimę 
– wyjaśnia Maciej Huber. Miesz-
kańcy Częstochowy mogą zgłosić 
się bezpośrednio do składu 
węgla przy  ulicę Bugajskiej 17 
z odpowiednim zaświadczeniem 
o uprawnieniu do dodatku węglo-
wego które wydaje Częstochow-
skie Centrum Świadczeń. – Na 
miejscu można zapłacić kartą lub 
otrzymać numer rachunku ban-
kowego z informacjami do prze-
lewu. Decyduje kolejność wpłat. 
Węgiel sortujemy i pakujemy, 

a następnie kontaktujemy się 
z mieszkańcami, aby przyjechali 
do nas podpisać resztę doku-
mentów i przekazujemy kontakt 
do osób, które realizują przewóz 
węgla na terenie Częstochowy. 
Zgodnie z ustawą umożliwiamy 
również samodzielny transport – 
informuje Maciej Huber z firmy 
Hino. - Osoby z zaświadczeniami 
do końca grudnia, które dotych-
czas odebrały ustanowione 1,5t, 
aby otrzymać kolejne 1,5 od 1 
stycznia 2023 r. muszą złożyć 
kolejny wniosek o zaświadczenie. 
Są też takie osoby, które dopiero 
teraz otrzymały zaświadczenia 
i one nie muszą składać wniosków 
ponownie, ponieważ mogą one 
otrzymać od razu 3 tony – dodaje. 

Skład przy ul. Bugajskiej 17 jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-17, można skorzystać 
też z  formy kontaktu telefonicz-
nego lub z poczty elektronicznej.

Podane przez firmę dane kon-
taktowe:

– telefon dla zainteresowanych 
zakupem węgla mieszkańców: 
501 708 771

– adres e-mail: huber.hino@
onet.eu

– adres placu: Częstochowa ul 
Bugajska 17 (teren starej cegielni).

Informacje o dostępności węgla 
na innych składach węgla w Czę-
stochowie można sprawdzać na 
rządowej stronie cieplo.gov.pl. 
Są tam oferty innych firm, oferu-
jących zarówno paliwo importo-
wane, jak i węgiel krajowy.

 ■ pn

Do Częstochowy dotarł 
polski węgiel

fot.: redakcja
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fot.: UM Częstochowa

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 
większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Przypominamy - ważny do końca marca

Wprowadzony w 2020 program 
Polski Bon Turystyczny jest wciąż 
jednym z istotnych narzędzi 
wsparcia społecznego i gospo-
darczego, zarówno dla polskich 
rodzin, jak i przedsiębiorców 
z branży turystycznej. Efekty 
jego działania są doskonale wi-
doczne w województwie śląskim. 
Od początku funkcjonowania 
programu do przedsiębiorców 
turystycznych oraz organizacji 
pożytku publicznego w re-
gionie wpłynęło 148 156 512 
zł. Bonami turystycznymi można 
płacić jeszcze tylko do końca 
marca. W województwie śląskim 
na 485 tys. przyznanych bonów 
turystycznych do wykorzystania 
pozostało blisko 163 tys. 

Obecnie w Śląskim trwają ferie. 
Rodzice, którzy jeszcze nie wyko-
rzystali bonów turystycznych mają 
okazję, by wykupić dziecku wyjazd 
czy inne atrakcje turystyczne na 
ten wolny czas. W sumie w na-
szym województwie do wykorzy-
stania jest prawie 163 tys. bonów 
turystycznych. W tej liczbie 
znajdują się zarówno bony akty-

wowane i niewykorzystane, jak 
i częściowo wykorzystane, ale też 
takie, których rodzice jeszcze nie 
pobrali na swój profi l PUE, czyli 
nie aktywowali. Tych nieaktyw-
nych, czyli niepobranych bonów, 
pozostało ponad 51 tys. Warto się 
pospieszyć, zarówno z aktywacją, 
jak i realizacją płatności bonem, 
bo czasu na wykorzystanie zostało 
coraz mniej. Termin ważności 
bonu mija z ostatnim dniem marca 
tego roku. Rodzice i opiekunowie 
mają teraz doskonałą okazję do 
wykorzystania bonu na wyjazd 
i atrakcje swoich pociech pod-
czas ferii zimowych. Miejsc, gdzie 
można zapłacić bonami w całym 
kraju jest ponad 4,9 tys.. A jeśli nie 
chcą wysyłać swoich dzieci gdzieś 
daleko, to z bonu można skorzy-
stać również w województwie 
śląskim. Płatność bonami przyj-
muje tutaj 1,6 tys. podmiotów 
turystycznych. - Zarówno akty-
wacja, jak i płatność bonem tury-
stycznym, jest bardzo prosta i nie 
przysparza żadnych trudności. 
Wystarczy wejść na swój profi l 
PUE, odnaleźć po lewej stronie 
zakładkę Polski Bon Turystyczny 

i aktywować ją, podając swój 
adres email i numer telefonu ko-
mórkowego. Po aktywacji bonu 
na PUE ZUS, na adres e-mail 
przekazany zostanie kod obsługi 
płatności. Trzeba go podać, kiedy 
płaci się bonem za usługę hote-
larską lub imprezę turystyczną 
na terenie Polski. Każda płat-
ność jest potwierdzona jednora-
zowym kodem autoryzacyjnym, 
który jest wysłany SMS-em na 
podany wcześniej numer telefonu 
– tłumaczy Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie śląskim. Polski 
Bon Turystyczny można wyko-
rzystać w ponad 28 tysiącach 
miejsc w całej Polsce. Także pod-
czas jednodniowego wyjazdu, bez 
konieczności pokrywania noc-
legu dla całej rodziny lub blisko 
swojego miejsca zamieszkania. 
Wszystkie informacje dotyczące 
programu oraz mapa obiektów 
przyjmujących płatności Polskim 
Bonem Turystycznym są do-
stępne na stronie internetowej 
bonturystyczny.polska.travel

■ opr. pn

Skorzystaj z Bonu Turystycznego

W „Traugucie” i SP nr 42

Koniec prac modernizacyjnych 
w II LO oraz SP nr 42 w Często-
chowie. Szkoły mogą pochwalić 
się nową elewacją i nie tylko… 
Wśród podjętych działań, zajęto 
się również naprawami i koniecz-
nymi zmianami, które zwiększą 
funkcjonalność budynku i komfort 
uczniów. Prezydent Częstochowy 
sprawdził, jak wygląda sytuacja.

Traugutt  w nowej odsłonie

W II Liceum Ogólnokształcące im. 
R. Traugutt a zakończyły się prace 
modernizacyjne. Zadbano o: ocie-
plenie ścian zewnętrznych i stropo-
dachów, zmodernizowanie systemu 
grzewczego, wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych oraz wymianę oświe-
tlenia na wersję energooszczędną. 
Ponadto dokonano paru napraw, 
które powinny zwiększyć funkcjo-
nalność i komfort pracy oraz nauki. 

Prace naprawcze i remontowe ob-
jęły także elewacje, parapety, rynny, 
rury spustowe i kraty w oknach.

W ramach inwestycji powstał 
także m.in. nowy daszek nad wej-
ściem głównym, nowe kominki 
wentylacyjne i ogniomury na 
dachu. Wyremontowano również 
instalację elektryczną. Koszt in-
westycji wyniósł 5,1 mln zł. Zreali-
zowanie inwestycji było możliwe 
dzięki dofi nansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, które wyniosło 3,2 
mln zł.

SP nr 42 po remoncie

Szkoła Podstawowa im. J. 
Brzechwy to kolejny budynek 
w Częstochowie, który został pod-

dany termomodernizacji. Ocieplono 
ściany i stropodachy, wymieniono 
grzejniki oraz drzwi zewnętrzne, 
zamontowano zawory i głowice ter-
mostatyczne oraz energooszczędne 
oświetlenie – wszystko po to, by 
zwiększyć poziom estetyki i efek-
tywności energetycznej budynków.

Ponadto zamontowano parapety, 
rynny i rury spustowe. Ogniomury, 
att yki i kominy zostały podwyż-
szone, defl ektory kominowe pokryto 
farbą antykorozyjną. Inwestycja ob-
jęła również instalację odgromową 
w części budynku, drenaż przy ele-
wacji frontowej, nową wiatę śmiet-

nikową, bramę garażową, zadaszenie 
piwniczne oraz wymianę kratek wen-
tylacyjnych. W ramach prac uzupeł-
niono monitoring wizyjny obiektu. 
Obecnie wewnątrz i na zewnątrz 
terenu szkoły znajdują się 32 ka-
mery. Wartość prac w SP 42 wyniosła 
3,1 mln zł, z czego kwota dofi nanso-
wania unijnego z RPO WSL na lata 
2014-2020 to 1,7 mln zł.

Prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk wraz z naczelnikiem 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Michałem Koniecznym 
spotkał się z dyrektorami szkół: Er-
niewem Tomżyńskim (II LO) oraz 
Jackiem Włodyką (SP 42) i osobiście 
sprawdzili jakość wykonanych prac. 
Odwiedzili budynki szkół, w których 
inwestycje dobiegły końca. Ich war-
tość wyniosła 8,2 mln zł, z czego 4,9 
mln zł uzyskano z dofi nansowania 
unijnego. Wykonaniem robót zajęła 
się fi rma DZIEDZICKI z Konopisk.

■ opr. nl

Kolejne termomodernizacje zakończone sukcesem

Składanie wniosków do 31 stycznia

Osoby zainteresowane sty-
pendiami artystycznymi Prezy-
denta Miasta Częstochowy mogą 
składać wnioski o ich przyznanie 
do 31 stycznia.

- O stypendia mogą się ubiegać 
mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy 
realizujący określone przedsięwzięcia 
w zakresie twórczości artystycznej, 
opieki nad zabytkami lub upowszech-
nianiem kultury. Stypendia przyzna-
wane są w dziedzinach: literatura, 
muzyka, sztuki plastyczne, teatr, fi lm, 
taniec, upowszechnianie kultury, 
ochrona dóbr kultury i opieka nad za-

bytkami – informuje częstochowski 
magistrat. Co ważne, stypendium 
przyznawane jest na przedsięwzięcie 
artystyczne realizowane w roku ka-
lendarzowym, w którym zostało 
przyznane. Szczegółowe informacje 
o stypendiach uzyskać można w Re-
feracie Kultury w Wydziale Kultury, 
Promocji i Sportu Urzędu Miasta 
Częstochowy, al. Najświętszej Maryi 
Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60. 
Wnioski należy składać w Kancelarii 
Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 
w godz. 7.30-15.30 do 31 stycznia br. 
Szczegóły na stronie UM.

■ pn

Stypendia do wzięcia!
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm.) oraz 
art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., 
poz. 2000 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2023r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, 
Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, została wydana decyzja nr 1/2023/ZRID o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Turów, 
dł. ok 130 mb”.

 
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 12 k.m.9; 13/1 k.m.9; 13/2 k.m.9; 15 

k.m.9; 47 k.m.9.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid. 12 k.m.9 (12/1, 12/2); 13/1 k.m.9 (13/3, 

13/4, 13/5); 13/2 k.m.9 (13/6, 13/7, 13/8); 15 k.m.9 (15/1, 15/2, 15/3).

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu teryto-
rialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):

obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 12/1 (12 k.m.9); 13/4 (13/1 k.m.9); 
13/7 (13/2 k.m.9); 15/2 (15 k.m.9).

 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Turów; jedn. ewid. Olsztyn Gmina – dz. nr ewid.: 47 k.m.9.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą 
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wy-
dziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobie-
skiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Pierwsza podwyżka już w styczniu

W 2023 roku będą dwie pod-
wyżki minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Od 1 stycznia najniższa 
pensja będzie wynosiła 3490 zł, a od 
1 lipca – 3600 zł. Są to jednak kwoty 
brutto. Najsłabiej opłacani pracow-
nicy dostaną zatem na rękę ok. 345 
zł więcej przy pierwszej podwyżce 
i ok. 75 zł więcej w lipcu, przy drugiej 
podwyżce.

Kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę od 1 stycznia 
2023 r., tj. 3490, oznacza wzrost 
o 480 zł w stosunku do kwoty 
obowiązującej w 2022 r. (3 010 

zł), czyli o 15,9%. Podwyższenie 
płacy minimalnej od 1 lipca 2023 
r. do 3600 zł oznacza wzrost 
o 590 zł w stosunku do kwoty 
z 2022 r., czyli o 19,6% - wylicza  
Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów. W tym roku wzrośnie rów-

nież minimalna stawka godzinowa 
dla określonych umów cywilno-
prawnych - wyniesie ona 22,80 
zł (około 20 zł netto) od stycznia, 
a następnie 23,50 zł (około 21 
zł netto) od 1 lipca. Wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę zostały ustalone w oparciu 
o prognozy określone w projekcie 
ustawy budżetowej na 2023 r., 
przyjętym przez Radę Ministrów 
30 sierpnia. Szacuje się, że wyższe 
wynagrodzenie otrzyma ok. 3 
mln osób.
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Płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie

Tylko przez 2 tygodnie

Już można poruszać się li-
niami MPK 39, 53, 58, 65 i 68 na 
Błesznie. Zostały one tymcza-
sowo przywrócone. Dodatkowo 
ucieszą się kierowcy, którzy po-
nownie mogą jeździć ulicą Ra-
kowską.

W środę, 18 stycznia przywró-
cona została możliwość przejazdu 
z ulicy Rakowskiej w aleję Wojska 
Polskiego – w kierunku Katowic. 
Dzięki temu autobusy linii 39, 53, 
58, 65 i 68 powrócą na swoje pla-

nowe trasy w kierunku Kręciwilka, 
Olsztyna oraz gminy Poczesna. 
Zostanie również wznowiona ob-
sługa przystanków Bohaterów Ka-
tynia i Bugajska na tych liniach.

Zmiany będą obowiązywać przez 
ok. 2 tygodnie. Gdy wykonawca 
przebudowy alei Wojska Polskiego 
wkroczy na kolejny odcinek, ko-
nieczne będzie zamknięcie wy-
jazdu z ul. Rakowskiej. Autobusy 
będą wtedy poruszać się zapla-
nowanym i przygotowanym ob-
jazdem.

– Za dotychczasowe niedo-
godności i utrudnienia, zaist-
niałe w efekcie ostatnich zmian 
w organizacji ruchu w związku 
z przebudową dawnej DK-1, kie-
rowców oraz pasażerów komuni-
kacji miejskiej – w imieniu Biura 
Inżyniera Ruchu oraz Miejskiego 
Zarządu Dróg przepraszamy – 
informuje Urząd Miasta Często-
chowy.

 ■ opr. nl

Ulica Rakowska znów przejezdna

fot. pixabay.com

Powiat Częstochowski 

31. Finał Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przed nami, 
tymczasem w Starostwie Powia-
towym w Częstochowie dzień 
spędziła pani Olga Gałkowska 
z gminy Mykanów, która podczas 
ubiegłej edycji wylicytowała 
„Dzień w fotelu Starosty Często-
chowskiego Krzysztofa Smeli”. 

- Pani Olga dzień w roli Starosty 
Częstochowskiego rozpoczęła 
tak samo jak Starosta Krzysztof 
Smela, wczesnym rankiem. Po 
wspólnej odprawie w gabinecie, 
Pani Olga wzięła udział w posie-
dzeniu Zarządu Powiatu Często-
chowskiego. Poznała specyfikę 
funkcjonowania naszego urzędu 
oraz odwiedziła najważniejsze 
Wydziały Starostwa. W towarzy-
stwie Naczelnik Wydziału Go-
spodarowania Nieruchomościami 
Skarbu Państwa Małgorzaty 
Kuk udała się na inspekcje Pa-
łacu w Złotym Potoku, który od 

2008 roku znajduje się w zarzą-
dzie Powiatu Częstochowskiego 
– relacjonuje Starostwo. - Inicja-
tywa WOŚP-u jest wspaniała, 
nie chodzi tu tylko o samo nie-
sienie pomocy, ale także formułę, 
która każdego roku potwierdza 
hojność i bezinteresowność mi-
lionów Polaków. Pani Olga jest 
tego najlepszym dowodem. Mogę 
też stwierdzić, że ma zadatki na 
dobrego samorządowca. Kolejny 
raz potwierdza się fakt, że naj-
większym bogactwem naszego 
Powiatu jest kapitał społeczny 
właśnie w takich osobach jak pani 
Olga Gałkowska – podsumował 
Starosta Częstochowski Krzysztof 
Smela. Zwyciężczyni licytacji „fo-
tela starosty” od dawna wspiera 
różne działania charytatywne. Jak 
zaznaczyła podczas swojej wizyty 
w urzędzie, już szykuje się na te-
goroczne licytacje Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.
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Pani Olga zajęła fotel 
Starosty Częstochowskiego

fot. Starostwo Powiatowe
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Mniejsze ryzyko

Osoby korzystające z saszetek 
nikotynowych poddanych ba-
daniu, którego wyniki opubliko-
wano w grudniu 1, mają znacznie 
lepsze wyniki w przypadku kilku 
wskaźników chorób związanych 
z paleniem tytoniu w porównaniu 
z osobami palącymi - takie są 
wyniki nowego - innowacyjnego 
i przekrojowego badania kli-
nicznego. Badanie jest kolejnym 
dowodem przemawiającym za 
tym, że saszetki są produktem 
o zmniejszonym ryzyku dla osób, 
które decydują się całkowicie za-
stąpić nim palenie tytoniu.

Wyniki badania pokazały, że po-
ziomy tzw. „biomarkerów narażenia”, 
oparte na priorytetowych substan-
cjach toksycznych zdefiniowanych 
przez WHO, były znacznie niższe 
u konsumentów poddanych ba-
daniu, którzy używali konkretnych 
poddanych badaniu saszetek (były 
to VELO) - w porównaniu z oso-
bami palącymi. Wykazano również 
korzystne dla użytkowników sa-
szetek nikotynowych różnice w po-
ziomie biomarkerów pomiędzy nimi 
i palaczami, przy czym cztery ze 
wskaźników osiągnęły istotność 
statystyczną, a pozostałe miały po-
dobne poziomy u konsumentów 
VELO, byłych palaczy i osób, które 
nigdy nie paliły.  

W badaniu wzięli udział miesz-
kańcy Danii i Szwecji w wieku 
19-55 lat, cieszący się ogólnie 
dobrym stanem zdrowia. Zostali 
podzieleni na kilka grup: aktual-
nych palaczy, którzy palili przez co 
najmniej rok przed badaniem prze-
siewowym, osoby korzystające 
wyłącznie z poddanych badaniu 
saszetek przez co najmniej sześć 
miesięcy, byłych palaczy, którzy 
rzucili nałóg co najmniej sześć 
miesięcy wcześniej, osoby, które 
nigdy nie paliły.

W przeciwieństwie do badań 
długoterminowych, w których 
uczestnicy biorą udział uczestni-
cząc w wielu wizytach w klinice 
przez dłuższy czas, uczestnicy 
tego badania odbyli jedną wizytę 
w klinice, podczas której pobrano 
m. in. próbki krwi i moczu oraz 
wykonano inne pomiary kliniczne.  
Próbki te były następnie oce-
niane pod kątem biomarkerów 
narażenia (na wybrane substancje 
toksyczne) oraz biomarkerów po-
tencjalnej szkodliwości.  Różnice 
w poziomach biomarkerów po-
między czterema grupami zostały 
porównane i przeanalizowane. 

Wyniki są źródłem nowych waż-
nych spostrzeżeń na temat roli 
doustnych saszetek nikotynowych 
w ograniczaniu szkód wyrządza-
nych przez palenie tytoniu. Ich 
profil toksyczności jest porów-
nywalny z nikotynową terapią 
zastępczą (NTZ), a zatem mogą 
wnieść istotny wkład w redukcję 
szkód związanych z paleniem.

Ten temat jest także analizowany 
i poruszany przez polskich na-
ukowców. - Bez wątpienia mamy 
do czynienia z najmniej szko-
dliwym dla palaczy alternatywnym 
produktem dostarczającym niko-
tynę,  mówił prof. Andrzej Sob-
czak ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach,  eks-
pert od lat badający alternatywne 
metody dostarczania nikotyny do 
organizmu.

 ■ materiał prasowy

Najnowsze badanie saszetek 
nikotynowych: to zdecydowanie 
niższe ryzyko dla palaczy

Nowa opcja już dostępna 

Z  początkiem  roku  urucho-
miony  został  sklep  internetowy 
służący do zakupu abonamentów 
postojowych  obowiązujących 
w  częstochowskiej  Strefie  Płat-
nego Parkowania. To odpowiedź 
Miejskiego Zarządu Dróg w Czę-
stochowie na wnioski kierowców. 
Opcja  ta  dostępna  jest  poprzez 
specjalną platformę z e-sklepem. 
Dowiedz się, jak korzystać!

– Należy najpierw założyć konto 
na stronie https://esklep.mzd.
czest.pl/. Po założeniu konta mo-
żemy w pełni skorzystać z możli-
wości e-sklepu i dokonać zakupu 
wybranego przez nas abona-
mentu. Przed dokonaniem za-
kupu zachęcamy do zapoznania 
się z regulaminem dostępnym na 
wskazanej stronie – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w Częstochowie.

Za pośrednictwem e-sklepu 
Klient może zakupić na wskazany 
numer rejestracyjny następujące 
abonamenty:

* abonament postojowy miesz-
kańca danego rejonu Strefy 
Płatnego Parkowania w Często-
chowie(kwartalny) – 90,00 zł

* abonament postojowy miesz-
kańca Częstochowy (miesięczny) 
– 150,00 zł

* abonament postojowy osoby 
niepełnosprawnej (kwartalny) – 
60,00 zł

* oraz abonamenty postojowe 
jednodniowe, tygodniowe i mie-
sięczne dostępne dla wszyst-
kich, odpowiednio za – 21,00 
zł, 100,00 zł, 400,00 zł

Miejski Zarząd Dróg poinfor-
mował również, że przestała 
funkcjonować możliwość wyku-
pienia abonamentów poprzez 
wysłanie stosownego wniosku 

na adres abonamenty@mzd.
czest.pl.

- Jednocześnie warto podkreślić, 
że zmiana cen abonamentu mie-
sięcznego stawiająca w uprzywi-
lejowanej sytuacji mieszkańców 
Częstochowy wynika z faktu, że 
to osoby miejscowe, powinny 
mieć dostęp do takich zakupów 
miesięcznych w preferencyjnych 
cenach. Ponadto jest to jeden 
z elementów szerszej oferty miej-
skiej mającej zachęcić osoby funk-
cjonujące i pracujące w mieście, 
a mieszkające w jego obrębie tuż 
za granicami administracyjnymi, 
do meldowania się w Często-
chowie – dodaje Maciej Hasik, 
rzecznik MZD, podkreślając, że 
ceny jednostkowe biletów dla 
wszystkich parkujących w strefie 
pozostały w niezmienionej stawce 
bez wyjątku.
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Abonamenty postojowe w e-sklepie

Przegląd chórów już w niedzielę

Członkowie  Uniwersytetów 
Trzeciego  Wieku  zmierzą  się 
w Przeglądzie Chórów  już w naj-
bliższą  niedzielę!  Uczestnicy 
wezmą  udział  w  spotkaniu  pod 
tytułem ,,Kolędujemy Małemu”.

Wydarzenie odbędzie się 22 
stycznia w Filharmonii im. Bro-
nisława Hubermana w Często-
chowie. Początek zaplanowano 
na godzinę 14. W VII Przeglą-
dzie Chórów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Województwa 
Śląskiego i sąsiadujących zmierzy 
się 11 chórów. Wystąpią także 
dwie grupy działające przy często-
chowskich uczelniach.

Wśród zespołów, które zapre-
zentują się na scenie, będą ,,Gau-
dium”, „Carmina Silesia”, ,,Jurajskie 
echo”, ,,Melodia”, ,,Appassionata”, 
,,Wrzosy jesieni”, ,,Jawor”, ,,Ute-
wianie” oraz ,,Cieszyński śpiwoki”.

Organizatorami koncertu są 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Politechniki Częstochowskiej 
i Wydział Polityki Społecznej 
UM Częstochowy. Wydarzenie 
zostało objęte Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy – Krzysztofa Maty-
jaszczyka.
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Kolędowanie w Filharmonii 
Częstochowskiej

Nowy blok komunalny na Rakowie

Pierwsi  lokatorzy  odebrali 
już  klucze  do  swoich  mieszkań 
w  nowym  bloku  komunalnym 
przy  ul.  Syrokomli  8.  Wybudo-
wanie  czterokondygnacyjnego 
budynku kosztowało 4,1 mln zło-
tych. W  sumie do  zasiedlenia  są 
24 lokale. 18 mieszkań składa się 
z  dwóch  pokoi,  6  to  mieszkania 
jednopokojowe.  3  lokale  zapro-
jektowano  z  myślą  o  osobach 
z  niepełnosprawnościami  –  są 
zlokalizowane na parterze.

Budynek posiada piwnicę z po-
mieszczeniami gospodarczymi, 
technicznymi i pomocniczymi. 
Obok są 24 miejsca postojowe, 
dojścia, chodniki i plac zabaw.  – 
Proces zasiedlania trwa w tym 
bloku dłużej m.in. z uwagi na 
sposób ogrzewania poprzez piece 
gazowe (w tej lokalizacji włą-
czenie budynku do sieci ciepłow-
niczej Fortum było technicznie 
niemożliwe). Finał inwestycji na-
stąpił już po rozpoczęciu sezonu 
grzewczego, a każdy lokator musi 
podpisać indywidualnie umowę 

z dostawcą gazu – wyjaśnia czę-
stochowski magistrat.

Wykonawcą wartej 4 mln 100 
tys. zł inwestycji było konsorcjum 
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg 
i Mostów Sp. z o. o. oraz ALTOR 
Sp. z o. o. Konsorcjum ma jeszcze 
za zadanie realizację poprawek 
powykonawczych. Niedawno 
usunięto natomiast awarię in-
stalacji wodnej. Administratorem 
budynku w zasobie komunalnym 
jest ZGM TBS.

Zadanie zostało dofinansowane 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego ze środków Funduszu 
Dopłat w ramach rządowego 
programu wsparcia budownictwa 
socjalnego. Budowa bloku przy ul. 
Syrokomli była kolejną inwestycją 
mieszkaniową nadzorowaną 
przez miejski Wydział Inwestycji 
i Zamówień Publicznych Urzędu 
Miasta. Ostatnim oddanym do 
użytku blokiem komunalnym z 65 
mieszkaniami (w tym 2 chronio-
nymi) był budynek przy ul. Focha, 
a nieco wcześniej blok przy ul. Pu-
łaskiego (z 32 mieszkaniami).

A co w częstochowskim bu-
downictwie komunalnym będzie 
się działo w nieodległej przy-
szłości?

Rozpoczęła się już budowa 
kolejnego budynku przy ul. Bar-
dowskiego, gdzie ma stanąć 
kolejny czterokondygnacyjny bu-
dynek mieszczący 43 mieszkania, 
z czego aż 10 będzie dostosowa-
nych do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. W budynku 
ma być też m.in. winda, a obok –  
44 miejsca parkingowe. Wartość 
robót to prawie 11,2 mln zł, rów-
nież z dofinansowaniem z Fun-
duszu Dopłat w ramach realizacji 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego programu budownictwa 
komunalnego. Miasto ma też już 
niemal gotowy projekt inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Krakow-
skiej, gdzie ma powstać ok. 100 
mieszkań. W przypadku tej in-
westycji Częstochowa też bę-
dzie się starać o dofinansowanie 
z programu BGK.

 ■ opr. pn

Pierwsi lokatorzy odebrali klucze 

fot. Łukasz Kolewiński / UM Częstochowy
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Wywiad Życia

Teresa Szajer: Czym oczarował 
was ten europejski skrawek 
Afryki? Różnorodnością krajo-
brazu, fauny, flory, kuchnią czy 
kulturą tak egzotyczną i inną od 
naszej? Jak zachęciłybyście do 
odwiedzenia tego kraju?

Anna Kościańska: Każdy znaj-
dzie tu coś, co kocha. Są tu góry 
i piękne plaże na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego i Atlantyku. Ma-
roko zachwyci też może egzotycz-
nymi targowiskami oraz bogatą 
historią i tradycją. Turyści mogą 
nie tylko tu podziwiać urocze 
stare dzielnice miast i zabytki, ale 
także bajkowe krajobrazy, jak np. 
wydmy na Saharze. Dodatkowo 
Marokańczycy to ludzie bardzo ro-
dzinni, gościnni i bardzo pomocni. 
Nikt się tutaj nie śpieszy, nikt się 
nie obrazi za spóźnienie się czy 
nawet za nie pojawienie się na 
umówionym spotkaniu. Wszystko 
stanie  się  w swoim czasie in-
sha’Allaha, czyli „jak Bóg da”.

TS: Słynne marokańskich me-
dyny, które ponoć są pełne krę-
tych uliczek, zaułków, wiecznie 
gwarne i kolorowe. Czy naprawdę 
robią tak ogromne wrażenie na 
Europejczykach?

AK: Tak, robią ogromne wrażenie. 
W sercu niektórych marokańskich 
miast, za wysokimi ochrowymi 
murami, zobaczyć można auten-
tyczne Maroko. Ludzie nadal tam 
żyją, ożywiając te stare dzielnice 
i przekazując swoje know-how 
z pokolenia na pokolenie. Medyny 
Feza, Tetouan, Essaouira i Marra-
keszu znajdują się na liście świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Czas 
w tych murach płynie wolniej. 
Widać tam kobiety marokańskie 
ubrane w długie, luźne, kolorowe 
sukienki zwane abaja i z chustą na 

głowie zwaną hidżab. W powie-
trzu unosi się w zapach okrągłych 
chlebków, które pieką się w opa-
lanych drewnem piecach! Łatwo 
się w tych uliczkach zagubić, czas 
jakby się tutaj zatrzymał.

TS: Kuchnia marokańska jest 
niezwykle aromatyczna i ko-
lorowa. Mieszanki przypraw 
i świeże warzywa to główne 
składniki tych dań oprócz mięsa 
oczywiście. Jakie potrawy kuchni 
marokańskiej poleciłybyście, aby 
w czasie podróży po Maroku 
spróbować?

Ewa Rachwał: Najbardziej trady-
cyjne to tażin gotowane w stoż-
kowym naczyniu glinianym. 
Składnikami tego dania to jagnię-
cina, drób lub ryby i warzywa. Je-

żeli jagnięcina to z daktylami 
i rodzynkami lub suszonymi 
śliwkami i migdałami. Gdy 
w skład tażinu wchodzi drób, 
przeważnie łączy się go z cy-
tryną, oliwkami, suszonymi 
morelami lub pomidorami.

AK: Będąc w Maroku, na 
pewno nie sposób ominąć 
tamtejszego kuskus, który 
jest przygotowany ręcznie 
i jedzony rękoma. Często ja-
dłyśmy kuskus w marokań-
skich domach z jednego 
naczynia , każdy przed 
sobą swoją część i to miłe 
doświadczenie wspól-
noty. Kolejnym daniem 
charakterystycznym dla 
kuchni marokańskiej jest 

podawana w czasie ramadanu 
rozgrzewająca zupa-Harira. Goto-
wana najczęściej z baraniny z do-
datkiem ciecierzycy lub soczewicy 
bobu oraz pomidorów, cebuli i se-
leru, a przyprawiona pieprzem, 
szafranem i kolendrą.

TS: Co jeszcze powinniśmy wie-
dzieć, wyjeżdżając do Maroka? 
Prosimy o kilka rad.

ER: Pamiętajcie, jeśli zosta-
niecie zaproszeni do marokań-
skiego domu, nie zapomnijcie 
zdjąć butów. Najpopularniej-
szym sportem w Maroku jest 
piłka nożna. Jeśli myślicie, że 
wielbłąd jest głównym środkiem 
transportu w tym kraju, to jesteś 
w błędzie. Jest to osioł. Gdy ktoś 
wpadłby na pomysł, aby fotogra-
fować lokalnych mieszkańców, 
należy koniecznie zapytać ich 
o zgodę. Poligamia wciąż jest do-
puszczalna. Według prawa mu-
zułmańskiego mężczyzna może 
mieć aż cztery żony, lecz tylko 

za zgodą pierwszej żony 
i sędziego.

TS: Porozmawiajmy 
teraz o sprawdzonych 
miejscówkach, wartych 
polecenia w Maroko. 
Gdzie się wybrać, aby 
też się zakochać - miłości 
przecież nigdy za wiele...

AK:  Pierwsza to oczywi-
ście pustynia. Kto był raz 
na pustyni, nie zapomni 
bezkresu jej dzikiego na-
turalnego piękna, a nocne 

niebo z milionami gwiazd i często 
widoczną drogą mleczną zoba-
czyć można tylko tutaj. Wschody 
i zachody słońca na pustyni to 
widowisko bajeczne - niezwykłe, 
magiczne, niepowtarzalne w bar-
wach każdego dnia. Drugie 
miejsce, które polecam to Tafraut 
- małe miasteczko  zaledwie 3 go-
dziny jazdy od Agadiru, a zupełnie 
inny świat. Leży na skraju doliny 
Ameln. Od północy można zoba-
czyć przepiękny masyw Dżebel 
al-Kest (2359 m n.p.m.), od po-
łudniowego wschodu potężnym 
Adrar Mqorn (2344 m n.p.m.). 
Nagie w kolorze ochry, prawie 
pionowe ściany ostro kontrastują 
z zielonymi palmami. Wszystkim 
polecam to miejsce, szczególnie 
tym kochającym turystykę górską. 
Domy z daleka wyglądają ba-
jecznie. Mają rude ściany i na 
biało pomalowane ramy małych 
okien oraz wystające wieżyczki. 
Naprawdę można się zakochać. 
Polecam sprawdzony Hotel L'Ar-

ganier d'Ammelne usytuowany 
4 minuty jazdy samochodem od 
miejscowości Tafraut. Oferuje on 
całodobową recepcję, ogród, taras 
ze stołami i krzesłami oraz klima-
tyzowane wnętrza. Pamiętam, że 
serwowane jest śniadanie, które 
obejmuje pastę amlou, naleśniki 
i olej arganowy. Restauracja na 
miejscu zaprasza również na dania 
kuchni berberyjskiej. 

ER:  Oczywiście polecam wy-
cieczkę na Saharę, która jest 
największą pustynią świata. Jej 
niewielki skrawek znajduje się 
również w Maroku. Można po-
dziwiać tutaj liczne wydmy wzno-
szące się nawet na wysokość 150 
m. Obowiązkowa jest również 
przejażdżka na wielbłądzie oraz 
spędzenie nocy w obozowisku 
Berberów. Polecam świetnie wy-
posażoną bazę na Saharze, poło-
żoną 5 kilometrów od miasteczka 
M'Hamid: baza Palm Tree oraz El 
Mahjoub Camp. Warto skorzystać 
polecam: telefon: +212 661 871 
641 lub +212 614 935 112:  lub  
mail:  elmahjoblaghfiri@yahoo.fr. 

TS. Nie wiele osób wie, że Ma-
roko to również bardzo bogata 
fauna i flora...

ER. Zdecydowanie tak! Maroko 
posiada dziesięć parków narodo-
wych. Obecnie występuje tam 100 
gatunków ssaków, 120 gatunków 
ptaków. Żyją tam olbrzymie stada 
flamingów, a także orłosępy bro-
date, których rozpiętość skrzydeł 
dochodzi do 3 m. Plagą upraw jest 
szarańcza.

TS: Wracając z Maroka, warto 
zabrać ze sobą pamiątki, które 
będą przypominały nam udaną 
podróż do tego kraju. Czy mo-
żecie nam doradzić, co można 
stamtąd przywieźć?

AK: Możliwości jest wiele. Po-
stawcie jednak na ambrę, czyli 
perfumy w postaci kostki. Zapach 
ambry jest orientalny, z nutą ja-
śminu oraz piżma. Drugą rzecz, 
którą musicie kupić. to olejek 
arganowy, który nazywany jest 
płynnym złotem Maroka. Ma 
doskonałe właściwości prze-
ciwzmarszczkowe. Jeszcze po-
lecam szare wino, czyli Gris. 
Ten napój smakuje wyśmienicie, 
zwłaszcza w ciepłe, letnie wie-
czory w Polsce.

TS: Dziękuje za rozmowę!

Maroko to bardzo malowniczy niewielki, afrykański kraj. Wyróżnia się swoją bogatą kulturą, wspaniałą architekturą i wybornymi potra-
wami. Ma bardzo urozmaicone ukształtowanie terenu, aż 75% jego powierzchni zajmują góry i wyżyny. Występują tam również stepy, 
półpustynie i pustynie. Obecnie stolicą kraju jest Rabat, miasto położone nad Oceanem Atlantyckim. Moje rozmówczynie to Ania i Ewa. 
Dziewczyny zakochane w Maroku do tego stopnia, że Ania już od wielu lat swój wolny czas spędza tylko w Maroku, natomiast Ewa na 
stałe zadomowiła się w tym pięknym kraju i kupiła tam dom na pustyni - osiem miesięcy spędza w Maroku, a cztery w Polsce.

Czy można zakochać się w Maroku?

fot. archiwum Anny Kościańskiej
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Częstochowianie na stokach

Narty w Polsce – gdzie jechać? 

Nie wszyscy rodzą się z umie-
jętnością jazdy na nartach. Nic 
nie szkodzi! Na terenie kurortów 
można nauczyć się tej umiejęt-
ności już od podstaw. Zarówno 
dorośli jak i dzieci nie muszą się 
martwić, że nie wiedzą, jak po-
ruszać się po stoku. Ci bardziej 
sceptyczni mogą się wybrać na 
tor saneczkowy, lodowisko, do 
kawiarni lub restauracji, które 
często znajdują się w oko-
licy. Aktywny wyjazd, czas na 
świeżym powietrzu i głowa bez 
obowiązków pozwolą wrócić do 
szkoły i pracy z nową energią 
i motywacją. 

Zimowe szaleństwo  
Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Góra Kamieńsk to całoroczny 
park adrenaliny zbudowany 
na najwyższym sztucznie usy-
panym wzniesieniu powstałym 
z wierzchniej warstwy ziemi znad 
pokładów węgla brunatnego. 

W sezonie zimowym ama-
torzy nart i snowboardu mogą 
korzystać z białego puchu. Na 
miejscu znajdują się trzy trasy 
narciarskie, ratrakowane i do-
śnieżane. Nie trzeba martwić się 
o oświetlenie, ponieważ znajduje 
się ono na całym stoku. Główna 
trasa ma długość 760 metrów, jej 
szerokość wynosi od 30 do 150 
m, a różnica wzniesień to 123 
m. Karnet całodniowy dla osoby 
dorosłej waha się pomiędzy 
70-80 zł, w zależności od dnia ty-
godnia, a dla dzieci 63-72 zł. 

Czarna Góra Ski Resort 

Zwycięzca pierwszej edycji Po-
land’s Best Ski Resort. Góra znaj-
duje się na wysokości 770 – 1150 
m. n. p. m. Posiada najszybszą 
w Polsce kolejkę linową – Luxtor-
pedę. Dzięki temu na szczyt 
można dostać się już w kilka minut. 
Wszystkie obiekty zostały wybu-
dowane w technologii nieemisyjnej 
i zostały ułożone w taki sposób, by 
znajdować się w punkcie najmniej 
zanieczyszczonego powietrza. 

Czarna Góra Resort położony 
jest na dwóch zboczach: Czarnej 
Góry oraz Żmijowca. Trasy narciar-
skie biegnące po dwóch stokach 
połączone są ze sobą łącznikiem. 
Na każdą z czternastu tras narciar-
skich można wjechać jednym z je-
denastu wyciągów w rodzaju: kolej 
linowa, talerzyk lub taśma.  W se-
zonie można korzystać z oferty 
codziennie w godz. 9-20. Cena 
7-godzinnego skipassu dla osoby 
dorosłej: 140 zł (sezon wysoki), 
od 115 zł (sezon niski), cena kar-
netu 6-dniowego (ulgowy/nor-
malny): 600/690 zł. 

Białka Tatrzańska

W Białce działają obok siebie 4 
różne stacje narciarskie – Kotel-
nica, Bania, Kaniówka i Horników 
Wierch. Wszystkie pracują jednak 
tak, jakby stanowiły jeden obiekt. 
Kupując jeden karnet można ko-
rzystać z wszystkich wyciągów 
i tras. 

To kurort znajdujący się na wyso-
kości 700 – 934 m n.p.m. Posiada 
łącznie 19,2 km tras. W skład wy-
posażenia wchodzi m. in. 6-oso-

bowa kolej linowa o długości 1090 
m i różnicy wzniesień 175 m. Na 
miejscu można skorzystać z oferty 
szkółki narciarskiej i wypożyczalni 
sprzętu. W sezonie amatorzy zimo-
wego szaleństwa mogą korzystać 
z ośrodków w godzinach 9:00 – 
21:45. Cena 1-dniowego skipassu 
dla osoby dorosłej kosztuje 155 zł, 
a bilet ulgowy 145 zł. 

Szczyrkowski Ośrodek  
Narciarski 

Trasy na terenie ośrodka znajdują 
się na wysokości 590 – 1211 m 
n.p.m. Obiekt oferuje łącznie 36,6 
km tras, w tym 20 km przezna-
czonych jest dla początkujących. 
Osoby, które wybierają się na stok 
po raz pierwszy mogą skorzystać 
z nauki jazdy na nartach pod okiem 
doświadczonych instruktorów. 

Na terenie ośrodka znajduje się 
10-osobowa kolej gondolowa 
i trzy 6-osobowe koleje kanapowe. 
Ośrodek wyposażony jest w nowo-
czesny system naśnieżania. Chętni 
mogą korzystać z jazdy w godz. 
8:30 – 16:00. Ponadto możliwa 
jest jazda wieczorem w godzinach 
18 – 21. Cena 1-dniowego ski-
passu dla osoby dorosłej zaczyna 
się od 146 zł.  

Jaworzyna Krynicka

Ten ośrodek prezentuje naj-
dłuższą oświetloną trasę nar-
ciarską w Polsce. Dla zwolenników 
jazdy nocą, poleca się wybrać 
właśnie ten stok, ponieważ ofe-
ruje 2,6 km tras, które nadają 
się do odwiedzenia również po 
zmroku. Ponadto na miejscu znaj-
dują się: 6-osobowa kolej gondo-
lowa, z której w ciągu godziny jest 
w stanie skorzystać 1600 osób 

czy 4-osobowa podgrzewana 
kolej krzesełkowa, a także szkoły 
jazdy oraz wypożyczalnie sprzętu 
i odzieży narciarskiej. 

5 wyciągów orczykowych umoż-
liwia dostęp do 7 tras zjazdowych, 
których łączna długość wynosi 10 
km, w tym także 4 z homologacją 
FIS. Do dyspozycji amatorów bia-
łych szaleństw jest również trasa 
slalomowa z pomiarem czasu 
oraz snowpark. W sezonie stacja 
narciarska jest czynna 7 dni w ty-
godniu w godz. 9- 16. Cena 1-dnio-
wego skipassu dla osoby dorosłej 
wynosi 75 zł. 

Szklarska Poręba

Oferuje trasy z systemem odśnie-
żania, wysoką przepustowością 
kolejek oraz wyciągi narciarskie. 
Ponadto to tutaj znajduje się ,,Kar-
konosz”, czyli 6-osobowa kolej 
linowa o łącznej długości 2393 m 
i różnicy poziomów 508 m.

Narciarze spragnieni mocnych 
wrażeń skorzystają tu z czarnej 
trasy FIS ze średnim nachyle-
niem 26%. Godziny otwarcia 
wyciągów: 8:30 – 16:00. Ceny 
karnetu 6-dniowego (ulgowy/nor-
malny): 410/666 zł. 

A może jednak narty  
za granicą… 

Val Thorens (Francja)

Najwyżej położony kurort nar-
ciarski w Alpach. W 2018 roku 
otrzymał nagrodę World Ski 
Awards jako najlepszy ośrodek 
narciarski na świecie. Zlokalizo-
wany jest na wysokości aż 2 300 
metrów. Znajduje się tu aż 89 tras 
narciarskich o łącznej długości 
ponad 600 km. Ponadto w skład 
wyposażenia wchodzą 33 wyciągi. 

Najdłuższy zjazd można odbyć na 
trasie, która liczy 12 km. Bardziej 
doświadczeni narciarze mogą wy-
brać się na czarną trasę de Orelle. 

Przykładowe ceny skipassów 
w najwyższym sezonie: (dorośli/
dzieci/seniorzy) za 6 dni na stoku 
zapłacą następująco: 1440 zł, 
1153 zł oraz 1295 zł. 

Zermatt (Szwajcaria)

 Zermatt zlokalizowane jest 
na wysokości 1620 m n.p.m. na 
samym końcu doliny, blisko wło-
skiej granicy. Tę destynację poleca 
się osobom, które chcą spędzić 
aktywnie rodzinny czas. Wiele ła-
twych tras narciarskich znajduje 
się w okolicy stacji Sunnegga. Tam 
można rozpocząć naukę jazdy na 
nartach. Najdłuższa trasa wynosi 
25 km – z Matterhornu do Zermatt. 
Funkcjonują tutaj aż 54 wyciągi. Za 
6-dniowy skipass w kurorcie na-
leży zapłacić 1683 zł, jednodniowy 
kosztuje 393 zł. 

Zell am See – Kaprun (Austria)

Zlokalizowany jest na Ziemi Sal-
zburskiej, nad jeziorem Zeller.

Na miejscu można znaleźć 408 
km tras narciarskich. Ośrodki 
Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe 
i Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn, oddają do 
dyspozycji gości różnej długości 
trasy o każdym stopniu trudności. 
Warto pamiętać, że posiadając 
karnet Ski ALPIN CARD, można 
bez ograniczeń cieszyć się jazdą 
we wszystkich trzech ośrodkach. 
Ceny skipassów na 6 dni wyglą-
dają następująco (dorośli/mło-
dzież/dzieci): 1591 zł, 1196 zł, 
796 zł. 

 ■ nl

W czasie ferii wielu z nas chce wyjechać, żeby odpocząć. Dla zwolenników zimowych atrakcji prezentujemy stoki w Polsce, które warto 
odwiedzić. Niedaleka odległość, dobry poziom infrastruktury i widoki – a to wszystko bez wyjazdu za granicę. Polskie stoki oferują trasy 
o niskim, średnim i wysokim stopniu trudności. Bez problemu każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Najlepsze ośrodki narciarskie w Polsce i nie tylko

fot. pixabay.com

fot. freepik.com
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Mumie, grobowce, piramidy 

Starożytny Egipt ze wszystkimi 
swoimi sekretami jest teraz na wy-
ciągnięcie ręki. Mumie, grobowce, 
piramidy, a nawet pustynia – to 
wszystko można oglądać do 29 
stycznia w Galerii Jurajskiej w Czę-
stochowie.  Trwa tam właśnie 
jedyna w swoim rodzaju, interak-
tywna wystawa, która przenosi 
najmłodszych w czasy faraonów.

– W te ferie bawimy się w staro-
żytnym Egipcie. Odkrywamy jego 
tajemnice, rozwiązujemy zagadki, 
a nawet budujemy piramidy. Przez 
najbliższe dni najmłodsi mogą 
w Jurajskiej odbyć niezwykłą po-
dróż w czasie, wcielić się w postaci 
sprzed tysięcy lat, a także poczuć 
radość odkrywania. Taką samą, 
jaką 100 lat temu poczuł Howard 
Carter, odnajdując grobowiec Tu-

tanchamona – mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketingu 
Galerii Jurajskiej.

Sama wystawa przygotowana 
przez centrum handlowe robi wra-
żenie skalą i liczbą atrakcji dostęp-
nych dla najmłodszych. W Galerii 
zbudowano dosłownie starożytne 
miasto, na które składa się kom-
pleks aż 7 oddzielnych budowli, 
które odwzorowują architekturę 
sprzed tysięcy lat. 

Można tu znaleźć m.in. bramę 
do krainy faraonów, olbrzymią 
piramidę, która skrywa enigma-
tyczne hieroglify, dwukomna-
towy, mroczny grobowiec z mumią 
w środku, realistycznych rozmiarów 
tron faraona pokryty malowidłami 
i hieroglifami, wszystko w pu-
stynnym klimacie gorącego Egiptu.

– Wystawą dosłownie od-
tworzyliśmy świat starożytnego 
Egiptu, pełnego fascynujących 
bóstw i mumii. Jest to jedna z naj-
większych tego typu ekspozycji, 
która stanęła w Galerii Jurajskiej, 
a także jedna z najbardziej anga-
żujących. Każda z budowli ma bo-
wiem ukryte w sobie tajemnice, 
które czekają na małych arche-
ologów – mówi.

Dla dzieci, które w te ferie wy-
biorą się na wystawę, organi-
zatorzy przygotowali całą masę 
zabaw i zagadek do rozwiązania, 
począwszy od rozszyfrowywania 
hieroglifów, przez poszukiwania 
grobowca faraona, po wykopa-
liska, które będzie można prowa-
dzić w piaskach pustyni. Ponadto, 
najmłodsi będą mogli zbudować 

własną piramidę, wyprodukować 
papirus, a także zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie na tronie.

– Niemal do każdej z budowli, 
która pojawia się na wystawie 
można wejść, a co za tym idzie 
przenieść się nad majestatyczny 
Nil. Pomagają w tym także stroje. 
Dzieci odwiedzające wystawę 
mają możliwość przebrania się 
za starożytnych Egipcjan.  Od-
wiedzając kolejne atrakcje kolek-
cjonuje się natomiast pieczątki. 
Zebranie wszystkich kończy się 
przyznaniem „Dyplomu Superar-
cheologa” – mówi Violetta Dziu-
bin-Łuszczyk.

Przygotowana wystawa to praw-
dziwa gratka dla młodych osób, 
które fascynuje historia, staro-
żytność i odkrywanie zaginio-

nych światów, ale także dla tych, 
którzy lubią poczuć emocje, jakie 
towarzyszą wyprawie w nieznane 
i ekscytującej przygodzie rodem 
z filmów o Indiana Jones. 

Wystawa „Odkryj tajemnice fa-
raonów!” jest ogólnodostępna dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Można 
na nią wejść bezpłatnie. Czynna 
jest w dni handlowe w godzinach 
od 11.00 do 19.00.  Wystawę 
można także oglądać w grupach 
zorganizowanych do 25 osób. 
Mile widziane są grupy półkolo-
nijne, przedszkolne i szkolne. Te 
muszą jednak wcześniej zarezer-
wować termin zwiedzania. W tym 
celu należy przedzwonić pod 
numer tel. 539 983 568.

 ■ Źródło: Galeria Jurajska/Guarana PR

Galeria Jurajska ma pomysł na to, jak dzieci mogą spędzić zimowe ferie w mieście. Centrum handlowe zachęca do wspólnego odkry-
wania świata faraonów i podróży tysiące lat wstecz do czasów świetności Egiptu.  Pomaga w tym interaktywna wystawa edukacyjna, 
która właśnie tam stanęła.

W Galerii Jurajskiej można cofnąć się w czasie

fot. Galeria Jurajska (3)

fot. Teresa Szajer (4)
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

„Dlaczego  Słowacki  wzbudza 
w nas zachwyt i miłość? (…) Dla-
tego,  (...)  że  Słowacki  wielkim 
poetą  był!”  Zaczerpnięte  z  po-
wieści Gombrowicza – a tu przy-
wołane bez ironii - słowa opisują 
część  artystycznego  kunsztu 
autora  „Balladyny”.  Otóż  nasz 
wieszcz  narodowy  nie  tylko 
„wielkim poetą był”. Był również 
znawcą  sztuk  plastycznych  i  ich 
miłośnikiem. Co więcej – nie po-
przestawał  na  podziwianiu  dzieł 
malarskich,  próbował  własnych 
sił,  zdobiąc  rękopisy  szkicami 
i akwarelami.

Twórczość i zainteresowania 
patrona szkoły stały się inspiracją 
do uczczenia Roku Romantyzmu 
Polskiego w I LO. Przedstawiony 
w uzasadnieniu uchwały Sejmu 
z roku 2022 "duchowy depozyt, 
jaki pozostawili nam romantyczni 
bohaterowie, artyści i myśliciele" 
stał się bodźcem do organizacji 
konkursu „Słowacki tworzy żywe 
obrazy polskiego romantyzmu”. 

Ogłoszenie konkursu zostało 
poprzedzone organizacją "Dnia 
Romantyzmu Polskiego" 

– wydarzenia, podczas którego 
uczniowie usłyszeli o wpływie 
epoki na kulturę i sztukę 
w Polsce, 

a także zostali zapoznani z pra-
cami czołowych przedstawicieli 
malarstwa epoki. Wyposażeni 

w wiedzę dotyczącą tego 
okresu w malarstwie, zazna-
jomieni z obrazami uczniowie 
rozpoczęli przygotowania do wy-
konania zadania konkursowego.

Młodzież „Słowackiego” pod-
jęła się działań z takim entuzja-
zmem, jakiego nie powstydziłby 
się żaden artysta plastyk w naj-
wyższym stadium weny twórczej. 
Czas na realizację zadania wypeł-
niały przygotowania do wiernej 
rekonstrukcji dzieł malarskich. 
Wykonane odzwierciedlenia wy-
śmienicie prezentowały klimat 
oryginałów, oddając przestrzeń, 
ubiór i mimikę postaci namalo-
wanych 

przez polskich romantyków.
Konkurs obejmował dwie kate-

gorie: plebiscyt publiczności oraz 
Grand Prix Dyrektora Szkoły. 
Publiczność, głosując na stronie 
szkoły (htt ps://www.facebook.

com/ILOczest), nagrodziła na-
stępujące prace:

1 miejsce – odzwierciedlenie 
obrazu Artura Grott gera "Powi-
tanie powstańca" – wykonane 

przez uczniów klasy 1b, 
2 miejsce –  odzwierciedlenie 

obrazu Teofi la Kwiatkowskiego 
"Dziewczynki" - wykonane 

przez uczniów klasy 1a,
3 miejsce – odzwierciedlenie 

obrazu Teofi la Kwiatkowskiego 
"Ostatnie chwile Fryderyka Cho-
pina" – wykonane przez uczniów 
klasy 3a.

Grand Prix Dyrektora Szkoły 
Małgorzaty Kaim zdobyło od-
zwierciedlenie obrazu Ar-
tura Grott gera "Pożegnanie 
powstańca" wykonane przez 
uczniów klasy 4a.

„Pamięć romantyzmu polskiego 
jest pamięcią najważniejszych 
znaków określających narodową 
tożsamość.” - czytamy w uchwale. 
Wydarzenia skupione wokół kon-
kursu zdecydowanie prowadziły 
do utrwalenia spuścizny epoki, 
w której żył Juliusz Słowacki, pa-
tron I Liceum Ogólnokształcącego 
w Częstochowie.

Patron zobowiązuje, czyli celebrowanie 
Roku Romantyzmu Polskiego w Słowackim
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Kopernikański Koncert Noworoczny

Dla VII Liceum Ogólnokształcą-
cego  w  Częstochowie  będzie  to 
wyjątkowy  rok,  ponieważ  Senat 
RP przyjął jednogłośnie uchwałę, 
ustanawiającą  rok  2023  ro-
kiem  Mikołaja  Kopernika,  który 
jest  patronem  tejże  szkoły.  13 
stycznia  zorganizowała  ona  wy-
jątkowy  Kopernikański  Koncert 
Noworoczny  w  Muzeum  Monet 
i Medali Jana Pawła II. 

W tym roku mija pięćset pięć-
dziesiąt lat od narodzin Mikołaja 
Kopernika i czterysta osiemdzie-
siąt od jego śmierci. Najbardziej 
znany astronom urodził się 19 
lutego 1473 r. w Toruniu, w ro-
dzinie kupieckiej. Był polskim 
prawnikiem, urzędnikiem, dy-
plomatą, lekarzem, niższym du-
chownym katolickim, doktorem 
prawa kanonicznego, zajmującym 

się również astronomią i astro-
logią, matematyką, ekonomią, 
strategią wojskową, kartografi ą 
i fi lologią. Jego najsłynniejszym 
dziełem było „O obrotach sfer 
niebieskich", gdzie przedstawił 
założenia heliocentrycznej bu-
dowy Układu Słonecznego, co 
doprowadziło do tzw. przewrotu 
kopernikańskiego. - W związku 
z ogłoszeniem roku kalendarzo-

wego 2023 Rokiem Kopernikań-
skim nasze liceum zaplanowało 
podjęcie szeregu działań upa-
miętniających postać Mikołaja 
Kopernika, wybitnego astronoma, 
patrona naszej szkoły. Wydarze-
niem inaugurującym był piątkowy 
koncert – mówi Marcin Terka, 
dyrektor VII LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Częstochowie i dodaje 
- „Mapa drogowa" kolejnych, za-

planowanych przez nas działań 
zostanie zaprezentowana w sym-
bolicznym dniu 19 lutego 2023 
r. – rocznicy urodzin naszego 
Patrona na stronie internetowej 
naszego liceum www.kopernik.
czest.pl. Niech 2023 Rok, Rok Ko-
pernikański, będzie dla Państwa 
źródłem satysfakcji i radości!

■ pn

VII Liceum Ogólnokształcące zainaugurowało rok swojego patrona

Ach, cóż to był za bal...

Trwa  maraton  studniówkowy. 
Kolejny  udany  bal  tegorocznych 
maturzystów  ma  już  za  sobą 
VII  LO  im.  Mikołaja  Kopernika 
w Częstochowie. Wyjątkowe wy-
darzenie  odbyło  się  w  sobotę,  7 
stycznia 2023 roku w Arche Hotel 
Częstochowa.  Zobaczcie,  jak  ba-
wili się uczniowie „Kopernika”!

Studniówka to dla większości 
młodych ludzi pierwszy w życiu 
bal z prawdziwego zdarzenia. Jak 
sama nazwa wskazuje, studniówka 
bierze swą nazwę od 100 dni, czyli 

czasu, który dzieli bal od egzaminu 
maturalnego. Tradycyjnie rozpo-
czyna się on polonezem i tak też 
było w przypadku VII LO im. Mi-
kołaja Kopernika w Częstochowie. 
- Wszyscy bawili się świetnie bez 
wyjątku i na takim poziomie, na 
jakim był to bal, a bal był bardzo 
elegancki – ocenia Marcin Terka, 
dyrektor VII LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Częstochowie - Pragnę 
bardzo serdecznie podziękować 
wychowawcom klas maturalnych 
oraz rodzicom uczniów klas ma-
turalnych - organizatorom balu. 

Szczególne podziękowania kieruję 
do Komitetu Studniówkowego na 
czele z panem Piotrem Łosikiem, 
przewodniczącym -  dodaje dy-
rektor. 

Studniówka „Kopernika” miała 
wyjątkową oprawę muzyczną, 
o którą zadbała agencja Ome-
ga-Music, zajmująca się również 
nagłośnieniem i oświetleniem. Nie-
samowite wrażenie robiła w szcze-
gólności iluminacja świetlna, którą 
można było zobaczyć na elewacji 
budynku hotelu.

■ pn

Studniówka "Kopernika" inna niż wszystkie

fot. OMEGA MUSIC

Sklep muzyczny OMEGA MUSIC
ul. 1 maja 9a, 42-202 Częstochowa
tel.: 600 360 466
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 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Gmina Konopiska 

Rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny ,,Anioł”

Gmina Starcza

Nabór do szkoleń 
z zakresu gospodarki

Gmina Poczesna

W  Poczesnej  działa  punkt  kon-
sultacyjny,  gdzie  można  skorzystać 
z  usług  terapeutycznych.  Osoby 
uzależnione i ich rodziny mają możli-
wość spotkania się pod okiem certy-
fikowanego specjalisty psychoterapii 
uzależnień.  W 2022 roku udzielono 
ponad 180 porad!

Punkt mieści się przy ul. Stra-
żackiej 27 we Wrzosowej, przy 
Urzędzie Gminy w Poczesnej. Do pro-
wadzącego terapeuty można zgłosić 
się w każdą środę, w godzinach od 
16:00 do 19:00. Osoby zaintereso-
wane zostaną objęte pomocą tera-
peutyczną. W 2022 roku specjalistka 
doradziła prawie 200 osobom. 

Celem działalności Punktu Kon-
sultacyjnego jest realizowanie zadań 
własnych Gminy Poczesna wyni-
kających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi w zakresie: możliwości 
kierowania na leczenie i leczenia 
osób uzależnionych od alkoholu, 
motywowania osób do podjęcia le-
czenia, pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie, kierowanie na leczenie 
osób współuzależnionych do grup sa-
mopomocowych i dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym. 

- Należy pamiętać, że osoby zgła-
szające się do Punktu Konsultacyj-
nego, mają możliwość przedstawienia 
swoich spraw, trudności czy pro-
blemów z całkowitym zachowaniem 
i poszanowaniem intymności jak rów-
nież anonimowości. Rodzaj i zakres 
udzielanych porad zapewnia osobom 
uzależnionym od alkoholu jak i ich 
rodzinom profesjonalną pomoc tera-
peutyczną – informuje Urząd Gminy 
Poczesna.

Pomoc dla uzależnionych

Znamy wyniki  XXI Międzypowia-
towego  Konkursu  Plastycznego 
zorganizowanego  przez  Gminne 
Centrum Kultury  i  Sportu w Kono-
piskach. Uczestnicy wykazali  się  in-
wencją  twórczą  w  przedstawieniu 
postaci anioła jako wysłannika Boga. 

Startujący w konkursie mieli za za-
danie przedstawić wizerunek anioła 
jako sługi i dostarczyciela dobrej no-
winy, który broni ludzi przed złem. 
Anioł miał być figurą przestrzenną 
stojącą lub wiszącą. Zgłoszono 159 
prac wykonanych indywidualnie lub 
grupowo. Konkurs dedykowany był 
zarówno do najmłodszych przedszko-
laków, uczniów, jak i do dorosłych 
oraz seniorów. Komisja oceniająca 
przyznała łącznie 31 nagród.

Wręczenie dyplomów i nagród 
odbyło się w czwartek 12 stycznia 

o godzinie 12:00 w kościele pa-
rafialnym p.w. Św. Walentego 
w Konopiskach. Laureaci XXI 
Międzypowiatowego Konkursu 
Plastycznego ,,Anioł” otrzymali 
wyróżnienia, podziękowania i na-
grody. Wręczyli je: Zastępca Wójta 
Gminy Konopiska Iwona Lisek, 
Proboszcz Parafii w Konopiskach 
Eugeniusz Krzyśko oraz Dyrektor 
GCKiS Marcin Kowalski. Koordy-
natorem konkursu była Sylwia Ro-
gacz z Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Konopiskach.

Patronat nad konkursem objął 
Wójt Gminy Konopiska Pan Jerzy 
Żurek, Starosta Częstochowski 
Pan Krzysztof Smela oraz Pro-
boszcz Parafii w Konopiskach 
Ksiądz Eugeniusz Krzyśko. Na-
grody były współfinansowane 
przez Starostwo Częstochowskie.

Firmy,  które  planują  rozpocząć 
bądź  działają  czynnie  w  sektorze 
gospodarki  wodno-ściekowej 
mogą zgłosić się do udziału w pro-
jekcie. Do 2 lutego można wypełnić 
wniosek  na  jedno  z  28  szkoleń. 
W planie przewidziano 7800 zł do-
tacji dla jednego pracownika.  

Projekt ,,Kompetencje dla sek-
torów – gospodarka wodno-ście-
kowa i rekultywacja” ogłasza 
nabór do nowych szkoleń. 
W ofercie znajduje się ponad 25, 
które są rekomendowane przez 
Radę ds. Kompetencji w sektorze 
Gospodarki Wodno-Ściekowej 
i Rekultywacji. 

W ostatnich dniach nastąpiła 
zmiana Rekomendacji Rady w celu 
lepszego dopasowania do aktual-
nych warunków rynku pracy i potrzeb 
pracodawców. Dzięki temu wpro-
wadzono 3 nowe usługi rozwojowe: 
korzystanie z dostępnych otwartych 
narzędzi systemu informacji geogra-
ficznych, montowanie i konserwacja 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 
rekultywacja składowisk odpadów 
i innych terenów zdegradowanych. 

W wielu proponowanych usługach 
został skrócony czas oczekiwania oraz 
zaktualizowano maksymalne kwoty 
dofinansowania na pracownika. Za-
rejestrować się można w systemie: 
www.gwsir.uslugi-rozwojowe.pl

Gmina Janów 

Wójt  Gminy  Janów  ogłasza  ko-
lejny  nabór  wniosków  na  usu-
nięcie  wyrobów  zawierających 
azbest  z  terenu  nieruchomości. 
Do  28  lutego można  składać  do-
kumenty. 

Jeśli chcesz usunąć azbest z terenu 
nieruchomości, która znajduje się na 
obszarze gminy Janów przy udziale 
środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
złóż wniosek jak najszybciej.  

Zainteresowani mieszkańcy, 
mogą składać dokumenty w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Janowie 
przy ul. Częstochowskiej 1 w go-
dzinach pracy Urzędu. W razie 
jakichkolwiek pytań, mieszkańcy 
proszeni są o kontakt: telefoniczny 
pod nr.: 34 3278-048 wew. 15 lub 
mailowy: gmina@janow.pl Wzór 
wniosku można pobrać ze strony 
internetowej Gminy www.janow.
pl - dotacje na usuwanie azbestu. 

Zakres przewidywanych prac 
związanych z usuwaniem azbestu 
będzie obejmował:

1. Demontaż, zbieranie, transport 
i unieszkodliwienie odpadów za-
wierających azbest (demontaż wy-
robów z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych) lub

2. Zbieranie, transport i unieszko-
dliwienie odpadów zawierających 
azbest (w przypadku wcześniej 
zdemontowanych wyrobów). Każdy 
kto złoży wniosek w wyznaczonym 
terminie, zostaje zakwalifikowany 
do Programu.  

Do wniosku należy dołączyć: 
kolorowe zdjęcie wskazujące 
umiejscowienie zgromadzonego 
na terenie nieruchomości azbestu, 
kserokopię zgłoszenia robót do-
tyczących wymiany pokrycia 
dachowego z płyt azbestowo 
cementowych na inny rodzaj po-
krycia bez zmiany konstrukcji 
dachu złożonego do Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie 
lub kserokopia pozwolenia na 
rozbiórkę lub przebudowę dachu 

(zmianę konstrukcji więźby da-
chowej) ze Starostwa Powiato-
wego w Częstochowie (nie dotyczy 
przypadku odbioru wyrobów już 
zdemontowanych), kserokopię 
aktualnego dokumentu potwier-
dzającego własność budynku/
nieruchomości lub zgody właści-
ciela lub administracji budynku 
na realizację zadania (oryginał 
do wglądu), zgodę współwłaści-
cieli nieruchomości/w przypadku 
nieruchomości, do której tytuł 
prawny posiada kilka osób. 

Nie wszyscy mogą jednak złożyć 
wniosek. W ramach dofinanso-
wania: nie ma możliwości objęcia 
dofinansowaniem zakupu i wy-
konania nowego pokrycia dacho-
wego. Właściciel nieruchomości 
musi pokryć je we własnym za-
kresie; w ramach realizowanego 
zadania związanego z usuwa-
niem wyrobów zawierających 
azbest nie będzie dokonywana 
naprawa, odbudowa czy moder-
nizacja obiektów, z których zo-
stał usunięty azbest; realizacja 
wniosku uzależniona jest od po-
zyskania przez Gminę środków 
na ten cel, ich wysokości, ilości 
wniosków i oceny stanu tech-
nicznego wyrobów zawierających 
azbest; w przypadku, gdy wniosek 
Gminy Janów nie zostanie za-
kwalifikowany do realizacji przez 
NFWOŚiGW w Warszawie oraz 
WFOŚiGW w Katowicach, za-
danie nie będzie realizowane; 
w razie nie uzyskania dotacji na 
realizację zadania z NFOŚiGW 
w Warszawie i  WFOŚiGW w Ka-
towicach i braku jego realizacji, nie 
przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia dla wnioskodawcy.

Dofinansowanie do usuwania azbestu
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 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 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 134.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 135.900 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

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2013,  59.900 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2005 17.900 zł

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

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

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 199.900 zł

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

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FIAT STILO 1.2 E, zakup 2003, kraj., I wł.  4.900 zł

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

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł

HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 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

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł
TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 43.600 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 BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 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 20 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Poznaj te triki!

Odwiecznym  problemem wielu 
kierowców  przy  minusowych 
temperaturach  są  przymarza-
jące  uszczelki.  Często  utrudniają 
a nawet uniemożliwiają otwarcie 
drzwi.  Jak  poradzić  sobie  z  tym 
problemem? Podpowiadamy.

Oczywiście najlepiej zapo-
biegać, niż leczyć. Możemy to 
zrobić, wykorzystując konkretne 
środki i niekoniecznie muszą to 
być wyszukane kosmetyki sa-
mochodowe. Należy wiedzieć, 
że najlepszym sposobem na za-
bezpieczenie uszczelek przed 
mrozem jest ich natłuszczenie. 
Jeżeli ktoś lubi proste rozwią-
zania, może wykorzystać w tym 
celu glicerynę lub wazelinę tech-
niczną, jednak musimy pamiętać, 
że środki te mają pewną wadę 
– mianowicie pozostawiają na 
uszczelkach tłusty osad, który 
ulega z czasem zabrudzeniu. Bar-
dziej estetycznym i praktycznym 
rozwiązaniem jest użycie silikonu 
do uszczelek. Jest to powszechnie 
dostępny kosmetyk, przeważnie 
występujący w formie bezzapa-
chowej. Jego zaletami jest to, 
że łatwo się go rozprowadza, 

poprawia elastyczność gumy 
i w przeciwieństwie do innych 
preparatów, nie jest brudzący. 
Możemy go zakupić w formie 
sztyft u bądź aerozolu. Produkty 
te zapobiegają przymarzaniu 
uszczelek nawet w bardzo niskich 
temperaturach. Ale co w sytuacji, 
kiedy nie zdążymy zapobiec takiej 
sytuacji i uszczelki przymarzną? 
Przede wszystkim nie rozwią-
zujmy problemu siłą, ponieważ 
możemy doprowadzić do uszko-
dzenia klamki lub też rozerwania 
samych uszczelek. Naprawa tego 
może nas drogo kosztować. Nie-
zbyt dobrym pomysłem jest także 
zastosowanie gorącej wody. Na-
prawdę nie warto ryzykować. 
Spora różnica temperatur może 
przyczynić się do pęknięcia szyby 
bądź uszkodzenia lakieru. Po-
dejdźmy do sprawy spokojnie. 
Możemy spróbować skruszyć 
lód, którzy powstał między 
uszczelkami, dociskając drzwi 
do nadwozia. Jeżeli ten sposób 
nie pomoże, wówczas sięgnijmy 
po rozmrażacz w spray i wpro-
wadźmy go w szczeliny drzwi. 

■ pn

Sposoby na przymarzające uszczelki
fot. freepik.com
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Plebiscyt Sportowy za 2022

Wybierz najlepszych!
Po raz kolejny wybieramy najpopularniejszych sportowców, trenera  

i działaczy sportowych regionu częstochowskiego w specjalnym plebi-
scycie, którego organizatorami są: Regionalna Rada Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Częstochowie, Urząd Miasta, a także redakcje Życia 
Częstochowy i Powiatu oraz Telewizji Orion. Wręczenie nagród nastąpi 
28 lutego 2023 roku. Na razie zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
Częstochowy oraz klubów, stowarzyszeń i instytucji o zgłaszanie kandy-
datur. Na nominację czekamy do 25 stycznia 2023 r. Można je dostarczyć 
do naszej redakcji na poniższym kuponie.

KUPON
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Exact Systems Norwid 

Już  w  najbliższą  sobotę,  21 
stycznia  drużyna  Exact  Systems 
Norwid  powalczy  na  własnej 
hali  o  utrzymanie  pozycji  lidera 
w tabeli Tauron 1. Ligi Mężczyzn. 
Przeciwnikiem  częstochowian 
będzie zespół AZS AGH Kraków. 
Początek  spotkania  o  godz. 
17.00.

Zawodnicy Norwida nie we-
szli najlepiej w nowy rok, rozpo-
czynając go od przegranej 3:2 
z zespołem Krispol Września. 
Częstochowianie szybko wrócili 
jednak na właściwe tory i w so-
botę, 14 stycznia wrócili z Nowej 
Soli z kompletem punktów. Błę-
kitno-granatowi zwyciężyli tam 
z miejscową Astrą 3:0 i tym 
samym powrócili na fotel lidera. 

Szczytny cel meczu
Klub Sportowy Norwid Często-

chowa pragnie wesprzeć 17-let-
niego Oliviera Dłubałę, który 
zmaga się z bardzo rzadkim nowo-
tworem złośliwym – mięsakiem 
z rodziny Ewinga. Obecnie Olivier 
jest leczony w Instytucie Matki 
i Dziecka w Warszawie. Przyj-
muje chemię według protokołu 

oraz dodatkową, bardzo kosz-
towną chemię celowaną, która 
nie jest refundowana przez NFZ, 
ale która zwiększa jego szanse 
na wyleczenie. Leczenie Oliviera 
jest bardzo kosztowne, dlatego 
rodzice chłopca zdecydowali się 
uruchomić zrzutkę, która pomoże 
zebrać niezbędne pieniądze. Klub 
Sportowy Norwid Częstochowa 
pragnie wesprzeć rodzinę Oli-
viera w tej trudnej walce i sobotni 
mecz dedykuje właśnie jemu. 
100% dochodu ze sprzedaży bi-
letów podczas meczu z AZS AGH 
Kraków zostanie przekazane na 
leczenie Oliviera. - Niezwykle 
cieszymy się, że coraz więcej ki-
biców przychodzi na nasze mecze. 
Chcemy cieszyć Państwa oczy 
wspaniałym sportowym widowi-
skiem, ale mamy także poczucie, 
że wspólnie możemy zrobić wiele 
dobrego. Zachęcam do przyjścia 
na mecz w najbliższą sobotę 21 
stycznia i wsparcia naszej zbiórki. 
Grajmy razem dla Oliviera! – mówi 
Krzysztof Wachowiak, prezes 
Klubu Sportowego Norwid Czę-
stochowa.

Utrzymać pozycję lidera

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

II liga siatkówki

W najbliższą sobotę, 21 stycznia 
o  godz.  16:00  w  Hali  Polonia 
przy  ul.  Dekabrystów  43  Eco-
-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
zmierzy  się  z  ZAKSĄ  Strzelce 
Opolskie. 

Rywale Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa to drużyna rezerw 
plusligowej ZAKSY Kędzierzyn-
-Koźle, który jest jednocześnie 
spadkowiczem z Tauron 1 Ligi. 
Obecnie zajmuje 3 miejsce w ta-
beli. Częstochowski drugoligo-
wiec zajmuje 2 miejsce, tracąc 

do liderującego WKS Wieluń 3 
punkty – ma jednak rozegrane 
o jedno spotkanie mniej.

Częstochowski klub na 4 
miejscu w ogólnopolskim 

rankingu

Klub Eco-Team AZS-u Stoelzle 
Częstochowa, który jest aktu-
alnym Mistrzem Polski Juniorów 
Młodszych został sklasyfi kowany 
na 4 miejscu w Polsce (2 miejsce 
w województwie śląskim za Ja-

strzębskim Węglem) w rankingu 
siatkarskich klubów młodzieżo-
wych wg Instytutu Sportu Mło-
dzieżowego w Warszawie w 2022 
roku. - Jest to ogromne wyróż-
nienie tym bardziej, że nasze Sto-
warzyszenie w roku 2023 roku 
obchodzi 10-lecie powstania 
i rywalizuje z klubami o znacznie 
bogatszej historii i tradycji – pod-
kreśla Wojciech Pudo, prezes 
zarządu Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej "Częstochowska Siat-
kówka”.

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
– ZAKSA Strzelce Opolskie

PGE Ekstraliga

Włókniarz  Częstochowa  po-
informował,  że  sezon  żużlowy 
w  naszym  mieście  otworzy  49. 
Memoriał  imienia  Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czernego, 
który  odbędzie  się  25  marca 
2023  roku.  Przedstawiono  rów-
nież  plan  tegorocznych,  przed-
sezonowych  sparingów,  które 
czekają ekipę Lecha Kędziory. 

Wielkimi krokami zbliża się 
sezon żużlowy. Wiadomo już, 
że w Częstochowie zostanie on 
zainaugurowany na Arenie zie-
lona-energia.com podczas 49. 
Memoriału imienia Bronisława 
Idzikowskiego i Marka Czer-
nego. Wydarzenie poświęcone 
pamięci zawodników, którzy na 
torze zostawili własne życie od-

będzie się w sobotę, 25 marca 
2023 roku.

W najbliższym czasie Włókniarz 
Częstochowa będzie informował 
o godzinie zawodów oraz o bi-
letach. – Zaznaczmy, że często-
chowski memoriał to najstarsza 
cykliczna impreza żużlowa pod 
Jasną Górą. Co więcej, jeśli wziąć 
pod uwagę wszystkie krajowe 
turnieje poświęcone pamięci 
tragicznie zmarłych jeźdźców, 
to starszy jest tylko leszczyński 
Memoriał imienia Alfreda Smo-
czyka. Pierwszą edycję memo-
riału w Częstochowie rozegrano 
6 lat po śmierci Bronisława Idzi-
kowskiego, czyli w 1967 roku. 
Początkowo zawody poświęcone 
były tylko jemu. Po tragicznej 
śmierci Marka Czernego w 1972 

roku, już od następnego sezonu 
turniej przybrał nazwę Memoriału 
imienia Bronisława Idzikowskiego 
i Marka Czernego – przypomina 
częstochowski klub.

Poznaliśmy sparingowych 
rywali Włókniarza

W ramach przygotowań do 
sezonu 2023 w PGE Ekstra-
lidze zawodnicy Włókniarza 
Częstochowa zmierzą się z druży-
nami: ROW-u Rybnik (1. Liga), Apa-
tora Toruń (PGE Ekstraliga) 
oraz Polonii Bydgoszcz (1. Liga). 
Spotkania z Rekinami oraz Aniołami 
będą miały formę dwumeczu. Ca-
łość dopełni wyjazd do Bydgoszczy 
na starcie z lokalnymi Gryfami.

Włókniarz przedstawił plany sparingowe
Terminarz sparingów/tur-
niejów Włókniarza Czę-
stochowa przed sezonem 
2023:
• 19.03.2023 (niedziela): 
ROW Rybnik – Włókniarz 
Częstochowa (wyjazd),
• 25.03.2023 (sobota): 49. 
Memoriał imienia Bro-
nisława Idzikowskiego 
i Marka Czernego (dom),
• 26.03.2023 (nie-
dziela): Włókniarz Czę-
stochowa – ROW Rybnik 
(dom),
• 28.03.2023 (wtorek): 
Apator Toruń – Włókniarz 
Częstochowa (wyjazd),

• 
29.03.2023 (środa): Włók-
niarz Częstochowa – 
Apator Toruń (dom),
• 02.04.2023 (niedziela): 
Polonia Bydgoszcz – Włók-
niarz Częstochowa (wy-
jazd).

fot. Włókniarz Częstochowa
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