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1 000 zł 1 000 zł 
na dziecko w 2023r. na dziecko w 2023r. 
Jeżeli planujecie powiększenie 

rodziny, powinniście pamiętać 
o przysługujących wam świad-
czeniach. Jednym z takich świad-
czeń jest tzw. becikowe, które 
wypłacane jest w kwocie 1 tys. 
złotych. Jakie warunki należy 
spełnić, aby móc je otrzymać? 
Wyjaśniamy. 

Becikowe to jednorazowa zapo-
moga dla osób, które zostały rodzi-
cami. Zgodnie z ustawą wynosi ona 
1000 złotych. W przypadku bliź-
niąt będzie to 2000 złotych, a tro-
jaczków – 3000 zł. Aby otrzymać 
te środki, należy spełnić szereg 
warunków – w tym m.in. kryterium 
dochodowe. Świadczenie przy-
sługuje mamie lub tacie dziecka, 
jego opiekunowi prawnemu lub 
opiekunowi faktycznemu (tzn. 
osobie faktycznie się nim opieku-
jącej, jeżeli wystąpiła do sądu ro-
dzinnego o adopcję tego dziecka). 
Zapomogę otrzymać można, jeżeli 
dochód rodziny w poprzedza-
jącym roku rozliczeniowym nie 
przekraczał 1922 zł miesięcznie 

nett o w przeliczeniu na osobę. Po-
nadto kolejny warunek jest taki, 
że matka dziecka nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do dnia po-
rodu pozostawała pod opieką me-
dyczną – z oczywistych przyczyn 
wymóg ten nie dotyczy opiekunów 
prawnych.

Jak się ubiegać?
Zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka jest samoistnym 
świadczeniem, przyznawanym 
niezależnie od prawa do zasiłku 
rodzinnego czy innych świadczeń. 
Wniosek o przyznanie zapomogi 
trzeba złożyć w terminie 12 mie-
sięcy od dnia narodzin dziecka, 
a w przypadku dziecka objętego 
opieką prawną, faktyczną lub ad-
optowanego – w terminie 12 mie-
sięcy od dnia objęcia taką formą 
opieki, jednak nie później niż do 
ukończenia przez nie 18 roku 
życia. Wniosek składa się w urzę-
dzie gminy lub miasta właściwym 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo w ośrodku pomocy 
społecznej lub w innej jednostce 

organizacyjnej gminy, jeżeli to 
właśnie im przekazana została 
realizacja świadczeń rodzinnych 
w danej gminie.

Co należy dołączyć 
do wniosku?

Zgodnie z ustawą do składa-
nego wniosku o becikowe należy 
dołączyć skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka, zaświadczenie 
o pozostawaniu mamy dziecka 
pod opieką medyczną nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży do 
dnia porodu wystawione przez 
lekarza lub położną (oczywiście 
punkt ten nie dotyczy osób bę-
dących prawnymi lub faktycz-
nymi opiekunami dziecka, a także 
tych, które dziecko adoptowały), 
pisemne oświadczenie drugiego 
rodzica, że na dziecko nie zo-
stała pobrana już jednorazowa 
zapomoga z tytułu jego naro-
dzin, zaświadczenia lub własne 
oświadczenia członków rodziny 
o dochodzie.

■ pn

Trzeba pomagać

 s. 12, 13

31. FINAŁ 
WOŚP

Komu przysługuje?

fot. freepik.com
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji 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 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.01.2023r. na 
wniosek Wójta Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, zo-
stała wydana decyzja nr 2/2023/ZRID o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg dojazdo-
wych, ul. Modrzewiowej oraz ul. Sosnowej w miejscowości Wan-
cerzów, gm. Mstów.

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 990 

k.m.8; 902/2 k.m.8; 900 k.m.8; 899 k.m.8; 898 k.m.8; 897 k.m.8; 
769/2 k.m.8; 768/2 k.m.8; 765/3 k.m.8; 765/2 k.m.8; 762/1 
k.m.8; 761 k.m.8; 760 k.m.8; 759/3 k.m.8; 725/2 k.m.8; 725/1 
k.m.8; 724/1 k.m.8; 717/2 k.m.8.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki 
po podziale):

obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.:
768/2 k.m.8 (768/3 k.m.8; 768/4 k.m.8); 762/1 k.m.8 (762/7 
k.m.8; 762/8 k.m.8); 761 k.m.8 (761/1 k.m.8; 761/2 k.m.8); 760 
k.m.8 (760/1 k.m.8; 760/2 k.m.8).

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

obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.:
761/1 k.m.8; 760/1 k.m.8; 725/2 k.m.8; 768/3 k.m.8.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone:

obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 897 
k.m.8; 724/1 k.m.8; 725/1 k.m.8.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ob-
wieszczenie 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 za-
strzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budow-
lanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 
parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Wiemy, gdzie zostały ustawione

Miejski monitoring wizyjny, 
którego centrum znajduje się 
w siedzibie Straży Miejskiej i jest ob-
sługiwany przez jej funkcjonariuszy, 
został rozbudowany o kolejne dwa 
punkty kamerowe. Tym razem w re-
jonie amfi teatru na Promenadzie 
im. Czesława Niemena w dziel-
nicy Północ oraz przy dworcu PKP 
Stradom.

- System miejskiego monitoringu 
stale się rozrasta. Miejski monito-
ring wizyjny Częstochowy został 
rozbudowany o kolejne 2 punkty ka-
merowe. Pierwszy znajduje się przy 
amfi teatrze na Promenadzie im. Cz. 
Niemena w dzielnicy Północ, która 
jest często uczęszczana przez space-
rujących mieszkańców. Drugi punkt 

kamerowy został zamontowany 
przy dworcu PKP Stradom. Kamery 
mają wgląd na budynek dworca, 
parking, a także wybudowane nie-
dawno centrum przesiadkowe oraz 
wyremontowane ulice – informuje 
Artur Kucharski rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w Częstochowie – 
W wyniku ostatniej inwestycji władz 
miasta częstochowski miejski moni-
toring wzbogacił się o dwa kolejne 
punkty kamerowe. Obecnie system 
miejskiego monitoringu składa się 
ze 106 punktów kamerowych, które 
emitują 198 różnych obrazów czyli 
monitorowanych miejsc (z jednego 
słupa kamerowego może być emito-
wane z kilku urządzeń nawet do kilku 
obrazów) – podsumowuje. Miejski 
monitoring Częstochowy powstał 

w 2009 roku. Wówczas składał 
się z 18 kamer w ścisłym centrum 
miasta. Przez ten czas stale przy-
czynia się do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkanek i mieszkańców 
miasta oraz zapewnienia spokoju 
i porządku publicznego. Centrum 
miejskiego monitoringu znajduje się 
w siedzibie Straży Miejskiej. Cywilni 
pracownicy Straży Miejskiej ujaw-
nili pd 2009 roku już około 35000 
zdarzeń, które wymagały inter-
wencji różnych służb, w zdecydo-
wanej większości częstochowskich 
strażników miejskich (ok. 28000 
interwencji). System miejskiego mo-
nitoringu jest stale rozbudowywany 
przez władze Częstochowy.

■ opr. pn

Więcej kamer w Częstochowie

Czy pracownicy będą sobie wystawiać L4?

Czterodniowe zwolnienie lekar-
skie na żądanie – to nowa propo-
zycja Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Pomysł miałby odciążyć lekarzy 
i usprawnić system. Czy Polacy za-
czną to wykorzystywać? 

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Łukasz Jankowski proponuje, żeby 
pracownicy mieli możliwość wzięcia 
urlopu na żądanie, w związku ze złym 
samopoczuciem. Cztery dni w roku, 
które mógłby wykorzystać każdy 
zatrudniony na umowę o prace. 
Wszystko po to, żeby kolejki w przy-
chodniach się zmniejszyły. 

Polska ochrona zdrowia musi radzić 
sobie z wieloma przeszkodami, ko-

lejki do rejestracji w przychodniach, 
pełne oddziały szpitalne, braki w za-
opatrzeniu aptek. W związku z tym 
Naczelna Izba Lekarska proponuje 
wprowadzić urlop na żądanie. Chodzi 
o to, żeby pracownik mógł raz w roku 
wystawić sobie zwolnienie lekarskie. 

- L4 na żądanie nie byłoby naduży-
wane. Powinniśmy dążyć do tego, 
aby państwo miało pełne zaufanie do 
obywatela. To nie są czasy, gdy każdy 
z nas brałby co chwila takie L4, bo 
wywoływałoby to podejrzenia u pra-
codawcy i kolegów z pracy, że coś jest 
nie tak - uważa dr Łukasz Jankowski, 
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Jankowski proponuje, żeby pra-
cownik nie miał obowiązku kontak-

towania się z lekarzem w tej sprawie. 
To mogłoby usprawnić system, który 
w ostatnim czasie został wystawiony 
na próbę. Dodatkowo proponuje, aby 
asystenci medyczni przejęli czynności 
administracyjne, co pozwoliłoby od-
ciążyć lekarzy. 

Przedstawiony pomysł nie porusza 
takich kwesti i, jak pokrycie kosztów 
związanych z dodatkową nieobecno-
ścią pracowników w zakładzie pracy. 
W tym momencie pracownikowi już 
przysługują 4 dni urlopu na żądanie. 
Dodatkowe dni dawałyby możliwość 
nadużycia i wykorzystywania, czego 
obawiają się pracodawcy. 

■ nl

Zwolnienia bez wizyty u lekarza

Akt wandalizmu w Częstochowie

Na początku ubiegłego tygo-
dnia na jednej ze ścian budynku 
Miejskiej Galerii Sztuki pojawiło 
się szpetne graffi  ti . Dyrekcja in-
stytucji ofi cjalne zawiadomienie 
o akcie wandalizmu złożyła 
w piątek, 20 stycznia. Poszuki-
wani są sprawcy tego aktu wan-
dalizmu. 

- Obecnie prowadzimy czynności 
pod kątem zniszczenia mienia. 

Za to przestępstwo grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności – informuje 

podkom. Sabina Chyra Giereś, 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Częstochowie. Anali-
zowane są między innymi nagrania 
z monitoringu miejskiego i miejmy 
nadzieję, że sprawców uda się 
szybko wytypować. Malunek na 
elewacji Miejskiej Galerii Sztuki 
jest sporych rozmiarów i nie da się 
go nie zauważyć – nawet z daleka. 

■ pn

Oszpecili elewację galerii sztuki
 fot. redakcja
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Rząd zapowiada refundacje

Narodowy Fundusz Zdrowia 
planuje refundować szczepienia 
przeciw HPV. Są zalecane, po-
mimo tego, że nie znajdzie się 
ono w Programie Szczepień Obo-
wiązkowych. 

W tej chwili resort znajduje się na 
etapie organizowania postępowania 
zakupowego. Trwa analiza wraz 
z ekspertami, które szczepionki po-
winny się znaleźć w koszyku. 

- Refundacja u chłopców i dziew-
cząt ruszą w pierwszej połowie roku. 
Jesteśmy na etapie organizowania 
postępowania zakupowego – po-
informował minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Według wcześniejszych 
deklaracji MZ, szczepienia będą ofe-
rowane chłopcom i dziewczynkom 
w wieku 12 i 13 lat. Na rynku do-
stępne są trzy szczepionki przeciw 
HPV: szczepionka 2-walentana, 
4-walentna i 9-walentna. Wszystkie 
chronią przed najbardziej onkogen-
nymi typami wirusa, czyli 16 i 18, 
a także przed zmianami przedno-
wotworowymi i nowotworami na-
rządów płciowych (szyjki macicy, 
sromu, pochwy) i odbytu. - Postę-
powanie zakupowe najprawdopo-
dobniej ogłosimy w lutym. Mamy 

nadzieję, że będzie szybkie. Jeszcze 
w pierwszej połowie roku chcemy 
rozpocząć szczepienia – zapowie-
dział szef resortu zdrowia. Według 
informacji resortu realizacja szcze-
pień przeciw HPV ma się odbywać 
w punktach szczepień podstawowej 
opieki zdrowotnej. Nieodpłatne 
szczepionki będą dostępne dla 
dziewcząt i chłopców w wieku 12 
i 13 lat. Data rozpoczęcia szczepień 
nie została jeszcze wyznaczona. Nie 
wiadomo też jeszcze, która szcze-
pionka zostanie objęta pełnym 
fi nansowaniem dla wybranych rocz-
ników. W Polsce dostępne są trzy ro-
dzaje: 2, 4 i 9-walentna. Największą 
liczbę typów wirusa zawiera szcze-
pionka 9-walentna – nie tylko typy 
16 i 18, ale też onkogenne 31, 33, 
45, 52 i 58. 

■ Natalia Lewandowska

Kiedy szczepienia 
przeciw HPV dla dzieci?

Nie przegap!

Zakaz handlu w niedziele obo-
wiązuje od 1 marca 2018 roku. 
Oznacza to, że poza określonymi 
w przepisach wyjątkami - nie 
można wówczas handlować, ani 
wykonywać czynności związa-
nych z handlem. Kiedy w 2023 
roku wypadają niedziele han-
dlowe, czyli takie, podczas któ-
rych będziemy mogli zrobić 
zakupy? Najbliższa już w ten 
weekend, 29 stycznia!

W 2023 roku podobnie jak w la-
tach ubiegłych jest siedem niedziel 
handlowych: w styczniu, dwie 
w kwietniu, w czerwcu, w sierpniu 
i dwie w grudniu. Wyjątkowe sy-
tuacje, czyli podwójne niedziele 
handlowe, poprzedzają Wielkanoc 
oraz Boże Narodzenie. Oto ter-
miny niedziel handlowych w 2023 
roku: 29 stycznia, 2 kwietnia, 30 
kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 
17 grudnia, 24 grudnia.

Jakich placówek dotyczy zakaz 
handlu w niedzielę?

Placówka handlowa podlegająca 
zakazowi to obiekt, w którym jest 
prowadzony handel oraz są wy-
konywane czynności związane 
z handlem. Może to być w szcze-
gólności: sklep, stoisko, stragan, 
hurtownia, skład węgla, skład 

materiałów budowlanych, dom 
towarowy, dom wysyłkowy, biuro 
zbytu – jeżeli w takiej placówce 
praca jest wykonywana przez pra-
cowników.

Kiedy nie można handlować? 
Zakaz, poza niedzielami i świę-

tami, obowiązuje: 24 grudnia, po 
godzinie 14 w sobotę bezpośrednio 
poprzedzającą pierwszy dzień Wiel-
kiej Nocy, po godzinie 14.

Zakaz nie dotyczy placówek 
handlowych, w których handel 
jest prowadzony przez przedsię-
biorcę będącego osobą fi zyczną 
wyłącznie osobiście, we własnym 
imieniu i na własny rachunek. 
Przedsiębiorcy prowadzący taką 
działalność mogą korzystać z nie-
odpłatnej pomocy małżonka, 
dzieci własnych, dzieci małżonka, 
dzieci przysposobionych, ro-
dziców, macochy, ojczyma, ro-
dzeństwa, wnuków, dziadków. 
Osoby te jednak nie mogą być 
w żaden sposób zatrudnione 
u przedsiębiorcy.

Tych placówek zakaz nie dotyczy 
Zakaz nie obowiązuje między in-

nymi na stacjach paliw płynnych, 
w placówkach handlowych, w któ-
rych przeważająca działalność 

polega na handlu kwiatami, w ap-
tekach i punktach aptecznych, 
w zakładach leczniczych dla zwie-
rząt,w placówkach handlowych, 
w których przeważająca działal-
ność polega na handlu pamiątkami 
lub dewocjonaliami, w placówkach 
handlowych, w których przeważa-
jąca działalność polega na handlu 
prasą, biletami komunikacji miej-
skiej, wyrobami tytoniowymi, ku-
ponami gier losowych, i zakładów 
wzajemnych, w placówkach pocz-
towych, w których przeważająca 
działalność polega na świadczeniu 
usług pocztowych. 

Kary za naruszenie 
zakazu handlu!

Karą za naruszenie zakazu handlu 
w niedzielę i święta jest  grzywny 
w wysokości od 1000 zł do 100 tys. 
zł.Tej samej karze podlega ten, kto 
wbrew zakazowi handlu oraz wy-
konywania czynności związanych 
z handlem po godzinie 14:00 w dniu 
24 grudnia lub w sobotę bezpo-
średnio poprzedzającą pierwszy 
dzień Wielkiej Nocy, powierza wy-
konywanie pracy w handlu lub wy-
konywanie czynności związanych 
z handlem pracownikowi, lub za-
trudnionemu.

■ Teresa Szajer

Niedziela handlowa już 29 stycznia
fot. freepik.com

Dni wolne od pracy w 2023 roku

Zgodnie z przepisami mamy 
w sumie 13 dni ustawowo wol-
nych od pracy w roku. Jeżeli taki 
dzień wypadnie w niedzielę, 
wówczas nie przysługuje nam do-
datkowy dzień wolny. Należy on 
się natomiast pracownikom, gdy 
święto wypada w sobotę. Wy-
padające w dni robocze święta 
to możliwość wydłużenia swo-
jego wypoczynku. Jak sobie to 
zapewnić? W jakim terminie 
najlepiej zaplanować urlop? 
Sprawdzaliśmy kalendarz i pod-
powiadamy.

Styczeń 2023
Pierwszą okazją do długiego od-

poczynku w 2023 roku było święto 
Trzech Króli, które jest obchodzone 
6 stycznia i wypadało w piątek. 
Oznaczało to zatem trzydniowy 
weekend. Kolejną okazją do dłuż-
szego odpoczynku będą dopiero 
święta wielkanocne w kwietniu.

Wielkanoc 2023 
Wielkanoc w 2023 roku wypada 

w pierwszej połowie kwietnia i to 
oznacza trzy dni wolnego, czyli 
będzie to: sobota, Niedziela Wiel-
kanocna, która będzie obchodzona 
9 kwietnia i Poniedziałek Wielka-
nocny obchodzony 10 kwietnia.

Majówka 2023. 
Nawet dziewięć dni wolnego!
W maju będzie szansa nawet 

na dziewięciodniowy wypo-

czynek, przy wykorzystaniu tylko 
trzech dni urlopu. Ponieważ 1 
maja Święto Pracy wypada w po-
niedziałek, a Święto Konstytucji 
3 Maja dwa dni później, to wy-
starczy wziąć jeden dzień urlopu 
- 2 maja, aby cieszyć się pięcio-
dniową majówką. Natomiast, je-
żeli chcemy jeszcze przedłużyć 
urlop, tak aby cieszyć się dziewię-
cioma dniami wolnego z rzędu, 
musimy wziąć dodatkowo dwa dni 
urlopu w dniach 4-5 maja.

Długi weekend w czerwcu
Kolejna okazja do długiego week-

endu będzie w czerwcu, przy okazji 
przypadającej zawsze w czwartek 8 
czerwca święta Bożego Ciała. Wy-
starczy wziąć jeden dzień urlopu 
w piątek, 9 czerwca i cieszyć się 
czterodniowym weekendem.

Weekend w sierpniu
Również w sierpniu możemy 

sobie wydłużyć weekend. Wolny 
od pracy jest tradycyjnie 15 
sierpnia tj. wtorek. Wypada 
wówczas święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny oraz 
święto Wojska Polskiego. Tym 
samym wzięcie dnia wolnego od 
pracy w poniedziałek, 14 sierpnia, 
sprawi, że weekend wydłuży się do 
czterech dni.

Weekendy w listopadzie
Jesienią będziemy mieli, aż dwie 

możliwości do dłuższego wypo-
czynku. Pierwszy z nich to Wszyst-
kich Świętych, które tradycyjnie 
przypada 1 listopada - w 2023 
roku jest to środa. Tym samym, 
jeżeli weźmiemy w dniach 30 i 31 
października urlop, to możemy się 

cieszyć,aż pięciodniowym długim 
weekendem.

Druga okazja do odpoczynku 
w listopadzie to Święto Niepodle-
głości, 11 listopada, które przypada 
w sobotę, co dla osób zatrudnio-
nych na umowę o pracę oznacza 
prawo do odebrania dodatkowego 
dnia wolnego. Odbierając ten 
dzień 10 albo 13 listopada, mamy 
trzy dni wolnego z rzędu.

Boże Narodzenie 2023,
 aż 4 dni!

Boże Narodzenie w przy-
szłym roku wypada częściowo 
w weekend, ponieważ 24 grudnia 
to niedziela, natomiast 25 i 26 
grudnia to odpowiednio ponie-
działek i wtorek. Oznacza to, że 
świąteczna przerwa bożonarodze-
niowa potrwa cztery dni. Podobna 

sytuacja wystąpi na przełomie roku 
2023 i 2024. Sylwester 31 grudnia 
przypada na niedzielę. Z kolei 
świąteczny Nowy Rok 1 stycznia 
2024 roku wypada w poniedziałek. 
W rezultacie przerwa noworoczna 
będzie trwała trzy dni.

Te dni są ustawowo wolne 
od pracy w 2023 roku:

- 1 stycznia-Nowy Rok (niedziela)
- 6 stycznia-Objawienie Pańskie 
(święto Trzech Króli)
- 9 kwietnia-pierwszy dzień Wiel-
kanocy (niedziela),
- 10 kwietnia-drugi dzień Wielka-
nocy (poniedziałek),
- 1 maja-Święto Pracy ponie-
działek),
- 3 maja-Święto Konstytucji 3 
Maja (środa),
28 maja-Zesłanie Ducha Świętego 
(Zielone Świątki- niedziela),
8 czerwca-Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało- czwartek),
15 sierpnia-Wniebowzięcie NMP 
i Święto Wojska Polskiego 
(wtorek),
1 listopada-Dzień Wszystkich 
Świętych (środa),
11 listopada- Narodowe Święto 
Niepodległości (sobota),
25 grudnia-pierwszy dzień Bo-
żego Narodzenia (niedziela),
26 grudnia-drugi dzień Bożego 
Narodzenia (poniedziałek). 

■ Teresa Szajer

Weź koniecznie urlop i ciesz się długimi weekendami!
fot. freepik.com



PIĄTEK-NIEDZIELA, 27-29 stycznia 2023 5aktualności

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

Ostatnie dni wystawy w Galerii Jurajskiej

Pomysł na ostatnie dni zimo-
wych ferii - może wycieczka do 
Egiptu faraonów? Tylko do nie-
dzieli, 29 stycznia, w Galerii Juraj-
skiej można odwiedzić stworzone 
tam starożytne miasteczko.

Starożytny Egipt ze wszystkimi 
swoimi sekretami jeszcze przez 
kilka dni pozostaje na wycią-
gnięcie ręki. Mumie, grobowce, 
piramidy, a nawet pustynia – to 
wszystko można oglądać do 
29 stycznia w Galerii Jurajskiej 
w Częstochowie.  

Trwa tam jedyna w swoim ro-
dzaju, interaktywna wystawa, 
która przenosi najmłodszych 
w czasy faraonów. W Galerii zbu-
dowano 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 hiero-
glify, dwukomnatowy, grobowiec 
z mumią w środku, realistycz-
nych rozmiarów tron faraona po-
kryty malowidłami i hieroglifami, 
wszystko w pustynnym klimacie 
gorącego Egiptu.

Dla dzieci, które odwidzą wystawę 
organizatorzy przygotowali masę 
zabaw i zagadek do rozwiązania, po-
cząwszy od rozszyfrowywania hiero-

glifów, przez poszukiwania grobowca 
faraona, po wykopaliska, które można 
prowadzić w piaskach pustyni. 

Ponadto, najmłodsi mogą zbu-
dować własną piramidę, wyprodu-
kować papirus, a także zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie na tronie. Do 
tego 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 moż-
liwość przebrania się za starożyt-
nych Egipcjan.  Odwiedzając kolejne 
atrakcje kolekcjonuje się natomiast 
pieczątki. Zebranie wszystkich 
kończy się przyznaniem „Dyplomu 
Superarcheologa”.

Przygotowana wystawa to praw-
dziwa gratka dla młodych osób, 
które fascynuje historia, starożyt-

ność i odkrywanie zaginionych 
światów, ale także dla tych, którzy 
lubią poczuć emocje, jakie towa-
rzyszą wyprawie w nieznane i eks-
cytującej przygodzie rodem z fi lmów 
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 zorganizo-
wanych do 25 osób. 

Mile widziane są grupy półko-
lonijne, przedszkolne i szkolne. Te 
muszą jednak wcześniej zarezer-
wować termin zwiedzania. W tym 
celu należy przedzwonić pod numer 
tel. 539 983 568.

■ Źródło, Guarana PR

Starożytny Egipt czeka na ciekawskich
 fot. Galeria Jurajska

Wysoko w rankingu

Międzynarodowa platf orma 
edukacyjna Preply przygotowała 
ranking najbardziej nieuprzejmych 
miast w Polsce. Niestety Często-
chowa znalazła się w zestawieniu 
dość wysoko. Jak wynika z tego 
rankingu,  mieszkańcy naszego 
miasta są nie tylko hałaśliwi, ale 
też niegrzeczni. Na drodze utrud-
niają włączanie się do ruchu, nie 
ustępują pieszym i oglądają na-
grania w miejscach publicznych. 
Pocieszająca wiadomość jest taka, 
że jesteśmy za to bardzo hojni 
i w tej kategorii zajmujemy drugie 
miejsce po Lublinie.

Badania ankietowe platf orma 
Preply przeprowadziła wśród ok. 
1550 mieszkańców w 19 najwięk-
szych miastach Polski. Istotne 
było jedno kryterium - dana osoba 
musiała mieszkać w mieście przy-
najmniej rok. Mieszkańców tych 
19 miast pytano o częstotliwość 
występowania nieuprzejmych 
i chamskich zachowań. Ankieto-
wani mieli do dyspozycji skalę od 
1 do 10 punktów, gdzie 10 ozna-
czała najbardziej nieuprzejme 
miasta. Po zsumowaniu wyników 
autorzy wyłonili dziesięć naj-
bardziej nieuprzejmych miast 
w Polsce. Najmniej zaszczytne, 
pierwsze miejsce, przypadło 
Łodzi, która uzyskała wynik 5,70. 
Drugie miejsce zajął Lublin z wy-
nikiem 5,63, a trzecie Warszawa 
- 5,55. Na czwartym miejscu zna-
lazła się niestety Częstochowa 
z wynikiem 5,53. Kolejne miasta, 
które znalazły się w rankingu 
najbardziej chamskich miast to: 
Kraków, Radom, Gliwice, Kielce, 

Toruń i na 10 miejscu Olsztyn. 
Ankieta, którą przygotowali spe-
cjaliści z platf ormy edukacyjnej 
Preply zawierała pytania o często-
tliwość takich zachowań, jak:
- bycie pochłoniętym przez te-
lefon w miejscu publicznym,
- utrudnianie włączenia się do 
ruchu,
- niezwalnianie w pobliżu pie-
szych,
- hałasowanie w miejscu pu-
blicznym,
- ignorowanie nieznajomych,
- oglądanie nagrań w miejscach 
publicznych,
- rozmawianie przez głośnik 
w miejscu publicznym,
- zamknięta mowa ciała,
- nieszanowanie przestrzeni oso-
bistej,
- bycie niegrzecznym wobec pra-
cowników obsługi,
- niedawanie napiwków,
- wpychanie się w kolejkę.

Najbardziej uprzejme miasta 
w Polsce spośród 19, które poddane 
były badaniu to Szczecin i Wrocław 
- z takim samym wynikiem: 4,88 
oraz Katowice z wynikiem 5,10. 
Czy jednak można zgodzić się z tą 
opinią, że Częstochowianie nie są 
uprzejmi i życzliwi? 

■ Teresa Szajer

Częstochowianie 
niegrzeczni, ale hojni

Kolejne kontrole

Pięciu cudzoziemców, zatrud-
nionych jako kierowcy przy wy-
konywaniu usług przewozu osób 
z wykorzystaniem popularnych 
aplikacji internetowych zostało 
zatrzymanych w wyniku działań 
inspektorów Inspekcji Transportu 
Drogowego oraz funkcjonariuszy 
Śląskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej i częstochowskiej Policji. 
Podczas kontroli okazało się, że 
w Polsce przebywają nielegalnie. 

W ubiegłym tygodniu, 19 
stycznia, inspektorzy z często-
chowskiego oddziału śląskiej 
ITD, wraz z funkcjonariuszami 
częstochowskiej Policji i straż-
nikami z Grupy Zamiejscowej 
w Częstochowie Placówki Straży 
Granicznej w Katowicach – Py-
rzowicach, prowadzili kontrole 
z zakresu transportu drogowego 
osób wobec przewoźników ofe-
rujących klientom przewozy za 
pomocą popularnych aplikacji 
na smartf ony. - Zakres działań, 
za sprawą obecności funkcjo-
nariuszy straży granicznej, zo-
stał poszerzony o czynności 
kontrolno-weryfi kacyjne wobec 
kierowców-cudzoziemców, kie-
rujących częstokroć pojazdami 
osobowymi używanymi do ofe-
rowanych usług przewozowych. 

Celem realizowanych działań było 
ujawnienie ewentualnych niepra-
widłowości w przewozie osób 
oraz eliminowanie kierowców 
będących pod wpływem alko-
holu lub substancji odurzających 
– wyjaśnia Inspekcja Transportu 
Drogowego. W ramach podjętych 
działań skontrolowano siedem 
pojazdów. Okazało się, że sześć 
z nich kierowanych było przez 
cudzoziemców. - Stwierdzono 
nieprawidłowości związane z bra-
kami w obowiązkowej dokumen-
tacji towarzyszącej przewozom. 
Wszczęto dwa postępowania 
wobec przewoźników, a trzech 
kierowców ukarano mandatami 
w kwocie 200 zł – informuje ITD 
i dodaje, że funkcjonariusze Straży 

Granicznej zatrzymali także pięciu 
spośród skontrolowanych obco-
krajowców, wśród których byli 
obywatele Turcji, Azerbejdżanu 
i Kazachstanu. Podczas kontroli 
okazało się, że osoby te przeby-
wają nielegalnie na terytorium 
Polski. Straż Graniczna w takiej 
sytuacji wydaje decyzję o zobo-
wiązaniu do powrotu. Ponadto 
w efekcie prowadzonych działań 
funkcjonariusze wszczęli kontrolę 
legalności zatrudnienia w celu 
zbadania poprawności powie-
rzenia oraz wykonywania pracy 
z zakresu świadczenia usług prze-
wozu osób przy wykorzystaniu 
aplikacji mobilnych.

■ opr.pn

Służby zatrzymały aż pięciu 
taksówkarzy w Częstochowie

fot. Inspekcja Transportu Drogowego fot. redakcja
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OSP Bargły

Jednostka OSP Bargły ma nowy 
samochód! GBA VOLVO zasilił sze-
regi strażaków i już można go wy-
korzystywać. 

21 stycznia 2023 roku do Jednostki 
OSP Bargły przyjechał nowy samo-
chód GBA VOLVO FL359[S]74 o nu-
merze rejestracyjnym SCZ9988A. 
Jest to Samochód Specjalny tere-
nowy, typ FL44R. Charakteryzuje się 
średnią wielkością. Przystosowany 
jest specjalnie dla straży pożarnej, 
ma charakter ratowniczo – gaśniczy 
z napędem 4x4. 

Samochód został sfi nansowany 
z WFOŚ i GW w Katowicach, 
z środków własnych OSP Bargły 
i w większości z budżetu Gminy Po-
czesna, łącznie samochód kosztował 
ponad milion zł. 

- Zarówno druhowie jak i miesz-
kańcy Sołectwa Bargły wyra-
żają swoją wdzięczność Wójtowi 
Krzysztofowi Ujma i Radzie Gminy 

Poczesna za pozytywną decyzje 
i działania – czytamy na stronie 
Gminy Poczesna. 

■ nl

Poczesna z nowym wozem strażackim

Gmina Blachownia

Zakończenie ferii zimowych 
może być przyjemne! Postarał się 
o to Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Blachowni. Chętni mogą wziąć 
udział w karnawale na łyżwach!

27 stycznia o godzinie 17:00 na 
lodowisku miejskim odbędzie się 

szalona zabawa. Wszyscy, którzy 
chcą wziąć udział są zaproszeni, 
wstęp jest wolny. Organizatorzy 
zachęcają do przebrania się. Naj-
ciekawszy strój karnawałowy ma 
szansę wygrać konkurs.

■ nl

Dyskoteka na lodzie

Gmina Lelów

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Gmina Rędziny 

Dzięki zwycięstwu możliwe 
było zakupienie nowego sprzętu 
informatycznego. Urząd Gminy 
Rędziny uzyskał grant w wyso-
kości 100 tys. zł. Przedsięwzięcie 
zostało dofi nansowane z fun-
duszy Unii Europejskiej. 

W ramach programu ,,Cyfrowa 
Gmina” urząd miasta i jednostki 
mu podlegające zostały wypo-
sażone w: stacje robocze, lap-
topy, urządzenie wielofunkcyjne 
oraz UPS Rack.

- Pandemia COVID-19 pokazała, 
że sprawne wykorzystywanie tech-
nologii cyfrowych przez samorządy 
ma kluczowe znaczenie dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców. 
Wiele urzędów szybko i sprawnie 
przeniosło swoje działanie do sieci. 
Przygotowanie gmin do realizacji 
tego typu działań nie zawsze jest 
jednak możliwe i nie zawsze odpo-
wiada oczekiwaniom mieszkańców. 
Problemy są różne – czasem 
to braki sprzętowe, czasem niewy-
starczające kompetencje cyfrowe 
urzędników. Dzięki unijnemu pro-

gramowi “Cyfrowa Gmina” chcemy 
odpowiedzieć na ten problem – 
czytamy na rządowej stronie inter-
netowej gov.pl.

Granty ze środkami unijnymi 
na zakup sprzętu przyznawane 
są w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cy-
frowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU. I jeden z nich pozy-
skała Gmina Rędziny na kwotę 
100 tysięcy złotych.

Wspomniana kwota umożli-
wiła zakup sprzętu niezbędnego 
do cyfryzacji Urzędu Gminy Rę-
dziny oraz jednostek podległych 
– Gminnego Zakładu Komuni-
kacyjnego w Rędzinach oraz Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Rędzinach, w tym 
do realizacji e-usług oraz pracy, 
również zdalnej. Więcej infor-
macji na temat programu pod ad-
resem: htt ps://www.gov.pl/web/
cppc/cyfrowa-gmina

■ nl

Projekt Grantowy 
„Cyfrowa Gmina”

fot. UG Rędziny

W związku z reorganizacją 
Programu, Gmina postanowiła 
zorganizować spotkanie wyja-
śniające. 31 stycznia w Urzędzie 
będzie można rozwiać swoje 
wątpliwości. 

W ostatni dzień stycznia, we 
wtorek o godzinie 16:00 w Urzę-
dzie Gminy w Lelowie na 1 pię-
trze w sali sesyjnej odbędzie 
się spotkanie dotyczące Zmian 
w Programie Czyste Powietrze. 
Zainteresowani mogą przyjść 
i zadać pytania, dowiedzieć się 
o wprowadzonych innowacjach. 

Urząd Gminy Lelów oraz Eko-

doradca Subregionalny Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu 
Północnego Województwa Ślą-
skiego zaprasza mieszkańców 
na spotkanie informacyjne doty-
czące zmian w Programie Priory-
tetowym Czyste Powietrze. 

Podczas wydarzenia będą po-
ruszone takie kwesti e jak: dofi -
nansowanie do zakupu i montażu 
pompy ciepła powietrze/woda 
o podwyższonej klasie efek-
tywności energetycznej: 100 %, 
80%, 55% zwrotu poniesionych 
kosztów; dofi nansowanie do za-
kupu i montażu gruntowej pompy 
ciepła o podwyższonej klasie 

efektywności energetycznej: 
100%, 80%, 55% zwrotu ponie-
sionych kosztów; wyższe dofi -
nansowanie do zakupu i montażu 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
dofi nansowanie do ocieplenia 
budynku, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej i wiele in-
nych. Gmina informuje, że wyso-
kość dofi nansowania uzależniona 
jest od dochodu wnioskodawcy, 
czyli właściciela budynku. Pod-
czas spotkania zostanie również 
poruszona kwesti a uchwały an-
tysmogowej. 

■ nl

fot. UG Poczesna

Gmina Janów 

Osoby zainteresowane podjęciem 
działalności w Urzędzie mają teraz 
okazję. Nowe oferty pojawiają 
się rzadko, warto więc aplikować. 
Wśród korzyści znajdą się stabilne 
zatrudnienie i możliwość rozwoju. 
Jednak trzeba jakąś zacząć. Urząd 
Gminy Janów daje tę szansę!  

Poszukiwani są stażyści. Wszyscy 
zainteresowani odbyciem stażu 

w Urzędzie Gminy Janów mogą 
zgłaszać się osobiście do Urzędu 
Gminy Janów do pokoju numer 10 
bądź telefonicznie pod numer tele-
fonu 34 3278048 wew. 21 albo za 
pomocą e-maila: i.boron@janow.pl

Osoba zgłaszająca się powinna 
mieć status bezrobotnego. Dodat-
kowo wymagana jest chęć do pracy. 

■ opr. nl 

Praca szuka człowieka

ROK w Częstochowie

W minioną niedzielę, 22 
stycznia w Niegowie odbył się 
XXVI Jurajski Przegląd Grup 
Kolędniczych. Jury przyznało 
nagrodę Grand Prix Grupie Ko-
lędniczej “Herody” z Sygontki 
i I miejsce Grupie Kolędniczej 
”Święte wiewióry” z Podlesic 
w kategorii dorośli. Oba zespoły 
otrzymały nominację na “Kar-
nawał Góralski”, który odbędzie 
się w Bukowinie Tatrzańskiej. 
W kategorii dzieci nominowano 
na “Pastuszkowe Kolędowanie” 
w Nowym Sączu Dziecięcą 
Grupę Kolędniczą ze Szkoły Pod-
stawowej w Niegowie.

Impreza organizowana była 
przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Niegowie i Urzędem Gminy 
Niegowa. Przegląd miał charakter 
konkursu skierowanego do au-

tentycznych i rekonstruowanych 
grup kolędniczych z terenu Jury. 
Celem przeglądu jest ukazywanie, 
propagowanie i utrwalanie różno-
rodności obrzędów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia i kar-
nawałem. Istotnym założeniem 
organizatorów jest też integracja 

międzypokoleniowa i przekazy-
wanie tradycji. Zaprezentowane 
przedstawienia oceniane były 
przez jury składające się z etno-
grafów i folklorystów, a laureaci 
otrzymali nagrody fi nansowe.

■  opr. pn

W Niegowie XXVI Jurajski Przegląd 
Grup Kolędniczych HERODY 2023

fot. ROK w Częstochowie
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Jasnogórska Orkiestra Dęta

Po przerwie spowodowanej co-
vidowymi obostrzeniami Jasno-
górska Orkiestra Dęta wróciła 
do tradycyjnych noworocznych 
koncertów. W minioną sobotę 
w Sali Papieskiej na Jasnej Górze 
zabrzmiały kolędy, pastorałki, 
ale też klasyczne utwory roz-
rywkowe m.in. Josefa i Johanna 
Straussów w wykonaniu mu-
zyków pod dyrekcją kapelmistrza 
Marka Piątka. 

Noworoczne koncerty Jasno-
górskiej Orkiestry Dętej są wyjąt-
kowe, ponieważ zespół występuje 
wówczas w rozszerzonym skła-
dzie. Tak było również w minioną 
sobotę. - Po czasie pandemii wy-
braliśmy kompozycje radosne, 
o lekkim charakterze, z przewagą 

kolęd i pastorałek, które opra-
cował Przemysław Sokalski, nasz 
aranżer, który przez wiele lat pisał 
utwory dla jasnogórskiej orkie-
stry – powiedział dyrygent Marek 
Piątek. Zgromadzona publicz-
ność usłyszała utwory polskich 
twórców C- zesława Sokalskiego 
i Juliana Kwiatkowskiego oraz 
kilku autorów zagranicznych: Ja-
mesa Barnesa, Josefa i Johanna 
Straussów, Harolda Arlena, E. 
Anschutza, Steve’a McMillana, 
Giacoma Pucciniego, Heinza 
Briegela, i Christopha Waltera. 
Muzyczne wydarzenie cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem 
– Sala Papieska wypełniła się po 
brzegi.

■ pn

Wyjątkowy Koncert Noworoczny 
Opowieść od naszego czytelnika

Mały York Gabi z samego rana 
postanowił iść na spacer, ponieważ 
chciał dowiedzieć się, co to jest 
szczęście. W domu Gabi zjadła tylko 
śniadanie, umyła się, ładnie ubrała 
i wyszła na spacer. Po drodze spo-
tkała mężczyznę, stojącego przed 
samochodem. Był uśmiechnięty. 
Gabi podeszła do niego i spytała:

- Dzień dobry. Przepraszam pana, 
co panu daje szczęście?

- Dzień dobry. Mnie szczęście 
daje mój najnowszy samochód. To 
jest moje największe szczęście - od-
powiedział mężczyzna.

Gabi rozejrzała się dookoła  z nie-
dowierzaniem. Po chwili spytała:

-  A jak się Panu zepsuje samo-
chód?

- To kupię kolejny!- odpowiedział 
mężczyzna.

Gabi pomyślała, że szczęście tego 
mężczyzny jest chwilowe i ulotne, 
niczym piórko na wietrze. Ruszyła 
dalej, by znaleźć w poszukiwaniu 
prawdziwego szczęścia. Po przej-
ściu prawie dwustu metrów za-
uważyła piękny dom, a przed nim 
mężczyznę uśmiechniętego od 
ucha do ucha. Stał sam. Gabi pode-
szła do niego i spytała:

- Dzień dobry. Przepraszam pana, 
co panu daje szczęście?

- Dzień dobry. Mnie szczęście daje 
mój piękny dom- odpowiedział męż-
czyzna.

Gabi rozejrzała się dookoła nie 
mogąc w to uwierzyć. Po chwili 
spytała:

- A jak pana dom będzie przeciekał, 
czy ściana się zawali, to co pan zrobi?

- Zburzę go i postawię kolejny- od-
powiedział mężczyzna.

Wewnętrznie Gabi nie umiała tego 
przyjąć .Ruszyła dalej. Po kolejnych 
metrach zobaczyła mężczyznę stoją-
cego obok domu, z którego kieszeni 

wylaty- wały pie-
niądze. Stał sam. Gabi podeszła 
do niego i spytała:

- Dzień dobry. Przepraszam pana, 
a co panu daje szczęście?

- Dzień dobry. Mnie szczęście 
dają moje pieniądze. Mogę sobie 
wszystko za nie kupić- odpowiedział 
mężczyzna.

Gabi spojrzała na niego i na jego 
dom, który niczym nie przypominał 
domu bogacza. Bogacz spojrzał na 
nią i rzekł.

- Mam taki dom, ponieważ gdybym 
zmienił go na lepszy, to straciłbym 
dużo pieniędzy i nie byłbym już bo-
gaty- powiedział mężczyzna.

- Tego panu nie życzę- powiedziała 
Gabi.

Gabi kolejny raz nie uwierzyła 
również temu mężczyźnie i z niedo-
wierzaniem Gabi ruszyła w dalszą 
drogę. W dalszej drodze Gabi spo-
tkała smutną kobietę stojącą przed 
bogatym domem, przed którym stał 
najnowszy samochód. Gabi pode-
szła do niej i spytała:

- Dzień dobry. Przepraszam panią, 
a co pani daje szczęście?

Kobieta spojrzała na nią i odpo-
wiedziała

- Mnie nic nie daje szczęścia.
W tym momencie z pięknego 

domu wyszedł starszy mężczyzna. 
Po chwili kobieta dodała.

- To jest mój mąż. Ożeniłam się 
z nim dla pieniędzy. Teraz mam mnó-
stwo pieniędzy, o których zawsze 
marzyłam, ale pieniądze nie dają 
szczęścia. Myślałam, że mimo braku 
miłości będę szczęśliwa. To nie jest 
prawda. Niestety. Mój ukochany był 
biedny, a ja nie chcąc żyć w biedzie 
odrzuciłam go. Teraz on jest szczę-
śliwym mężem innej kobiety. Na 
dodatek wcale nie są biedni.. Mają 
dzieci, których ja nie mam. Dam 
ci dobrą radę nie popełnij mojego 
błędu i nie daj się zwieść pieniądzom 
tylko podążaj za miłością.

-  Dziękuję za radę- powiedziała 
Gabi.

Po tych słowach Gabi ruszyła do 
domu. Przed domem czekała na nią 
mama, która wzięła ją na ręce, przy-
tuliła i pocałowała w czoło i spytała:

- Gdzie byłaś kochanie?
- Pytałam, co to szczęście, mamo, 

ale to co dla innych jest szczęście, 
dla mnie jest jedynie chwilowym 
zauroczeniem. Teraz już wiem, że 
szczęście to ludzie, których się 
kocha, z którymi chce się spędzać 
każdy czas. Moim szczęściem jesteś 
ty mamusiu, mój tatuś oraz moje 
rodzeństwo. Kocham Was powie-
działa Gabi.

- Ja też cię kocham, córeczko-  od-
powiedziała mama.

- Mamo, spotkałam po drodze 
ludzi, którzy powiedzieli mi, że 
szczęście dają im rzeczy. Tylko 
ostatnia kobieta, która zniszczyła 
sobie życie złym wyborem, dała mi 
do zrozumienia, że zawiodła się na 
przywiązaniu do dóbr materialnych. 
Gdy zobaczyłam cię, mamo, jak się 
cieszysz na mój widok, a ja na twój, 
poczułam pewność, że szczęście 
dają ukochane osoby, a nie posia-
dane rzeczy.

■ Autor Artur Gielezy

wały pie- - To jest mój mąż. Ożeniłam się 

     Gabi.     Gabi. 
W poszukiwaniu szczęścia
W poszukiwaniu szczęścia

fot. pn
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Placówka z certyfi katem

Podczas uroczystej gali Minister-
stwa Edukacji i Nauki 14 przed-
szkolom i 33 szkołom wręczono 
Krajowe Certyfi katy Przedszkole 
Promujące Zdrowie i Szkoła Pro-
mująca Zdrowie. Wśród wyróżnio-
nych placówek znalazła się Szkoła 
Podstawowa nr 27 im. Zygmunta 
Łęskiego w Częstochowie. Certy-
fi kat z rąk wiceminister Marzeny 
Machałek odebrała dyrektor Sylwia 
Szczygłowska. 

– Zdrowie i edukacja są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Każda 
szkoła powinna promować zdrowie. 
Człowiek, który jest zdrowy, lepiej 
funkcjonuje. Dobre samopoczucie 
psychiczne i społeczne sprzyja 
właściwej dyspozycji do nauki, mo-
tywacji, rozwijaniu uzdolnień, zain-
teresowań oraz dobrym relacjom 
w środowisku szkolnym. Jesteście 
szkołami, które powinny być wzorem 
dla innych – powiedziała wicemini-
ster zwracając się do przedstawicieli 
placówek, które otrzymały certyfi -
katy. Wręczane przez wiceminister 
Marzenę Machałek certyfi katy zo-
stały przyznane w 2022 r. przez Mi-
nistra Edukacji i Nauki na podstawie 
rekomendacji Centralnej Kapituły 
działającej przy Ośrodku Rozwoju 
Edukacji. Na ten sukces złożyła się 
wspólna praca dyrektora, koordy-
natora i całej społeczności szkolnej 
i przedszkolnej. Wiceminister wska-
zała, że bardzo istotne jest kształto-

wanie od najmłodszych lat postawy 
odpowiedzialności za własne zdrowie 
i budowanie prawidłowych relacji 
społecznych. Szczególnie dzisiaj, po 
okresie pandemii, ważne jest kom-
pleksowe podejście do zdrowia jako 
nadrzędnej wartości rzutującej na 
jakość życia każdego dziecka. – Nie 
tworzymy osobnych zajęć o zdrowiu 
lecz poprzez spójne działania wszyst-
kich nauczycieli budujemy większą 
świadomość prozdrowotną. Sieć 
Szkół i Przedszkoli Promujących 
Zdrowie daje możliwość wymiany 
doświadczeń i współpracy między 
placówkami z różnych województw. 
Dzięki niej upowszechniane są przy-
kłady dobrych praktyk, dostępnych 
dla innych szkół – podkreśliła wi-

ceminister. Otrzymany Certyfi kat 
jest zwieńczeniem długofalowego 
działania i jednocześnie zobowiązuje 
do utrzymywania wysokich stan-
dardów, które wyznaczają główne 
kierunki pracy Szkoły i Przedszkola 
Promujących Zdrowie. -  To olbrzymie 
wyróżnienie dla całej społeczności 
szkolnej, bowiem z województwa 
śląskiego było tylko 14 szkół i w tym 
nasza Szkoła Podstawowa nr 27 
im. Zygmunta Łęskiego. Gratulacje 
dla nauczycieli, szkolnego koordy-
natora - pani I. Korpas i wszystkich 
uczniów – podsumowuje dyrektor 
częstochowskiej placówki pani Sylwia 
Szczygłowska. 

■ pn

Szkoła Podstawowa nr 27 promuje zdrowie
Premier Morawiecki zapowiada

Podczas konferencji prasowej po 
posiedzeniu rządu 24 stycznia, pre-
mier Morawiecki poinformował, że 
od września tego roku, uczniowie 
szkoły podstawowej otrzymają 
nieodpłatnie laptopy, które będą 
służyły im przez kolejne lata edu-
kacji. Laptopy trafi ą do 370 tys. 
uczniów, rozpoczynających naukę 
w IV klasie w 2023 roku. Minister 
Janusz Cieszyński natomiast prze-
kazał, że koszt zakupu laptopów to 
760 mln zł nett o.

Szef rządu podkreślił, że kom-
putery to teraz niezbędne in-
strumenty do nauki, a rząd dąży 
do zapewnienia równych szans 
wszystkim uczniom. - Nasze dzieci 
i młodzież muszą mieć kompe-
tencje cyfrowe, aby sprawnie 
poruszać się we współczesnym 
świecie. Obecnie komputer jest 
niezbędnym instrumentem do 
funkcjonowania, także dla dzieci 
i młodzieży. Uczniowie od 4 klasy 
we wrześniu tego roku otrzymają 
laptopy, które będą im służyły 
w pomocy i edukacji. Chcemy, aby 
uczeń po edukacji szkolnej wyniósł 
jak najwięcej i miał ułatwiony start 
w dorosłym życiu - powiedział pre-
mier Morawiecki ma konferencji. 
Na pytanie dziennikarzy, skąd 
taki pomysł i jaki jest cel takiego 

działania? Premier Morawiecki 
odpowiedział: - Naszym zdaniem 
nierówności nie są napędem roz-
woju, ale przyczyną straconych 
szans, utraconych talentów, także 
przyczyną wielu tragedii. Staramy 
się na wszystkie możliwe sposoby 
te nierówności wyrównywać – 
powiedział premier na wtorkowej 
konferencji prasowej. Przypomniał 
też, że w ubiegłym roku w kom-
putery wyposażono ok. 218 tys. 
uczniów z terenów popegeerow-
skich.

Premier: czas przenieść polską 
szkołę w XXI wiek

- Chcemy, by uczeń wyniósł z pol-
skiej szkoły nie tylko wiedzę, ale 
także przekonanie, że ma równe 
szanse na życiowy start. Czas osta-
tecznie wprowadzić polską szkołę 
w XXI wiek i przenieść poziom na-
uczania na jak najwyższy poziom 
- stwierdził premier Mateusz Mora-
wiecki.

■ Teresa Szajer

Uczniowie IV klas otrzymają 
nieodpłatnie laptopyfot. Szkoła Podstawowa nr 27

fot. freepik.com
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V LO 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Człowiek to nieodłączny ele-
ment przyrody. Wraz ze światem 
fl ory i fauny tworzymy eko-
system naszej planety. Każde jego 
ogniwo, nawet najmniejsze ma 
istotne znaczenie dla prawidło-
wego funkcjonowania naszego 
świata, dlatego też tak kluczowe 
jest dbanie o otaczającą nas przy-
rodę. Wiedzą o tym uczniowie 
i nauczyciele V LO im. A. Mickie-
wicza biorący udział w programie 
PO WER Ponadnarodowa mo-
bilność uczniów pt. „Lokalnie czy 
globalnie pomagać przyrodzie 
zawsze jest fajnie”, którzy posta-
nowili tym razem zgłębić temat 
pomocy zwierzętom w schroni-
skach, a także wziąć udział w sze-
regu przedsięwzięć mających na 
celu pomoc bezdomnym i chorym 
czworonogom.

Założeniem drugiej grupy pro-
jektowej było zorganizowanie 
akcji informacyjnej, a także szero-
kiego spektrum działań niosących 
realną pomoc potrzebującym 
zwierzakom. W porozumieniu 
ze szkołą partnerską w Gioia del 
Colle we Włoszech ustaliliśmy 
priorytety, a także wybraliśmy 
instytucje na rzecz których bę-
dziemy działać. Przed przystąpie-
niem do mobilności uczniowie V 
LO wzięli udział w wycieczce do 
Leśnego Ośrodka Rehabilitacji 

Zwierząt w Kole, a także odwie-
dzili schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Częstochowie. Pod-
czas wycieczek edukacyjnych do-
wiedzieliśmy się, jak funkcjonują 
placówki, jakiej pomocy oczekują, 
jak zostać wolontariuszem oraz 
ustaliliśmy przebieg współpracy.

Grudzień to okres przygotowań 
do Bożego Narodzenia. W tym 
czasie chętnie pomagamy innym, 
dzielimy się dobrem i miłością. 
Naszym priorytetem stało się wy-
korzystanie szczytnej idei świąt 
do pomocy schronisku. W tym 
celu uczniowie wzięli udział 
w warsztatach plastycznych i wy-
cieczce na Jarmark Bożonaro-
dzeniowy we Wrocławiu. To tu 
zaobserwowaliśmy i nauczyliśmy 
się, jak wykonywać piękne trady-
cyjne ozdoby bożonarodzeniowe. 
Stworzone przez nas kartki, 
bombki i stroiki wykorzysta-
liśmy jako fanty podczas kwesty 
w czasie kiermaszu świątecznego 
zorganizowanego na terenie V LO 
oraz podczas „Gwiazdkowej Alei”. 
Nasi uczniowie zaprojektowali też 
kalendarze, kubki i torby ze zdję-
ciami podopiecznych schroniska. 
Dzięki wsparciu społeczności 
szkolnej i mieszkańców Czę-
stochowy zwierzaki otrzymały 
w prezencie świątecznym karmę 
specjalistyczną przeznaczoną dla 
chorych psów i kotów.

Nagraliśmy też fi lmy promujące 
ideę wolontariatu, a także adopcji 
bezdomnych zwierząt pod hasłem 
„Adoptuj nie kupuj!”. Ponadto 
zorganizowaliśmy akcję prewen-
cyjną „Stop fajerwerkom!” wśród 
uczniów V LO oraz społeczności 
lokalnej. Informując przechod-
niów o skutkach używania pe-
tard, wręczaliśmy kalendarzyki 

listkowe zachęcając ich do prze-
kazania pieniędzy na rzecz schro-
niska zamiast kupna fajerwerków.

Realizacja założeń projektu po-
kazała, jak wieloaspektowych 
działań wymaga uświadomienie 
społeczeństwu problemu bez-
domnych zwierząt. My nauczy-

liśmy się, że nawet najmniejsza 
pomoc jest istotna i że każdy z nas 
może coś dać od siebie, wystarczy 
chcieć. A wśród uczestników pro-
jektu chęci nie brakuje! 

Nasze serce dla zwierząt poka-

zaliśmy też we Włoszech. To tu 
pod opieką nauczycieli (mgr K. 
Michalik, mgr M. Ouali-Suchec-
kiej, mgr A. Salachny i mgr K. 
Wojtal) wraz ze szkołą partnerską 
zorganizowaliśmy kolejną akcję 
charytatywną, tym razem na rzecz 
chorych i rannych żółwi znajdują-

cych się w Centro Recupero Tar-
tarughe Marine w miejscowości 
Molfett a. Dzięki uprzejmości lo-
kalnych władz mieliśmy okazję 
poznać podopiecznych oraz dzia-
łalność ośrodka. Wraz z zaprzyjaź-
nionymi uczniami z Gioia del Colle 
dla lokalnej społeczności przygo-
towaliśmy kiermasz świąteczny 
z koncertem kolęd. Dzięki naszej 
akcji mieszkańcy dowiedzieli się 
o istnieniu ośrodka pomocy żół-
wiom morskim, a w zamian za 
ozdoby świąteczne mogli wes-
przeć kwestę zorganizowaną we 
współpracy z pracownikami cen-
trum. Okazuje się, że bezdomne 
i chore zwierzęta potrzebują na-
szej pomocy nie tylko lokalnie, 
ale i globalnie, a niesienie jej jest 
wspólnym mianownikiem szkół 
partnerskich.

Mamy nadzieję, że nasze dzia-
łania choć trochę zainspirowały 
innych do pomocy nie tylko od 
święta. Uczniowie V LO z pew-
nością będą kontynuować współ-
pracę ze schroniskiem w myśl 
przesłania „Pomagamy my, po-
magaj i ty!”.

mgr Kinga Michalik z zespołem 
projektowym PO WER

Pomagamy zwierzętom lokalnie i globalnie!
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Styczeń każdego roku to okres 
szczególnie trudny, nie tylko ze 
względu na krótkie dni i niskie 
temperatury za oknem, ale przede 
wszystkim - wzmożonej pracy 
uczniów i nauczycieli, związanej  
klasyfi kacją semestralną oraz 
wyzwaniami, które stawia przed 
nimi zimowa sesja egzaminacyjna. 
W tym właśnie czasie młodzież 
uczęszczająca do techników 
przystępuje do egzaminów po-
twierdzających kwalifi kacje w za-
wodzie, a pedagodzy czuwają nad 
prawidłowym ich przebiegiem. 

Egzamin zawodowy jest formą 
oceny poziomu opanowania przez 
uczniów wiadomości i umiejęt-
ności z zakresu kwalifi kacji w za-
wodzie, ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia w za-
wodzie szkolnictwa branżowego. 
Składa się on z części pisemnej 
i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowa-
dzana w formie testu pisemnego  
przy komputerze i obejmuje 40 
zadań zamkniętych zawierających 
cztery odpowiedzi do wyboru, 
z których tylko jedna  jest prawi-
dłowa. 

Część praktyczna polega na wy-
konaniu zadania lub zadań egzami-
nacyjnych, których rezultatem jest 
wyrób, usługa lub dokumentacja. 
Część praktyczna jest przeprowa-

dzana w formie testu praktycz-
nego, polegającego na wykonaniu 
przez zdającego zadania egzami-
nacyjnego zawartego w arkuszu 
egzaminacyjnym na stanowisku 
egzaminacyjnym. 

Absolwent szkoły, który zda 
egzamin w danym zawodzie, 
otrzymuje certyfi kat kwalifi kacji 
zawodowej, wydany przez komisję 
okręgową. Osoba, która posiada 
certyfi katy kwalifi kacji zawodowej 
potwierdzające wszystkie kwalifi -
kacje wyodrębnione w danym za-
wodzie oraz posiada odpowiedni 
poziom wykształcenia, otrzymuje 
dyplom  zawodowy, do którego 
dołącza się Europass – Suplement 
do Dyplomu  Zawodowego. Sta-
nowi on uzupełnienie informacji 
zawartych w dyplomie i ma za 
zadanie ułatwić ich lepsze  zrozu-
mienie, przede wszystkim przez 
pracodawców i instytucje zagra-
niczne. 

W tym roku szkolnym uczniowie 
Prusa zdawali pisemne egzaminy 
zawodowe 9 i 10 stycznia, po czym 
rozpoczęli batalię na poziomie 
praktycznym, którą zakończyli 
dopiero w pierwszym tygodniu 
ferii, 18 stycznia. W zależności od 
zawodu, który będą wykonywać 
w przyszłości, mierzyli się z zada-
niami o różnym charakterze, ale za-
wsze o wysokim stopniu trudności. 

Oto - dla niewtajemniczonych 

- fragment zadania, które wyko-
nywała młodzież kształcąca się 
w zawodzie technik fotografi i 
i multi mediów: 

Przygotuj grafi czną ofertę hote-
lowego room service oraz baner 
animowany ostrzegający przed 
alergenami zawartymi w serwo-
wanych potrawach. Wykonaj wek-
torowe logo zgodnie ze szkicem, 
projekt grafi czny elektronicznej in-
formacji z menu dostarczanym do 
pokoi oraz 5-cio sekundowy ani-
mowany baner do wyświetlania na 
hotelowych nośnikach elektronicz-
nych. Elementy grafi czne do pro-
jektów, menu room service oraz 
baner wykonaj zgodnie ze szki-
cami i z opisem technologicznym. 
Pliki potrzebne do wykonania za-
dania "pizza.jpg, tło.psd, mleko.
ai, jaja.ai, gluten.ai, teksty.doc" są 
umieszczone na pulpicie kompu-
tera w skompresowanym folderze 
"materialy" zabezpieczonym ha-
słem "Materialy123" oraz  technik 
geodeta:

Dane i zasygnalizowane są 
punkty osnowy 1, 2, 3, punkty kon-
trolowane A', B' oraz punkt S bę-
dący stanowiskiem pomiarowym 
(rysunek 1 i rysunek 2). Współ-
rzędne X i Y punktów 1, 2, 3 oraz 

wysokości pierwotne punktów 
A i B są dane i zamieszczone w ta-
belach 1 i 2. Wysokość stanowiska 
HS = 200,00 m. 

Na stanowisku S wykonaj po-
miary: 

- kątów poziomych α1 i α2 me-
todą pojedynczego kąta, 

- kątów pionowych zenitalnych: 
z A' do punktu A' i z B' do punktu B', 

- odległości poziomych: dS-A' do 
punktu A' i dS-B' do punktu B', 

- wysokość instrumentu i. 
Wyniki pomiarów zapisz w dzien-

nikach pomiarowych.

Z podobnymi wyzwaniami 
mierzyli się także uczniowie 
uczęszczający do klas o  innych 
specjalnościach: technik auto-
matyk, technik elektronik oraz 
technik mechatronik.

 Aby poznać wyniki ich pracy, 
trzeba uzbroić się w cierpliwość. 
Zgodnie z harmonogramem opu-
blikowanym na stronie CKE, ich 
ogłoszenie nastąpi  31 marca br. 

Dzieje się w Prusie!
I.C.

W drodze po tytuł technika...
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Najgorętsza impreza tej zimy

Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem 
,,Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich małych i dużych!”. Plac Biegańskiego 
ponownie znajdzie się w centrum wydarzeń 
naszego miasta. 

Od godziny 10:00 można liczyć na atrakcje 
i zabawy dla najmłodszych. Na scenie za-
grają: Era Band, Taki Blues Band, Amelia 
Cierpiał z Zespołem Dzika Plaża, Habakuk 
i Loka. Tradycyjnie już, o godzinie 20 zo-
stanie wysłane światełko do nieba. 

Podczas gdy na placu Biegańskiego 
i w innych częściach Częstochowy od-
bywać się będą różne wydarzenia po 

ulicach dzielnic poruszać się będą wolontariusze. 
W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 507 
tys. zł. Czy uda się przebić ten wynik? Wolon-
tariuszy jest aż 500. Wszyscy liczą na 
pomoc mieszkańców! 

Styczniowy publiczna zbiórka pie-
niędzy to najbardziej rozpoznawalny ele-
ment działalności. Choć praca trwa cały 
rok, to styczeń i Finał są bardzo atrak-
cyjne dla publiczności. W związku z tym 
Sztab Częstochowy przygotował wiele 
atrakcji. Przypominamy jednak, że celem 
spotkania jest zbiórka pieniędzy na kon-
kretny, wcześniej wytyczony przez Fun-
dację medyczny cel. Warto pomagać!

31. FINAŁ WOŚP
ŹRÓDŁO: SZTAB WOŚP CZĘSTOCHOWA

Historia sprzed 3 dekad

W tym roku odbędzie się 31-szy fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym, 
przypominamy krótko początki fundacji, jak to się 
zaczęło…

Pierwszy FINAŁ WOŚP miał miejsce 3 stycznia 
1993 roku! Tematem były choroby serca najmłod-
szych pacjentów. Kwota, którą udało się wtedy 
zebrać wyniosła 3 773 443,38 PLN. W porów-
naniu z rokiem 2022, kiedy kwota ta wyniosła 
224 376 706, 35 zł różnica jest prawie sześćdzie-
sięciokrotna! Dzięki pierwszej zbiórce możliwe były 
zakupy takiego sprzętu jak: kardiomonitory, inkuba-
tory, defi brylatory, pompy strzykawkowe, pulsoksy-
metry, CPAP-y, respiratory. 

Wtedy również dokonano rejestracji Fundacji 
WOŚP. Swoją działalność rozpoczęła już po 
pierwszy Finale. Centrum Zdrowia Dziecko zostało 

organem odpowiedzialnym za for-
malności fi nansowe, przechowy-
wanie i użytkowanie funduszy. W tamtym okresie CZD 
odpowiadało także za sprawy biurowe oraz korespon-
dencję ze szpitalami. Początki Fundacji to wynik pracy 
zaledwie kilku osób. 

- Wcześniej w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby za-
kładać Fundację, a pierwsza zbiórka pieniędzy była orga-
nizowana w oparciu o potrzeby kardiochirurgii dziecięcej 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To właśnie tam 
istniała fundacja, która już od pewnego czasu zbierała 
pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu medycz-
nego – tak początki działalności wspomina Owsiak. 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została 
zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej za-
łożycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, 
Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Janusze-
wicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke. Dopiero po 

pierwszym Finale, który miał miejsce 3 stycznia 1993 
roku, WOŚP została zarejestrowana w sądzie. 

- Kiedy ogłosiliśmy w telewizyjnym programie ,,Róbta 
co chceta” zaproszenie do pierwszego Finału, myśleliśmy 
o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie, która 
miała przynieść wymierne korzyści. Ale jakie? Tego nikt 
nawet nie przewidywał. Sukces Pierwszego Finału spo-
wodował, że postanowiliśmy powołać do życia Fundację, 
która podjęłaby się zorganizowania następnego Finału. 
Czyli poszliśmy za ciosem – opowiada Owsiak. 

Nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 
pierwszy została użyta w programie telewizyjnym ,,Róbta 
co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki,” 
w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku. Autorem nazwy 
jest Jerzy Owsiak.

Jak powstała Fundacja WOŚP

Bieganie na pomoc, czyli…

Organizacja biegu wspiera realizowany przez 
WOŚP od 2004 roku Program Leczenia Osobi-
stymi Pompami Insulinowymi dla Kobiet Ciężar-
nych z Cukrzycą. Kwota, która zostanie zebrane 
z pakietów startowych zostanie przeznaczona 
na zakup pomp insulinowych. 

- W zdrowym ciele zdrowy duch - to najpro-
ściej określa ideę naszego biegu, ale sumą 

naszego biegania jest zakup najnowocze-
śniejszych pomp insulinowych dla kobiet, 

które mają cukrzycę typu pierwszego 
i pragną urodzić zdrowe dziecko. 

Realizacja tego programu udaje 
nam się rewelacyjnie dzięki 

temu, że… biegamy! - Jurek 
Owsiak, prezes zarządu 

Fundacji WOŚP. 
Również w Czę-

stochowie od-
będzie 

się bieg! W ramach działalności parkrun Las Aniołowski 
w ten weekend chętni pobiegną w jedenastej edycji 
Częstochowskiego Biegu ,,Policz się z cukrzycą”. W naj-
bliższą sobotę 28 stycznia o godzinie 9 zaplanowano 
start biegu. Jednak biuro będzie otwarte już od 7:30. 
Zapisać można się poprzez formularz Google dostępny 
na stronie sztabu Częstochowskiego. 

Lokalizacja trasy to Las Aniołowski w Częstochowie. 
Długość trasy to 5km. Nawierzchnia to Żwir/Piasek/
Szuter. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty 
trasy mogą być pokryte błotem, liśćmi lub kałużami. 
W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający 
trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym 
ryzyku lub fragmenty te zostaną oznaczone. 

Biuro biegu i miejsce startu oraz mety biegu znajduje się 
na styku promenady i Lasu Aniolowskiego. Osoby, które 
chcą wziąć udział w wydarzeniu w ramach limitu 200 
osób zarejestrowanych w formularzu Google to 50 zł. 
W ramach tego można otrzymać pakiet startowy i medal. 
Zostaną wydane w biurze biegu na podstawie otrzyma-
nego sms’a. Otrzyma go 200 pierwszych osób. W dniu 
startu należy zgłosić się do siedziby biura pomiędzy 

7:30 a 8:40. Osoby, które nie otrzy-

mają pakietu startowego również mogą wziąć udział 
w parkrun! Są one organizowane za darmo i dla każ-
dego, dla biegających, truchtających i maszerujących.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
i sztab częstochowski współpracują z parkrun Las Anio-
łowski, Częstochowa. Właśnie dzięki temu osoby spoza 
limitu również mogą wziąć udział w biegu. W ramach 
połączenia sił bieg wydłuża się do 5km. Uxzestnicy 
mogą skorzystać z pomiaru czasu po zarejestrowaniu 
się na stronie parkrun (lokalizacja nazywa się „parkrun 
Las Aniołowski”) i wydrukować bądź zapisać w telefonie 
unikalny kod uczestnika. Kod uczestnika należy przy-
nieść na bieg, ponieważ jest on elementem pomiaru 
czasu. Ważne: rejestrujemy się tylko raz i mo-
żemy korzystać z parkrun w każdą sobotę 
o 9, na całym świecie i za darmo.

■ nl

…,,Policz się z cukrzycą” już w sobotę!
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31. FINAŁ WOŚP
Częstochowski sztab

 - Fundacja WOŚP nie ma regionalnych ośrodków. 
Nasza siedziba mieści się wyłącznie w Warszawie. 
Sztaby WOŚP (organizowane podczas Finału) nie są re-
gionalnymi ośrodkami Orkiestry. To miejsca, w których 
zrzeszają się ludzie chcący przygotować Finał w swojej 
miejscowości. Działają oni na rzecz Orkiestry, ale nie 
w jej imieniu – możemy przeczytać na stronie Fundacji. 
Tak jest i w Częstochowie. W naszych okolicach zapla-
nowano wiele atrakcji, które uatrakcyjnią najbliższy 
weekend. Co znalazło się w programie?

Charytatywny hokej
KRUKI grają z WOŚP- pod takim hasłem znajdziemy ho-

kejowe wydarzenie, które odbędzie się w Częstochowie! 
Minimalna wrzutka do puszki zapewni dobrą zabawę i po-
może wesprzeć inicjatywę. Podczas spotkania najmłodsi 
będą mieli okazję zobaczyć na czym polega gra na lodzie, 
jak wygląda krążek i kij hokejowy. Po zabawie drużyna 
Kruki Częstochowa zagra w meczu pokazowym. Na lodo-
wisku przy Boya-Żeleńskiego 6/8 w piątek od 20 hokeiści 
zapraszają na lód! 

Otwórz serce na pomoc 
Coroczne wydarzenie w Częstochowie planowane jest 

także na tę niedzielę! Rozpocznie się o godzinie 12 na pl. 
Daszyńskiego. Uczestnicy wspólnie przemaszerują na pl. 
Biegańskiego, gdzie będą czekały na nich kolejne atrakcje. 
Między innymi, najmłodsi mogą spodziewać się zabaw 
przygotowanych przez Macieja Juszczyka, animatora. Niech 

każdy weźmie ze sobą serca, małe, duże, pa-
pierowe i nie tylko. Do udziału zaproszeni są 
wszyscy! Organizatorzy planują, że w i w tym 
roku będzie kolorowo, głośno i radośnie. 

Daj się złapać na pomaganiu
Do akcji włączają się fani wędkarstwa. W tej 

edycji Łowią z WOŚP-em! W niedzielę 
o 7 rano zbiorą się wszyscy chętni przy Łowisku Spe-
cjalnym Koła OKOŃ Wodociągi, które jest organiza-
torem spotkania. Chętni do wzięcia udziału muszą 
pamiętać o zgłoszenia poprzez SMS do Romana Ko-
walczyka pod numer telefonu 604 618 834 lub do 
Darka Kapinosa – 502 326 262. Żeby wziąć udział 
należy dokonać wpłaty w wysokości 100zł. Dyscy-
pliny w jakich będą mierzyć się zawodnicy to spławik 
i feddar! Na koniec zawodów planowana jest licytacja. 

Szybka jazda z MPK
- Z uwagi na 31 fi nał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne w Częstochowie wraz z Częstochowskim

Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej za-
prasza mieszkańców naszego miasta na wspólne prze-
życie wyjątkowej, przygody komunikacyjnej 
– informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD. 
29 stycznia zostanie zorganizowana specjalna linia 
kursów MPK. Ochotnicy będą mieli okazję prze-
jechać się zabytkowym autobusem marki Ikarus. 
Trasa poprowadzi przez główne ulice miasta. 

Przejazdy będą darmowe. 
Na pokładzie czerwonego autobusu zbierane 
będą pieniądze do puszek wolontariuszy WOŚP. 

Na sportowo i nie tylko
Podczas weekendu można skorzystać z wielu 

atrakcji. Każdy znajdzie dla siebie coś interesują-
cego. Osoby, które uwielbiają czworonogi powinny 
wybrać się na spotkanie z psimi wolontariuszami. 
Najmłodsi mogą wziąć udział w zabawach, które zo-
staną zorganizowane specjalnie dla nich. Głodnych 
wiedzy zaprasza się na zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy. Spragnieni wrażeń powinny skorzystać 
z morsowania. Amatorzy sportu niech udadzą się 
na Turniej Siatkarskich. Wszyscy, którzy zgłodnieją 
i będą chcieli się posilić pomiędzy atrakcjami za-
proszeni są na pyszną grochówkę. Szczegółowe 
informacje o wszystkich wydarzeniach znaleźć 

można na stronie wosp.czest.pl oraz na fa-
cebookowym profi lu częstochow-

skiego sztabu WOŚP.

Co, gdzie, kiedy podczas finału

Przejazdy będą darmowe. 

ŹRÓDŁO: SZTAB WOŚP CZĘSTOCHOWA

Wspieraj i korzystaj, czyli…

Tegoroczne licytacje będą się odbywać na scenie pod-
czas XXXI Finału WOŚP w Częstochowie na Placu Bie-
gańskiego oraz na częstochowskim WOŚPowym Allegro. 
Co ciekawego można wylicytować? Jak częstochowscy 
przedsiębiorcy zaprezentowali się w tym roku? Zrobiliśmy 
przegląd najciekawszych propozycji.

Weekendowa przejażdzka 
Amatorzy szybkości na drodze powinni wziąć udział w li-

cytacji elektrycznego weekendu z Volksawagenem. Osoba, 
która wygra będzie miała możliwość korzystania z pojazdu 
przez cały weekend. Dostępność przez wynosi aż 300 km! 
Obecna cena to 820 zł.

Chustonoszenie nie takie łatwe
Przyszłe mamy mogą spróbować swoich szans w licytacji 

indywidualnych konsultacji z chustonoszenia na terenie 
Śląska. Natulimy, czyli certyfi kowana doradczyni chustono-
szenia będzie odpowiedzialna za zorganizowanie szkolenia. 
Mamy mogą cieszyć się takimi korzyściami jak: odciążenie 
kręgosłupa oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych, a ma-
luszek poczuje się bezpiecznie i łatwiej zaśnie. 

- Jak zwykle przed konsultacją, skontaktuję się z wygraną 
osobą, aby nasza konsultacja była jak najlepiej dobrana pod 
Wasze oczekiwania. Konsultacja odbywa się w miejscu za-
mieszkania wygranej osoby bądź wybranej przez nią. Prze-
widziany czas konsultacji to 1-2 h – informuje Natulimy. 

Pomoc na medal
Żużlomaniacy skupiają się 

wokół tej licytacji. Brą-
zowy medal Włók-

niarz za sezon 
2 0 2 2 , 

którego cena aktualnie wynosi 1009 zł! 
Włókniarz Częstochowa II Drużynowy 
Wicemistrz Polski na Żużlu 2022 specjalnie dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazuje swój 
brązowy medal. Medal można wylicytować w przepięknej 
ramie wraz ze zdjęciem drużyny. Odbiór wygranej odbę-
dzie się w dniu Finału (tj. 29.01.2023) na Częstochow-
skiej Scenie w godzinach popołudniowych. Wylicytowany 
medal ofi cjalnie przekażą władze klubu Włókniarz Często-
chowa. 

Piwna kąpiel
Do wygrania jest również voucher na RYTUAŁ ŁAŹNI 

PIWNYCH DLA DWOJGA do wykorzystania w Browar 
Czenstochovia przy ul. Korczaka 14 42-200 Częstochowa 
do 31.03.2023 r. Dlaczego warto wziąć udział w tej licy-
tacji? Na stronie łaźni można przeczytać o właściwościach 
leczniczych chmielu: działa przeciwbakteryjnie i prze-
ciwgrzybiczo, łagodzi dolegliwości skórne, bóle reuma-
tyczne oraz stany zapalne korzonków nerwowych. Słód 
stabilizuje kolagen i elastynę, wspomaga mikrokrążenie, 
odżywia skórę, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się 
skóry. Z zabiegiem można zapoznać się na stronie: htt ps://
czenstochovia.pl/laznie-piwne/

Naucz się bronić
Ci, którzy wolą atrakcje bardziej angażujące powinni 

wesprzeć Fundacje WOŚP wybierając Voucher na tre-
ningi kickboxingu w QUICK SHOT KICKBOXING. Dodat-
kowo, osoba, która wylicutuje voucher otrzyma rękawice 
bokserskie fi rmy Masters Equipment o wadze 10 0Z. 
W ramach wygranej można uzyskać: treningi pod okiem 
profesjonalnego trenera kickboxingu full contact, voucher 
na miesięczną składkę dla okaziciela spoza członków 
klubu. Zajęcia odbywają się w Częstochowie w D.H. Pasaż 
przy ul. NMP 12 C poziom -1. Więcej informacji na: 

htt ps://quickshot.com.pl/

HARMONOGRAM 
12:00 - PARADA SERC (trasa: 
Plac Daszyńskiego - Plac Biegańskiego)
12:30-13:00 - Animacje dla dzieci 
13:00-13:05 - Licytacje
13:30-14:10 - Koncert ERA BAND
14:10-14:20 - Licytacje
14:20-15:00 - Koncert TAKI BLUES 
BAND
15:00-15:30 - Licytacje
15:30-16:10 - Koncert AMELIA CIER-
PIAŁ Z ZESPOŁEM
16:10-16:50 - Licytacje
16:50-17:30 - Koncert DZIKA PLAŻA
17:30-18:00 - Licytacje
18:00-19.00 - Koncert HABAKUK
19:00-20:00 - Licytacje
20:00-20:15 - ŚWIATEŁKO DO 
NIEBA
20:15-20:20 - Licytacje
20:20-22:00 - Koncert 
LOKA

■ nl

…licytacje już ruszyły!

kursów MPK. Ochotnicy będą mieli okazję prze-
jechać się zabytkowym autobusem marki Ikarus. 
Trasa poprowadzi przez główne ulice miasta. 

cebookowym profi lu częstochow-
skiego sztabu WOŚP.

Wicemistrz Polski na Żużlu 2022 specjalnie dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazuje swój 
brązowy medal. Medal można wylicytować w przepięknej 
ramie wraz ze zdjęciem drużyny. Odbiór wygranej odbę- HARMONOGRAM 

ŹRÓDŁO: MPK
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Od 1 marca 2023 r.

Jak poinformowało Minister-
stwo Rozwoju i Technologii, 1 
marca 2023 r. wejdą w życie 
przepisy ustawy o kooperaty-
wach mieszkaniowych oraz za-

sadach zbywania nieruchomości 
należących do gminnego zasobu 
nieruchomości w celu wsparcia 
realizacji inwestycji mieszkanio-
wych. - Ułatwią one realizację 

inwestycji mieszkaniowych 
grupom osób fi zycznych, które 
chciałyby zbudować dom wła-
snymi siłami. Działania inwesty-
cyjne w tej formule to również 
większa szansa na mieszkanie 
dopasowane do potrzeb ro-
dziny – wyjaśnia resort. Ustawa 
została właśnie opublikowana 
w Dzienniku Ustaw. 

Głównym celem nowej ustawy 
jest uregulowanie funkcjono-
wania kooperatyw mieszkanio-
wych. Regulacja wprowadza 
ponadto preferencje przy sprze-
daży nieruchomości gminnych 
na potrzeby oddolnego budow-
nictwa mieszkaniowego. Mogą 
na nie liczyć kooperatywy miesz-
kaniowe oraz nowo założone 
spółdzielnie mieszkaniowe, które 
realizują inwestycje w celu zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych 
własnych członków lub ich dzieci.

Kooperatywy mieszkaniowe 
– co to takiego?

Kooperatywa mieszkaniowa to 
grupa osób fi zycznych (np. krew-
nych, przyjaciół lub znajomych), 
które chcą wspólnie kupić działkę 
i wybudować na niej domy jed-
norodzinne lub budynek wieloro-
dzinny z mieszkaniami, w których 

następnie same zamieszkają. 
W formule kooperatywy można 
również nabyć i wyremontować 
istniejący budynek, aby stworzyć 
w nim mieszkania dopasowane 
do indywidulanych potrzeb grupy. 
Ustawa dopuszcza też możliwość 
prowadzenia przez członków ko-
operatywy inwestycji w celu za-
pewnienia mieszkań dzieciom.

Na potrzebę wprowadzenia for-
muły kooperatywy mieszkaniowej 
do porządku prawnego zwra-
cali uwagę sami interesariusze. 
Może się to bowiem przyczynić 
nie tylko do zwiększenia zainte-
resowania inwestycjami miesz-
kaniowymi realizowanymi przez 
grupy przyszłych mieszkańców. 
Może również wzmocnić pozycję 
osób współpracujących ze sobą 
w celu samodzielnego pozyskania 
mieszkań w relacjach z podmio-
tami wpływającymi na proces 
inwestycyjno-budowlany, np. 
samorządami gminnymi i instytu-
cjami fi nansowymi.

Zalety nowej formuły 
Wśród korzyści płynących 

z korzystania z nowej formuły 
współpracy inwestycyjnej warto 
wskazać możliwość realizacji wła-
snych potrzeb mieszkaniowych 

poza rynkiem deweloperskim. 
Samodzielne prowadzenie inwe-
stycji daje szansę na oszczędności 
w kosztach uzyskania mieszkania 
sięgające nawet do ok. 20%. Tak 
realizowana inwestycja pozwala 
ponadto członkom kooperatywy 
mieszkaniowej dostosować wa-
runki przyszłego zamieszkania, 
a tym samym jego jakość, do 
indywidualnych potrzeb i pre-
ferencji. Dzięki nowym rozwią-
zaniom członkowie kooperatywy 
będą mieli również silniejszą po-
zycję w relacjach z samorządami 
lokalnymi (np. w celu uzyskania 
pomocy organizacyjnej lub kupna 
nieruchomości pod zabudowę) 
oraz instytucjami fi nansowymi 
(np. w celu uzyskania środków 
na budowę). Będą mogli się także 
ubiegać – na zasadach ogólnych 
– o preferencyjny kredyt bez 
wkładu własnego (tzw. rodzinny 
kredyt mieszkaniowy). Informacje 
dotyczące rządowego programu 
kredytu z gwarancją opubliko-
wane są na stronie gov.pl w za-
kładce Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii – link: htt ps://www.
gov.pl/web/rozwoj-technologia/
mieszkanie-bez-wkladu-wla-
snego.

■ pn

Będziesz mógł zbudować dom ze znajomymi
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Inwestycja za 1,1 mln zł

Blisko 1,1 mln złotych koszto-
wała termomodernizacja Miej-
skiego Przedszkola nr 13 przy ul. 
Gwiezdnej 2. To jedna z dziewięciu 
miejskich placówek oświaty, które 
w 2022 roku ocieplono i odno-
wiono. 

– Ubiegły rok był rekordowy jeżeli 
chodzi o liczbę termomodernizacji 
realizowanych w miejskich placów-
kach oświatowych – komentuje 
prezydent Częstochowy Krzysztof 

Matyjaszczyk. – Udało się zakoń-
czyć dziewięć takich zadań: w trzech 
liceach, trzech podstawówkach, 
jednym zespole szkolno-przed-
szkolnym i dwóch przedszkolach. 
W tym roku zakończy się jeszcze 
m.in. inwestycja w naszej najwięk-
szej szkole średniej, czyli Tech-
nicznych Zakładach Naukowych. 
Możliwości kontynuacji tego waż-
nego programu są uzależnione od 
pozyskania środków w ramach 
obecnej perspektywy unijnej.

 W ramach prac w MP 13 zre-
alizowano m.in. roboty rozbiór-
kowe i demontażowe, wykonano 
izolację ścian fundamentowych, 
docieplono ściany zewnętrzne 
budynku oraz stropodach. Dach 
zyskał nowe pokrycie, wyremon-
towano kominy, zamontowano 
nowe rynny, rury spustowe oraz 
nową instalację odgromową. Na 
liście robót znalazł się też montaż 
lamp, kamer, tablic informacyj-
nych. Wykonano studzienki do-

świetlające okna piwnicy, schody 
wejściowe oraz boczne. Ułożono 
opaskę z kostki brukowej oraz 
utwardzenie terenu z płyt beto-
nowych. W zakres prac weszły 
także: montaż parapetów, wy-
miana stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych, montaż budek lę-
gowych zgodnie z opinią ornito-
logiczną oraz roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych – w tym 
nowa instalacja monitoringu ze-
wnętrznego. Wykonawcą inwe-

stycji była częstochowska fi rma 
Fargo Invest Sp. z o. o., a jej 
ogólny koszt wyniósł w sumie 1 
mln 65 tys. zł. Zadanie zostało 
dofi nansowane ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Środki pochodziły 
z projektu unijnego, dofi nanso-
wania z programu inwestycji lo-
kalnych administracji rządowej 
oraz budżetu miasta.

■ opr.pn

Przedszkole nr 13 przy ulicy Gwiezdnej ocieplone i odnowione
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Zmiana Prawa budowlanego

Rząd chce ograniczyć możliwości 
wykorzystywane przez patodewe-
loperów. Ministerstwo chce zwięk-
szyć komfort osób, które muszą się 
mierzyć z działaniami nieuczciwych 
przedsiębiorców. Często obchodzą 
się oni z przepisami w taki sposób, 
że cierpią na tym mieszkańcy osiedli. 
Jakie zmiany proponuje rząd?

Na początku stycznia 2023 roku Mi-
nisterstwo Rozwoju i Technologii ogło-

siło proponowane zmiany.  Innowacje 
mają zostać wprowadzone do Rozpo-
rządzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Co zostanie 
zreorganizowane? 

Większe odległości między blokami
Proponowana przez Ministerstwo 

Rozwoju i Technologii odległość mini-
malna budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych od granicy działki powinna 
wynosić do 6 m. 

Balkony nie będą obok siebie 
Resort proponuje, aby między bal-

konami na odrębnej płycie balko-
nowej było min. 4 m odległości. Gdy 
odległość jest mniejsza lub w przy-
padku balkonów na jednej płycie, ko-
nieczne będzie stosowanie przegród 
o odpowiedniej grubości i wysokości. 
Resort nie podaje jednak, co oznacza 
,,odpowiednia grubość i wysokość”. 

Przekształcanie lokali użytko-

wych na mieszkania
Minimalna powierzchnia lokalu 

użytkowego w nowym budynku bę-
dzie musiała wynosić 25 m² (tyle ile 
minimalna powierzchnia mieszkania). 
Mniejsze lokale użytkowe będą mogły 
być lokalizowane na poziomie parteru 
budynku, z bezpośrednim dostępem 
do nich z ulicy.

Badanie poziomu hałasu 
Resort proponuje wprowadzenie 

wymogu przeprowadzania badania 
poziomu hałasu przed oddaniem bu-
dynku do użytku.

Większe nasłonecznienie
Resort planuje wprowadzić zmiany, 

według których nasłonecznienie dla 
pokoi mieszkalnych wyniesie 3,5 h. 
Wyjątkiem będą pokoje zlokalizowane 
w zabudowie śródmiejskiej. W tej 
sprawie nie zostały zaproponowane na 
razie konkretne wartości. 

Budowanie placów zabaw 
Aktualne przepisy nie mówią o tym, 

jakie minimalne wyposażenie powi-
nien mieć plac zabaw. Resort rozpo-
czął prace nad wyglądem placu zabaw, 
wymaganej powierzchni i minimalnym 
wyposażeniu. 

Grodzenie osiedli 
W zaproponowanych zmianach re-

sort proponuje, aby droga przejścia 
między osiedlami została skrócona. 
Pomiędzy terenami mają zostać wpro-
wadzone przerwy, które ułatwią obej-
ście osiedla bez zbędnego wydłużania 
czasu. Na razie nie zostały precyzyjnie 
określone dane w tej sprawie. 

Wliczanie balkonów do po-
wierzchni zabudowy

Na ten moment balkony nie są wli-
czane do powierzchni zabudowy. 
Proponowana zmiana mówi o tym, by 
do powierzchni kondygnacji nie były 
wliczane powierzchnie balkonów, logii 
i tarasów. Powierzchnia zabudowy ma 
być liczona po obrysie rzutu pozio-
mego ścian zewnętrznych.

■ nl

Będzie bardziej komfortowo dla osób mieszkających w blokach 
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GUS ostrzega

Budownictwo mieszkaniowe 
znajduje się w nieciekawej sytuacji. 
Obecny stan można przywrócić 
nas do poziomu z 2017 roku. 

Brak rozpoczynania nowych 
budów związane jest ze złama-
niem prawie 40 procentowego 
rdr kontrakcji nowych lokali. Do-
datkowo, przedsiębiorcy muszą 
mierzyć się z mniejszym zainte-
resowaniem zakupu, ponieważ 
nastąpiły podwyżki stóp procen-

towych. To z kolei poskutkowało 
zmniejszeniem się popytu na kre-
dyty mieszkaniowe. 

Według wstępnych danych 
GUS, od stycznia do grudnia 2022 
r. oddano do użytkowania 238,6 
tys. mieszkań, o 1,7 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie roku 
2021. W 2022 r. wydano pozwo-
lenia lub dokonano zgłoszenia bu-
dowy 297,4 tys. mieszkań, o 12,8 
proc. mniej niż w 2021 roku. Po-
zwolenia na budowę największej 

liczby mieszkań otrzymali dewe-
loperzy (203,0 tys., spadek o 4,9 
proc. rdr). Ponadto - jak podał 
GUS - w ub.r. rozpoczęto budowę 
200,3 tys. mieszkań, o 27,8 proc. 
mniej niż przed rokiem. Dewelo-
perzy rozpoczęli budowę 115,3 
tys. mieszkań, o 30,7 proc. mniej.

Działania deweloperów zwią-
zane ze zmniejszeniem rozpoczy-
nania nowych inwestycji wiąże 
się z ich dążeniem do zrówno-
ważenia rynku. Polski Związek 

Firm Deweloperskich progno-
zuje spadek wolumenu nowych 
budów mieszkań deweloperskich 
do poziomu zaledwie 70-80 tys. 
lokali w roku bieżącym, co ozna-
czałoby zejście do poziomów 
z roku 2014. 

Przyszłość deweloperskiego 
rynku pierwotnego nie zapo-
wiada się dobrze. W związku 
z dużym spadkiem liczby rozpo-
czynanych budów należy liczyć 
się z pogorszeniem. Nierówno-

waga popytowo-podażowa praw-
dopodobnie pogorszy możliwości 
wyboru i przywróci trend windo-
wania stawek do wartości dwu-
cyfrowych w skali roku. 

Ogólny wskaźnik syntetyczny 
koniunktury dla Polski w styczniu 
2023 roku wyniósł 89,3 wobec 
90,6 w grudniu ubiegłego roku - 
poinformował Główny Urząd Sta-
tystyczny. W styczniu 2022 roku 
wskaźnik był na poziomie 102,2.

■ nl

Budownictwo mieszkaniowe spada do poziomu z 2017 r.
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Chroń swój samochód!

Na liście najczęściej kradzio-
nych samochodów w 2022 roku 
w Polsce znalazły się modele 
Toyoty, Audi i Volkswagena. 
W województwie śląskim na 
niechlubny tytuł lidera rankingu 
najczęściej kradzionych samo-
chodów przypadł Audi A4. Na 
drugim miejscu znalazł się Peu-
geot 508, a na trzecim Hyundai 
Tucson.

Analitycy IBRM Samar przyj-
rzeli się danym z bazy CEP, które 
pokazują wyrejestrowania sa-
mochodów, wynikające m.in. 
z kradzieży. Okazuje się, że 

w ostatnich latach zjawisko to 
ustabilizowało się na bardzo 
niskim poziomie. - Według naj-
nowszych danych w 2022 roku 
z powodu kradzieży wyrejestro-
wano w Polsce zaledwie 6 157 
pojazdów z grupy osobowych 
i dostawczych o dmc do 6 ton. To 
o 13,3% mniej niż rok wcześniej, 
a jednocześnie to zaledwie 0,03% 
liczącego ponad 22 miliony aut 
parku samochodów osobowych 
i dostawczych. Dane pokazują, 
że na przestrzeni ostatnich 5 lat 
liczby dotyczące kradzieży były 
bardzo zbliżone i oscylowały 
w okolicach 6,9-7,0 tys. sztuk. 

W minionym roku widać bardziej 
wyraźny spadek – podsumo-
wuje Instytut - Najczęściej kra-
dzionym modelem w Polsce…  są 
właściwie 4 modele. Dzieli je 
dystans zaledwie 7 sztuk. A są 
to w kolejności: Hyundai Tucson 
(192 szt.), Fiat Ducato i Toyota 
Corolla (ubiegłoroczny lider) po 
191 szt. oraz Toyota RAV4 (185 
szt.). Spadło zapotrzebowanie na 
Audi A4, które jeszcze w 2020 
roku było na czele zestawienia – 
podsumowuje. Z analizy danych 
wynika, że nie zawsze duża po-
pularność aut na polskich dro-
gach ma wpływ bezpośrednio 

na ich „popularność” wśród zło-
dziei. Ich łupem padają także 
stosunkowo rzadko spotykane 
modele. Samar wymienia tu 
takie samochody jak Volkswagen 
Multi van, Kia Sti nger czy Mase-
rati  Quatt roporte lub Levante. 
Sporym zainteresowaniem 
„cieszą się”wśród złodziei także 
auta dostawcze np. Fiat Ducato, 
Mercedes Sprinter, Renault Ma-
ster oraz IVECO Daily. Jeżeli 
chodzi o roczniki, to z danych 
wynika, że kradzione są głównie 
samochody w wieku do 10 lat. 
W ubiegłym roku złodzieje decy-
dowali się na roczniki 2019 (842 
szt.) i 2018 (776 szt.).  

5 najczęściej kradzionych marek 
w Polsce (2022):
1. Toyota - 781 szt.
2. Audi - 532 szt.
3. Volkswagen - 415 szt.
4. BMW - 392 szt.
5. Hyundai - 389 szt.

5 najczęściej kradzionych marek 
w Śląskim (2022):
1. Audi A4 – 33 szt.
2. Peugeot 508 – 26 szt.
3. Hyundai Tucson – 20 szt.
4. Renault Megane – 19 szt.
5. Renault Clio – 15 szt.

■ pn

Ulubione marki złodziei samochodowych
fot. freepik.com

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 27 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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Sejm pracuje nad nowym prawem

W poselskim projekcie no-
welizacji ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym zapro-
ponowano rozwiązanie, które 
dotyczy kierowców autobusów 
i motorniczych. Mieliby zyskać 
taką samą ochronę prawną jak na 
przykład policjant, czyli funkcjo-
nariusz publiczny. 

Często słyszy się o sytuacjach, 
w których kierowcy autobusów 
miejskich bądź motorniczy spoty-
kają się z agresywną postawą pasa-
żerów. Posłowie doszli do wniosku, 
że osobom wykonującym taką pracę, 
można byłoby przyznać taką samą 
ochronę prawną, jaka zapewniona 
jest obecnie funkcjonariuszom pu-

blicznym – na przykład policjantom. 
W listopadzie do Sejmu trafi ł pro-
jekt z propozycją zmian, które mają 
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
pracowników wykonujących prze-
wozy osób w publicznym transpo-
rcie zbiorowym podczas kierowania 
środkami transportu i w związku 
z kierowaniem nimi. Pomysłodawcy 

projektu zwracają uwagę na to, że 
bezpieczeństwo kierowców i motor-
niczych, biorąc pod uwagę społeczne 
znaczenie wykonywanych przez nich 
zadań, wymaga zagwarantowania 
im szczególnej ochrony prawnej. Ich 
zdaniem, projekt dąży do wzmoc-
nienia poczucia godności zawodowej 
po stronie kierowców (motorniczych, 
maszynistów, innych osób) wykonu-
jących przewozy w publicznym trans-
porcie zbiorowym.

Kim jest funkcjonariusz
publiczny?

Zgodnie z defi nicją funkcjona-
riusz publiczny to podmiot objęty 
szczególną ochroną prawną, ale 
podlegający także szczególnej od-
powiedzialności karnej, z racji wyko-
nywanej funkcji związanej z władzą 
publiczną bądź zajmowanej pozycji 
zawodowej. Kodeks karny zawiera 
zamknięty katalog funkcji i zawodów, 
które zaliczyć można do funkcjona-
riuszy publicznych. Kodeks Karny 
wskazuje, że funkcjonariuszami 
publicznymi są m.in. policjanci, Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, po-
słowie, senatorowie, radni, posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, sę-
dziowie, ławnicy, prokuratorzy, funk-
cjonariusze administracji skarbowej, 
notariusze, komornicy, kuratorzy 
sądowi, syndycy, nadzorcy sądowi. 

Za naruszenie nietykalności cielesnej 
(art. 217. Kodeksu karnego) jakiejkol-
wiek osoby grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do roku, a przestępstwo 
takie ścigane jest z powództwa cy-
wilnego. W praktyce kroki sądowe 
są podejmowane wówczas, gdy po-
krzywdzony złoży zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa. W przy-
padku funkcjonariuszy publicznych 
sytuacja wygląda inaczej, ponieważ 
sprawa ścigana jest z urzędu, a wy-
miar kary dużo surowszy.

Kiedy kierowcy zyskają większą 
ochronę prawną?

Poselski projekt z propozycją zmian, 
które mają zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa pracowników wykonu-
jących przewozy osób w publicznym 
transporcie zbiorowym podczas 
kierowania środkami transportu 
i w związku z kierowaniem nimi trafi ł 
do Sejmu w początku listopada ubie-
głego roku. 11 stycznia 2023 roku 
skierowano go do dalszych prac 
w komisjach sejmowych. Kiedy zo-
stanie ogłoszona? Jeżeli obie strony 
sceny politycznej będą w tej kwe-
sti i zgodne, prawdopodobnie nowe 
przepisy wejdą w życie już w drugiej 
połowie bieżącego roku. 

■ pn

Kierowca MPK z ochroną jak poseł czy prezydent
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Inwestycje drogowe

Każda inwestycja drogowa reali-
zowana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad musi 
uwzględniać obowiązujące przepisy. 
Dotyczą one wszystkich elementów 
infrastruktury – w tym ekranów aku-
stycznych. Kiedy, gdzie i dlaczego są 
stawiane? Wyjaśniamy. 

- Działamy zgodnie z przepisami 
prawa i uzyskanymi decyzjami właści-
wych organów. Kierujemy się rozpo-
rządzeniem w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, 
ustawą o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, ustawą Prawo ochrony 

środowiska a także zapisami miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. To na podstawie ww. 
przepisów i dokumentów lokalizowane 
i budowane są ekrany akustyczne. Do-
datkowe mogą powstać, jeśli normy 
hałasu będą przekroczone i właściwy 
marszałek województwa lub starosta 
wyda stosowną decyzję – wyjaśnia 
GDDKiA. Ekrany akustyczne ustawia 
się w celu ochrony przed hałasem te-
renów faktycznie zagospodarowanych 
- jedynie w przypadkach przekroczenia 
obowiązujących norm hałasu w środo-
wisku. Powstają one w oparciu o wią-
żące GDDKiA decyzje, pozwolenia 
i ścisłe wytyczne.

■ pn

Gdzie ekrany akustyczne?
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Rio Grappling Club Częstochowa

Podczas Otwartych Mistrzostw 
Śląska w Ju-Jitsu Sportowym 
Rio Grappling Club Częstochowa 
zdobył aż 20 medali. Sportowe 
zmagania miały miejsce 15 
stycznia w Mysłowicach. 

- Brazylijskie Jiu-Jitsu to sztuka 
/ sport walki, gdzie zadaniem jest 
kontrola przeciwnika na ziemi, 
a także założenie mu duszenia 
bądź dźwigni – wyjaśnia Marcin 
Ciszek, trener Rio Grappling Club 
Częstochowa. Na zawodach 
w Mysłowicach walki toczone 
były w formułach: w kimonie oraz 
bez kimona. - Na wyróżnienie 
zasługują juniorzy Mateusz Sto-
dulski oraz Mariia Moiseieva, 
którzy dwa razy stanęli na najwyż-
szym stopniu podium, przywożąc 
po 2 złote medale! Obydwoje 
mieli po 6 walk, w których zdo-
minowali swoich rywali, kończąc 
każdą walkę poddaniem się prze-
ciwnika przed czasem – mówi 
dumny trener. Inni zawodnicy, 
którzy dołożyli się do worka me-
dali i stanęli tego dnia na podium 
to Mikołaj Ziental, Karol Miękina, 
Denis i Artem Zapisotskyi, Artur 
i Walentyna Relvas-Krawczyk, 
Jakub Całka, Anna Klama oraz 
trener sekcji Marcin Ciszek.

Worek medali na Mistrzostwach Śląska w Ju-Jitsu

Żużel

Inaugurację rozgrywek U24 
Ekstraligi zaplanowano na 18 
kwietnia. W tegorocznych zma-
ganiach tytułu bronić będzie 
ARGED MALESA Ostrów. Zespół 
ten dołącza do ośmiu drużyn, 
które obecnie występują w PGE 
Ekstralidze.

- W sezonie 2023 odbędzie się 18 
rund z udziałem 9 drużyn, co jest no-
wością w stosunku do poprzedniej 
edycji – do rywalizacji dołączył ubie-
głoroczny triumfator, czyli drużyna 
z Ostrowa. Koniec rundy zasadniczej 
zaplanowany jest na 22 sierpnia. 
Następnie dwie najlepsze drużyny 

zmierzą się w fi nale (5 i 12 września). 
W każdej rundzie jedna z drużyn bę-
dzie pauzować. Godziny będą publi-
kowane w osobnych komunikatach 
na stronie speedwayekstraliga.pl – 
informuje Włókniarz Częstochowa, 
który w pierwszej kolejce U24 Eks-
traligi zmierzy się z Wilkami Krosno.

Inauguracja U24 Ekstraligi już 18 kwietnia

Gala Piłki Nożnej

Marek Papszun został wybrany 
“Trenerem Roku” w tegorocznej 
edycji plebiscytu tygodnika 
“Piłka Nożna”. Szkoleniowiec 
Rakowa Częstochowa po tę 
nagrodę sięgnął po raz trzeci 
z rzędu.

W kategorii “Trener Roku” zde-
cydowano się przyznać dwa 
wyróżnienia. Nagrodzono nie 
tylko Marka Papszuna, ale także 
Czesława Michniewicza. Szkole-
niowiec Czerwono-Niebieskich 
został doceniony za sukcesy klu-
bowe. Raków Częstochowa wraz 
ze swoim trenerem sięgnął bo-
wiem w minionym roku po wice-
mistrzostwo kraju oraz Puchar 
i Superpuchar Polski. Ponadto 
dotarł również do decydującej 
rundy eliminacji Ligi Konferencji 
Europy. Obecnie częstochowski 
klub jest liderem PKO BP Ekstra-
klasy, mając aż dziewięć punktów 
przewagi nad Legią Warszawa.

– Chciałem podziękować i pogra-
tulować przede wszystkim swojej 
drużynie, piłkarzom, sztabowi, 
klubowi, bo każdą nagrodę, którą 
otrzymuję, traktuję kolegialnie 
i wiem, że bez klubu nie mógłbym 
tu stać, bez piłkarzy i sztabu nie 
mógłbym odebrać tej nagrody. Za 
to dziękuję i chciałbym, żebyśmy 
szli dalej w tym samym kierunku 
i się rozwijali – mówił podczas 

gali Marek Papszun. Szkolenio-
wiec podziękował także swojej 
rodzinie – córce Aleksandrze, 
mamie Janinie i swojej żonie Mał-
gorzacie, bez której – jak podkre-
ślił – nie byłoby go tutaj w tym 
miejscu. – Wiem i ona też wie, 
że jest to kosztem jej osobistym. 
Niestety brzmi to brutalnie, ale ta 
praca jest na pierwszym miejscu 
i dziękuję Ci żono, że to toleru-
jesz i nawet w takich momentach, 
jak ostatnio w Turcji, kiedy słyszę 
w słuchawce, że znowu cię nie 
ma, jak tu się wszystko wali, to 
wiem, że to ogarniesz. Dziękuję 
ci serdecznie – podsumował. Ze-
spół Rakowa Częstochowa zna-
lazł się wśród nominowanych do 
“Drużyny Roku”. Z kolei Bartosz 
Nowak był nominowany do “Li-
gowca Roku”, a Ivi Lopez na “Ob-
cokrajowca Roku”.

Marek Papszun wybrany 
w kategorii “Trener Roku” fot. Rio Grappling Club Częstochowa

Przebiegła ponad 50 km

Mł. asp. Agnieszka Czyżewska 
nawet zimą nie odpuszcza. 
W ubiegły weekend przebiegła 
ponad 50 km w Ultramaratonie An-
nogórskim i po raz kolejny udowod-
niła, że nie warto przed nią uciekać… 

Zimowa aura panująca w Parku 
Krajobrazowym Góra Świętej 
Anny przyciągnęła blisko 200 mi-
łośników zdrowego i aktywnego 

spędzania czasu, w tym również 
policjantkę z Komisariatu IV Po-
licji w Częstochowie – mł. asp. 
Agnieszkę Czyżewską. Choć zi-
mowa sceneria była wyjątkowo 
piękna, to stawiała przed zawod-
nikami nie lada wyzwanie. - Bieg 
w śniegu po kostki, a czasem nawet 
po kolana, do tego mnóstwo dłu-
gich podbiegów i miejscami silny 
mroźny wiatr dawały się nam we 

znaki … ale było warto! - powie-
działa funkcjonariuszka po skoń-
czonych zawodach. Policjantka 
w Ultramaratonie Annogórskim 
przebiegła dystans 54 km i w ka-
tegorii „kobiety40” nie miała sobie 
równych, plasując się na pierw-
szym miejscu. Komenda Miejska 
Policji w Częstochowie pogratulo-
wała funkcjonariuszce i życzyła jej 
dalszych sukcesów. 

Policjantka mistrzynią ultramaratonu 

Zapowiedzi sportowe           
Piątek, 27 stycznia

TAURON 1.Liga piłki 
siatkowej mężczyzn:
Exact Systems Norwid 
Częstochowa – KS Lechia 
Tomaszów Mazowiecki
Godz. 9:00, Hala Sportowa 
Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Sobota, 28 stycznia

Parkrun Las Aniołowski
Bieg na dystansie 5 km 
z pomiarem czasu

Godz. 9:00, Las Aniołow-
ski, koniec Promenady im. 
Czesława Niemena

Mecz I ligi śląskiej piłki 
siatkowej mężczyzn:
Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa – SK Górnik 
Radlin
Godz. 16:00, Hala Sportowa 
IV LO im. H. Sienkiewicza, 
ul. Racławicka 56

Mecz II ligi koszykówki 
mężczyzn:

AK ISKRA Częstochowa – 
Basket Hills Bielsko-Biała
Godz. 17:00, Akademickie 
Centrum Sportu, ul. Domi-
nika Zbierskiego 6

Mecz I ligi śląskiej piłki 
siatkowej mężczyzn:
Hemarpol Norwid 
Częstochowa – Garbarnia 
Szczakowa UKS Jedynka 
Jaworzno
Godz. 18:00, Hala Sporto-
wa IX LO im. C.K. Norwida, 
ul. Jasnogórska 8

Mecz II ligi koszykówki 
mężczyzn:
AZS Częstochowa – MKS II 
Dąbrowa Górnicza
Godz. 18:00, Hala Sportowo 
- Widowiskowa Polonia, ul. 
Dekabrystów 43

Niedziela, 29 stycznia

Turniej piłki siatkowej PRO-
JEKT CUP- Gramy z WOŚP
Godz. 10:00, Hala Sportowo 
- Widowiskowa Polonia, ul. 
Dekabrystów 43

fot. Grzegorz Misiak
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