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Nowe specjalistyczne narzędzia 

Policja sprawdzi, 
co lajkujemy w sieci
Policja będzie mogła sprawdzić 

naszą aktywność w sieci, jeżeli 
uzna, że zachodzi taka potrzeba. 
Za pomocą nowych, specjali-
stycznych narzędzi, do których 
Komenda Główna Policji po-
zyskała licencje, będzie można 
dotrzeć do wszystkich zasobów 
naszych telefonów czy tabletów 
– także tych szyfrowanych i usu-
niętych. Dzięki nim możliwe bę-
dzie również śledzenie na żywo 
naszej lokalizacji. Do takich 
ustaleń dotarł reporter RMF FM.

Jak podaje stacja radiowa, polska 
policja pozyskała licencje do no-
wych, specjalistycznych narzędzi 
informatyki śledczej. Za 21 tak 
zwanych "usług dostępu" do czte-
rech produktów Komenda Główna 
Policji zapłaciła na początku 
grudnia 6 milionów 519 tysięcy 
złotych. Czym są właściwie te na-
rzędzia? Jak wyjaśnia RMF FM, są 
to systemy do pobierania i odzy-
skiwania zablokowanych bądź za-
szyfrowanych danych z urządzeń, 
takich jak telefony, tablety, czy na-

wigacja GPS. Dane, o które chodzi 
to na przykład listy połączeń, 
wiadomości (także te z komunika-
torów), historia aktywności inter-
netowej oraz dane lokalizacyjne. 
Policja pozyskała także dostęp do 
narzędzia, które pozwoli na wgląd 
do danych w chmurze. Co to 
oznacza? Służby będą w stanie do-
trzeć do naszej korespondencji lub 
tego, co próbowaliśmy wyszukać 
w Internecie. Co więcej, spe-
cjalistyczny program umożliwia 
również „profi lowanie cyfrowe”, 
a więc przeglądanie popularnych 
znaczników „Lubię to”, zamiesz-
czonych przez nas komentarzy czy 
aktywności w mediach społeczno-
ściowych, dotyczących różnego 
rodzaju wydarzeń. Zamówione 
przez KGP licencje obejmują rów-
nież narzędzia dla informatyków 
śledczych, umożliwiające dostęp 
między innymi do kluczy i haseł, 
odzyskiwania danych skasowa-
nych z komunikatorów, czy po-
zyskania informacji o pobranych 
plikach, a także kont usuniętych 
z mediów społecznościowych. 

Nowe możliwości budzą 
kontrowersje

Posłowie Platf ormy Obywa-
telskiej, Dariusz Joński i Michał 
Szczerba, zapowiedzieli, że będą 
ubiegać się o dostęp do doku-
mentów potwierdzających zakup 
tych licencji. Nowe narzędzia po-
licji budzą kontrowersje, ponieważ 
choć są przeznaczone do walki 
z przestępczością, można je rów-
nież wykorzystywać przeciwko... 
politycznym przeciwnikom. Jak 
zauważył w rozmowie z dzienni-
karzem RMF FM Paweł Wojtunik, 
były szef CBA, zakupy oprogra-
mowania czy urządzeń, które 
mogą ingerować w prawa i wol-
ności obywatelskie, powinny włą-
czać wszystkie możliwe czerwone 
lampki ostrzegawcze – zwłaszcza 
w roku wyborczym.

■ pn
■ fot.: pixabay.com
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Jest reakcja kurii

Podczas jednego ze swoich wystą-
pień ks. Daniel Galus odniósł się do 
listu z dnia 21 grudnia 2022 r.,  otrzy-
manego od Arcybiskupa Metropo-
lity Częstochowskiego, określając 
go zatrważającym i zastraszającym. - 
W tym liście są groźby, żądania – nie 
ma pasterskiej miłości, nie ma pra-
gnienia jedności, zgody, pokoju. Jest 
tylko wola karania, osądzanie i próba 
wypędzenia nas, mnie i wspólnoty, 
wiernych, gromadzących się tutaj 
z kościoła katolickiego – ocenił su-
spendowany kapłan i zaznaczył, że 
nie zgadza się na takie traktowanie.

Nagranie z powyższą wypowie-
dzią zostało opublikowane w ser-
wisie YouTube w dniu 5 stycznia br.  
Archidiecezja Częstochowska po-
stanowiła zareagować na te oskar-
żenia, zaznaczając, że są to fałszywe 
i obelżywe sformułowania. Opubli-
kowano w związku z tym pełną treść 
pisma Arcybiskupa Metropolity Czę-
stochowskiego z dnia 21 grudnia 
2022 r. skierowanego do tego ka-
płana i przypomniano, że wszelkie 
decyzje biskupa diecezjalnego 
wobec ks. Galusa zostały uznane 
przez Stolicę Apostolską za ważne 
i zasadne, a sam ks. Galus oraz zgro-

madzona wokół niego grupa wier-
nych prowadzi swoją działalność poza 
Kościołem katolickim. Przypomnijmy, 
że ks. Daniel Galus w dniu 29 marca 
2022 roku został ukarany karą su-
spensy obejmującą zakaz wypełniania 
funkcji związanych z przyjętymi świę-
ceniami (a zatem sprawowania sakra-
mentów i sakramentaliów, głoszenia 
Słowa Bożego). Zbuntowany kapłan 
ma również zakaz używania stroju 
duchownego i otrzymał  polecenie 
przeniesienia się do wskazanego mu 
domu dla kapłanów. Ponadto kościół 
pw. Ducha Świętego wraz z kaplicą 
Św. Antoniego oraz cały teren tzw. 
Pustelni zlokalizowanej w miejsco-
wości Czatachowa został wyłączony 
do odwołania z użytku liturgicznego, 
a na terenie parafi i miejscowej bez-
terminowo zawieszono możliwość 
sprawowania liturgii poza miejscem 
świętym. Wspólnota „Miłość i Mi-
łosierdzie Jezusa”, a tym samym 
także dzieła i przedsięwzięcia z nią 
związane, otrzymały zakaz używania 
określenia „katolicka”. Te i pozostałe 
decyzje zostały podjęte ze względu 
na brak zmiany postawy ks. Galusa 
oraz jego trwanie w postawie niepo-
słuszeństwa mimo napomnień.

■ pn

Ksiądz Galus atakuje arcybiskupa

In memoriam

14 stycznia w Ośrodku Promocji 
Kultury  „Gaude Mater” odbędzie 
się wernisaż wystawy malarstwa 
Agnieszki Kwapisz-Wolbiś, zatytu-
łowanej „In memoriam”. Początek 
o godzinie 16:00. Wstęp na wy-
darzenie i do galerii jest bezpłatny 
i wolny.

Agnieszka Kwapisz-Wolbiś uro-
dziła się 20.07.1974 r. w Czę-
stochowie. Od dziecięcych lat 
przejawiała talent plastyczny. 
Spełnieniem Jej marzeń była 
nauka w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Jacka Mal-
czewskiego o profi lu jubilerstwo. 
Ukończyła je w 1994 r.  

W 2000 roku w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego 
w Łodzi otrzymała dyplom z wyróż-
nieniem. Swoje prace pokazywała 
na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Tworzyła rysunki, obrazy, grafi ki, 
miniatury, pisała ikony. Dostawała 
nagrody i wyróżnienia. W latach 
1993, 2001 i 2004 otrzymała sty-
pendium artystyczne Prezydenta 
Miasta Częstochowy. Pracowała 
w Instytucie Plastyki w Zakładzie 
Wychowania Przez Sztukę Aka-

demii im. J. Długosza w Często-
chowie. Była mamą Teresy (w 2019 
r. też ukończyła PLSP, dziś mieszka 
w Szwecji) i Błażeja, żoną Tomasza. 
W 2014 r. zdiagnozowano u niej 

śmiertelną chorobę i mimo hero-
icznej walki niestety 16.01.2018 r. 
odeszła z tego świata. 

■ fot.: Teresa Kwapisz
■ pn

Wernisaż wystawy Agnieszki Kwapisz-Wolbiś

Wygrana to 2 mln zł

We wtorek odnotowano już 
trzecią styczniową „szóstkę” 
w Lott o. Tym razem główna wy-
grana, w wysokości 2 000 000 
zł, padła w punkcie LOTTO przy 

ul. Jagiellońskiej 30 w Często-
chowie. – Gracz samodzielnie 
wytypował sześć liczb na swoim 
kuponie – poinformował Totali-
zator Sportowy.

Liczby, które przyniosły 10 stycznia 
2023 roku szczęście graczowi z Czę-
stochowy to: 3, 10, 11, 30, 40, 48. 
Nasze miasto zyskało tym samym 
13. Lott omilionera, a Polska – 1491. 

– Co ciekawe, pierwsza „szóstka”  
w tym śląskim mieście została od-
notowana 15 listopada 1997 roku 
i wyniosła wówczas 1 426 675,10 zł. 
Najwyższa główna wygrana w Lott o 

w częstochowskiej kolekturze, czyli 
7 652 865,00 zł, została trafi ona 12 
stycznia 2017 roku – przypomina 
Lott o.

■ pn

W Częstochowie padła „szóstka” w Lotto
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Senator Konieczny zgłosił poprawki

Senator Wojciech Konieczny 
zgłosił do budżetu państwa na 2023 
r. trzy poprawki związane z często-
chowskimi inwestycjami. Chodzi 
o teatr, centrum piłki nożnej na sta-
dionie Rakowa i aleję Wojska Pol-
skiego (DK-91).

- Wiem, że dużo senatorów zgłasza 
poprawki ze swoich okręgów, więc 
na pewno będzie tu walka o pie-
niądze z budżetu państwa. Pytanie, 
czy wszyscy posłowie z naszego 
terenu będą głosować w Sejmie za 
poprawkami dotyczącymi Często-
chowy. Mam nadzieję, że tak, bo są 
to poprawki apolityczne, związane 
z realnymi problemami miasta, bo-
rykającego się z deficytem środków 
finansowych – mówił podczas spo-
tkania prasowego w Urzędzie Miasta 
Częstochowy senator RP Wojciech 
Konieczny. Prezydent Krzysztof Ma-
tyjaszczyk podziękował za to, że se-
nator po raz kolejny walczy i zabiega 
o znalezienie środków związanych ze 
strategicznymi dla miasta zadaniami.

50 mln na remont Teatru im. 
Adama Mickiewicza

We wnioskach częstochowskiego 
senatora do projektu budżetu pań-
stwa znalazła się propozycja przezna-
czenia 50 mln zł na dofinansowanie 
przebudowy i remontu budynku 
miejskiego Teatru im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie. Teatr wy-
maga bowiem gruntownego remontu 
z przystosowaniem obiektu dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz za-
bezpieczeniem przeciwpożarowym. 
Pieniądze na tę inwestycję miałyby się 
znaleźć dzięki zmniejszeniu wydatków 
bieżących Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu Insty-
tutu Pamięci Narodowej.

7 mln złotych na Centrum Piłki 
Nożnej na Rakowie

 Z kolei 7 mln złotych z wydatków 
bieżących Krajowej Rady Radio-

fonii i Telewizji Wojciech Konieczny 
proponuje przenieść na zadanie 
Centrum Piłki Nożnej w Często-
chowie, czyli II etap przebudowy 
i rozbudowy obiektu sportowego 
przy ul. Limanowskiego. Zadanie 
to zostało już co prawda wpisane 
pod koniec 2021 r. w ministe-
rialny program wieloletnich inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu 
dla sportu, jednakże środki w jego 
ramach nie zostały w ubiegłym 

roku przyznane i trzeba obecnie 
ponawiać starania. - Projekt do-
tyczy m.in. wykonania nowego 
podgrzewanego boiska treningo-
wego z zapleczem i wyposażeniem, 
rozbudowy parterowego budynku 
klubowego o kolejną kondygnację, 
poprawy standardu budynków 
szkoleniowych oraz realizacji za-
plecza regeneracyjno-rehabilita-
cyjnego. Inwestycja w momencie 
tworzenia kosztorysu była szaco-

wana na 15 mln zł, z czego ponad 
6,5 mln zł to wkład własny miasta – 
wyjaśnia częstochowski magistrat. 

170 mln złotych na przebudowę 
DK-91

Senator Konieczny zgłosił rów-
nież poprawkę, dotyczącą środków 
na przebudowę alei Wojska Pol-
skiego w Częstochowie (DK-91). 
Chodzi o 170 mln złotych, które 
miałyby zostać pokryte ze zmniej-
szenia wydatków bieżących cen-
tralnych organów administracji 
rządowej. - Zabezpieczenie dodat-
kowego finansowania zewnętrz-
nego na inwestycję, które koszty 
drastycznie wzrosły od czasu przy-
znania określonej puli środków 
unijnych na jej dofinansowanie, 
pozwoliłoby miastu przeznaczyć 
środki na inne zadania, z których 
musi obecnie rezygnować, obcią-
żone kosztami dużej inwestycji. 
Łatwiej byłoby także „domknąć” 
budżet oświaty, wymagający 
coraz większego dofinansowania 
ze strony miasta, również w za-
kresie zadań subwencjonowanych 
– informuje Urząd Miasta Często-
chowy. Poza poprawkami zwią-
zanymi stricte z naszym miastem, 
senator Wojciech Konieczny złożył 
także dwie poprawki na poziomie 
krajowym, dotyczące regulacji 
ogólnopolskich w zakresie  edu-
kacji i służby zdrowia.

 ■ Fot. KG / UM Częstochowy

Pieniądze z budżetu państwa trafią do Częstochowy?

Budowa nowej DK-91

Do zakończenia budowy nowej 
alei Wojska Polskiego w Czę-
stochowie pozostał niecały rok, 
jednak przed wykonawcą jeszcze 
sporo pracy. Od poniedziałku, 16 
stycznia w związku z koniecznymi 
do przeprowadzenia robotami, 
wprowadzona zostanie zapowia-
dana jeszcze w poprzednim roku 
kolejna zmiana w organizacji 
ruchu. Zamknięta dla ruchu ko-
łowego zostanie czynna dotąd 
nitka w kierunku Warszawy od 
ul. Rakowskiej do ul. Krakowskiej, 
a reszta dotychczasowych zmian 
zostanie utrzymana.

– Pełne zamknięcie całego, budo-
wanego od podstaw odcinka alei 
Wojska Polskiego jest konieczne 
do wykonania przebudowy sieci 
uzbrojenia podziemnego, a są 
to sieci kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, a także gazociągi 
i wodociągi, co musi być przebu-
dowane w pierwszej kolejności 
na fragmencie od ul. Krakowskiej 
w kierunku Rakowa – tłumaczy 
Wojciech Pałczyński dyrektor od-
działu południe NDI S.A.  – Po 16 
stycznia zaczniemy od frezowania 
nawierzchni, żeby uwolnić front 
robót, które wymieniłem wcze-
śniej, później czekają nas tam ro-
boty drogowe związane z całą 
konstrukcją nowego układu drogo-
wego – wyjaśnia.

Jak omijać utrudnienia?
Miejski Zarząd Dróg w Często-

chowie informuje, że najlepszym 
sposobem ominięcia utrudnień 
będzie, tak jak dotychczas, korzy-
stanie z autostradowej obwod-
nicy miasta. – To rozwiązanie jest 
zresztą wskazywane kierowcom na 
tablicach w obrębie węzła Często-
chowa Północ na A1 i w okolicach 
węzła Podwarpie na południe od 
Częstochowy wraz z informacją 
o trwających pracach.  Ruch lo-
kalny i regionalny zostanie skiero-
wany na objazdy ulicami miasta. 
Sugerowaną alternatywą wobec 
zamknięcia nitki „na Warszawę” 
będzie objazd po analogicznej do 
kierunku południowego trasie, 
czyli od ul. Rakowskiej przez Ja-
giellońską do ul. Bohaterów Monte 
Cassino i dalej – np. ul. Śląską, Kiliń-
skiego do alei Jana Pawła II i węzła 
z aleją Wojska Polskiego. Czynny 
pozostanie przejazd przez skrzyżo-
wanie alei Wojska Polskiego z aleją 
Pokoju do ulicy Jagiellońskiej 
w obu kierunkach. Niezmiennie 
najszybszym środkiem lokomocji 
do poruszania się na osi północ – 
południe w Częstochowie pozo-
stanie tramwaj. Organizacja ruchu 
w takiej formie jak wyżej, z niewiel-
kimi modyfikacjami w ciągu kolej-
nych miesięcy, zostanie utrzymana 
do końca planowanych prac w alei 
Wojska Polskiego – wyjaśnia Ma-

ciej Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie.

Rozbiórki kładek dla pieszych
W ślad za dotychczasowymi 

i planowanymi na najbliższe tygo-
dnie rozbiórkami kładek dla pie-
szych wykonawca po 16 stycznia 
wyznaczy naziemne, ogrodzone 
i utwardzone szlaki do przepraw 
dla pieszych w obrębie zlikwidowa-
nych kładek, gdzie docelowo po-
wstaną nowe obiekty. – One będą 
oczywiście przesuwane w ślad za 
postępem prac, ale na pewno po-
zostawimy możliwości przejścia 
dołem z jednej strony na drugą dla 
mieszkańców w pobliżu dotych-
czasowych przepraw. Pamiętajmy 
jednak, że mimo zabezpieczeń 
i oznaczeń będziemy poruszać się 
po placu budowy więc powinniśmy 
szczególnie uważać na siebie i in-
nych – zapewnia i ostrzega Woj-
ciech Pałczyński z NDI. 

Co z estakadą?
Przedstawiciel wykonawcy robót 

zapowiada na koniec stycznia 
prace związane z osadzaniem 
konstrukcji nowego obiektu mo-
stowego w miejscu byłej estakady 
na Rakowie. Aktualnie stalowy 
szkielet jest zabezpieczany po-
włoką antykorozyjną w zakładzie 
prefabrykacji w Kielcach, gdzie po-
czeka na transport.

Całkowite zamknięcie „gierkówki”
Rozpisano przetarg

Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie ogłosił przetarg na budowę 
połączenia komunikacyjnego ul. 1 
Maja i Krakowskiej. Częstochowa 
otrzyma na tę inwestycję dofinan-
sowanie w kwocie 60 milionów 
złotych z programu inwestycyj-
nego Polskiego Ładu.

Połączenie ma odciążyć aleję 
Wolności oraz aleję NMP, a także 
korzystniej skomunikować dzielnice 
Częstochowy z pominięciem ści-
słego centrum. - Inwestycja obejmie 
odcinek o długości niemal 1200 m. 
Nad torami kolejowymi powstanie 
wiadukt drogowy. Nową drogę uzu-
pełnią na całym odcinku ciągi piesze 
i rowerowe. Powstaną też ekrany 
akustyczne.

W związku z tym przedsięwzię-
ciem konieczne będzie wyburzenie 
dwóch budynków, w tym jednego 
mieszkalnego. Ponadto w ramach 

prac zaplanowano przebudowę 
ronda Mickiewicza oraz skrzy-
żowania ul. Krakowskiej z ul. ks. 
Wróblewskiego. Miasto ma zagwa-
rantowane na ten cel blisko 60 mln 
zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu - Polski Ład. Pozostała 
część ma stanowić wkład własny. 
W Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej zabezpieczono ponad 67 mln 
zł w rozbiciu na lata 2024-2025 – in-
formuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Często-
chowy. Po wygranym przetargu 
wykonawca będzie miał 26 miesięcy 
(od dnia zawarcia umowy) na prze-
prowadzenie wszystkich robót bu-
dowlanych. MZD czeka na oferty 
wraz ze wszystkimi wymaganymi 
oświadczeniami i dokumentami do 
6 lutego br.

 ■ Fot.  UM Częstochowy

Połączenie ul. 1 Maja 
i Krakowskiej

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

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Nawet 5 tys. zł kary

W związku z ustawowymi zmia-
nami gminy muszą uważniej patrzeć 
na ręce właścicielom szamb oraz przy-
domowych oczyszczalni – informuje 
częstochowski magistrat i dodaje, że 
kontrole prowadzone są przez funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej, którym 
należy okazać umowę i dowody uisz-
czania opłat za te usługi.

Powinniśmy pamiętać o obowiąz-
kach, jakie spoczywają na właścicie-
lach nieruchomości wyposażonych 
w zbiorniki bezodpływowe nieczy-
stości ciekłych lub w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków bytowych. 
- Właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych, są zobowiązani 
do zawarcia umowy na korzystanie 

z usług wykonywanych przez przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
i transportu nieczystości ciekłych – 
informuje częstochowski magistrat. 
Z kolei właściciele nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki bezodpły-
wowe mają obowiązek pozbywania 
się nieczystości ciekłych z częstotli-
wością gwarantującą, że nie nastąpi 
przepełnienie się zbiornika i wypływ 
nieczystości mogący skutkować 
zanieczyszczeniem powierzchni 
ziemi i wód podziemnych, jednak 
nie rzadziej niż raz na rok, natomiast 
właściciele nieruchomości wyposa-

żonych w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków – z częstotliwością określoną 
w instrukcji obsługi oczyszczalni, 
jednak nie rzadziej niż raz na trzy 
lata – wyjaśnia Urząd Miasta, przy-
pominając, że kontrole prowadzone 
są przez funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej, którym należy okazać umowę 
i dowody uiszczania opłat za te usługi. 
Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach za brak umowy z fi rmą 
asenizacyjną na wywóz szamba lub za 
brak rachunków grozi mandat karny 
w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa 
zostaje skierowana do Sądu Rejono-
wego, można otrzymać karę grzywny 
do 5000 zł.

■ pn

Trwają kontrole szamb i oczyszczalni

Rynek na Zawodziu

Na rynku na Zawodziu została wy-
znaczona specjalna strefa, w której 
przedmiotem sprzedaży mogą być 
wyłącznie produkty rolne lub spo-
żywcze oraz wyroby rękodzieła 
wytwarzane w gospodarstwach 
rolnych.

Ustanowienie specjalnej strefy to 
efekt uchwały Rady Miasta, pod-
jętej w grudniu ubiegłego roku, która 
określa zaasady handlu produktami 
lokalnymi w wyznaczonej części tar-
gowiska przy ul. Rynek Prezydenta 
RP Gabriela Narutowicza. Handel 
w wyznaczonym miejscu odbywa się 

w piątki i soboty w godzinach od 7.00 
do 12.00, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. W strefi e tej sprze-
dawane mogą być wyłącznie produkty 
rolne lub spożywcze oraz wyroby rę-
kodzieła wytworzone w gospodar-
stwie rolnym. Rolnicy prowadzący 
handel w piątki i soboty są zwolnieni 
z opłaty targowej. Obowiązują ich na-
tomiast opłaty związane z użytkowa-
niem miejsca prowadzenia handlu - tak 
zwane placowe i ewentualnie opłata 
za rezerwację miejsca. Targowisko 
prowadzone jest przez WAKAND s.c. 
- Wyznaczenie miejsca na Rynku na 

Zawodziu to realizacja postanowień 
ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników. Ma się przyczynić do 
zwiększenia dochodów gospodarstw 
rolnych, a także upowszechnianiu 
wśród konsumentów produktów z na-
szego regionu. Ma też służyć skracaniu 
kanałów dystrybucji oraz łatwiejszego 
dostępu do produktów bezpośrednio 
sprzedawanych przez rolników – wy-
jaśnia częstochowski magistrat.

■ pn

Strefa z produktami od rolników

Grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze z Wydziału w Czę-
stochowie Zarządu w Katowicach 
CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami 
Służby Celno-Skarbowej ze Ślą-
skiego Urzędu Celno–Skarbowego 
w Częstochowie oraz funkcjonariu-
szami CBA zatrzymali 11 osób dzia-
łających w  zorganizowanej grupie  
przestępczej wyłudzającej podatek 
VAT. Straty budżetu państwa z tytułu 
wyłudzenia podatku VAT wynoszą 
co najmniej 200 mln zł.

Zatrzymań dokonano na terenie 
województw podkarpackiego, dol-
nośląskiego, łódzkiego i mazowiec-
kiego.  Funkcjonariusze zabezpieczyli 

dokumentację księgową oraz elektro-
niczne nośniki pamięci. Działalność tej 
grupy polegała na pozornym obrocie 
folią typu stretch. Członkowie grupy 
zakładali fi rmy, które pozorowały 
legalną działalność i tworzyły łań-
cuch fi kcyjnych dostaw. Było to nie-
zbędne do tworzenia wiarygodnego 
obiegu dokumentów księgowych. 
Jak stwierdzono, fi rmy te nie posia-
dały żadnego zaplecza logistycznego, 
środków trwałych czy pracowników. 
Puste faktury służyły jedynie do wy-
łudzenia zwrotu podatku VAT. Straty 
budżetu państwa z tytułu wyłudzenia 
nienależnego podatku VAT wynoszą 

co najmniej 200 mln zł. Zatrzymani 
usłyszeli w Prokuratorze w Łodzi 
m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz 
kierowania zorganizowaną grupą 
przestępczą, jak również wystawiania 
poświadczających nieprawdę faktur 
VAT, a także zarzut prania brudnych 
pieniędzy. Postanowieniem Sądu 
Rejonowego Łódź-Śródmieście 6 
podejrzanych zostało tymczasowo 
aresztowanych na 3 miesiące. Pozo-
stali członkowie grupy przestępczej 
zostali objęci dozorem policyjnym, 
zakazem opuszczania kraju oraz po-
ręczeniem majątkowym.

■ Teresa Szajer

Puste faktury na 200 mln złotych

Kwestia bezpieczeństwa

Częstochowscy policjanci od-
wiedzili uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 50 im. gen. Władysława 
Sikorskiego przy ul. Starzyńskiego 
w Częstochowie, aby przypomnieć 
im, dlaczego tak ważne jest, aby 
nosić odblaski – zwłaszcza przy po-
nurej aurze.

Profi laktycy przeprowadzili pre-
lekcję z dziećmi i młodzieżą na 
temat bezpieczeństwa. Dodatkowo 
uczniowie otrzymali elementy od-
blaskowe dla poprawy ich widocz-
ności na drodze. - Pieszy, który nie 
jest wyposażony w odblaski jest 
widoczny dla kierowcy dopiero 
z odległości około 25 m. To zde-
cydowanie za mała odległość, by 
kierowca zdążył wykonać manewr 

ominięcia pieszego lub tym bardziej 
zatrzymania pojazdu – wyjaśniają 
mundurowi. Dlatego podstawowym 
warunkiem bezpieczeństwa pie-
szego na drodze powinna być jego 
widoczność, która wzrasta wraz 
z powierzchnią elementów odbla-
skowych:

• pieszy ubrany w ciemne spodnie 
i ciemną bluzę widoczny jest z odle-
głości około 25 m;

• pieszy ubrany w jasną odzież wi-
doczny jest z odległości około 35 m;

• pieszy ubrany w odzież z ele-
mentami odblaskowymi lub w ka-
mizelkę odblaskową widoczny jest 
z odległości 150 m, a nawet 300 m.

■ pn
■ fot.: redakcja

Policyjna akcja w szkole 
przy Starzyńskiego
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Gmina Blachownia

W Domu Pomocy Społecznej 
w Blachowni zakończono prze-
budowę szybu windowego i in-
stalację windy, która poprawi 
komfort życia mieszkańców 
DPS, ułatwi poruszanie się po 
budynku oraz przyczyni się do 
zwiększenia samodzielności pen-
sjonariuszy.

- Zrealizowano I etap inwestycji 
polegający na wymianie dotych-
czasowej starej windy zamonto-
wanej w roku 1988 na nową windę 
dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Całkowity 
koszt I etapu wyniósł 262 944,35 
zł, w tym 144 741,73 zł wkładu 
własnego oraz 118 252,62 zł dofi-
nansowania – mówi Starosta Czę-
stochowski Krzysztof Smela. Jak 
podkreślają władze powiatu, to nie 
jedyne zmiany, jakie mają miejsce 
w placówce. - Rozpoczęto proce-
durę wyboru Wykonawcy II etapu 
inwestycji, polegającego na dobu-
dowie nowego szybu windy wraz 
z montażem dźwigu, co zapewni 
połączenie wszystkich poziomów 
budynku i wpłynie na sprawną 

komunikację w obrębie całego 
budynku osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Całkowity 
koszt II etapu wg kosztorysu to 
489 532,20 zł, w tym 244 766,11 
zł dofinansowania – dodaje Wice-
starosta Częstochowski Jan Mia-
rzyński. Zadanie pn. „Przebudowa 
istniejącego szybu windowego 
wraz z wymianą dźwigu osobo-
wego oraz dobudową nowego 
szybu windy wraz z montażem 

dźwigu dla osób niepełnospraw-
nych w budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Blachowni przy ul. 
Sienkiewicza 6” dofinansowane 
ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON) w kwocie 
363 018,71 zł w podziale na lata: 
2022 rok - 118 252,62 zł, 2023 
rok – 244 766,09 zł.

 ■ fot: Starostwo Powiatowe  
w Częstochowie

Dom Pomocy Społecznej z nową windą

Herody 2023

Regionalny Ośrodek Kultury 
w Częstochowie we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Niegowie i Urzędem Gminy 
Niegowa organizuje kolejną, 26. 
edycję Jurajskiego Przeglądu Grup 
Kolędniczych HERODY 2023.

Impreza, jak w poprzednich latach 
odbędzie się w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nie-
gowie. - Przegląd ma charakter 
konkursu skierowanego do auten-
tycznych i rekonstruowanych grup 
kolędniczych z terenu szeroko po-
jętej Jury. Celem przeglądu jest uka-
zywanie, propagowanie i utrwalanie 
różnorodności obrzędów związa-
nych ze świętami Bożego Narodzenia 

i karnawałem. Istotnym założeniem 
organizatorów jest też integracja 
międzypokoleniowa i przekazywanie 
tradycji z pokolenia na pokolenie – 
podsumowują organizatorzy i zachę-
cają do udziału. Do konkursu mogą 
zgłosić się grupy: herodowe, ostat-
kowe, kolędnicze złożone zarówno 
z dorosłych jak i dzieci.

Zaprezentowane przedstawienia 
oceniane będą przez jury składa-
jące się z etnografów i folklorystów, 
a laureaci otrzymają nagrody finan-
sowe. Podczas konkursu zostanie 
wyłoniona grupa, która otrzyma 
nominację do udziału w 51 Góral-
skim Karnawale w Bukowinie Ta-
trzańskiej.

XXVI Jurajski Przegląd 
Grup Kolędniczych

Gmina Dąbrowa Zielona

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Dąbrowa Zielona zaprasza na 
Koncert Noworoczny, który 
odbędzie się w niedzielę, 15 
stycznia w kościele parafialnym  

pw. Św. Jakuba Apostoła. 
Wydarzenie rozpocznie się 

o godz. 16:00 mszą świętą 
z oprawą muzyczną orkiestry, 
a o godz. 16:30 zaplanowano 

początek części koncertowej. 
Wstęp na Koncert Noworoczny 
jest wolny. Po nim prowadzona 
będzie zbiórka datków na rzecz 
zespołu.

Zaproszenie na Koncert Noworoczny

Przyrów - zaprezentowano projekt

Grupa Kapitałowa ZEPAK, której 
przewodniczącym Rady Nadzor-
czej jest Zygmunt Solorz zbuduje 
na terenie gminy Przyrów Farmę 
Wiatrową. Podczas specjalnej 
konferencji w Urzędzie Gminy za-
prezentowano projekt inwestycji 
w odnawialne źródła energii, po-
legający na budowie 14 turbin wia-
trowych o łącznej mocy 50,4 MW.

Podczas spotkania w Urzędzie 
Gminy Przyrów zaprezentowano 
historię powstania farmy wia-
trowej na terenie Gminy Przyrów 
oraz korzyści płynące dla samo-
rządu Gminy Przyrów i jej miesz-
kańców. Już w 2011 roku podczas 
Sesji Rady Gminy Przyrów Zdzi-
sław Kijewski przedstawiciel firmy 
CONERGA przedstawił radnym 
propozycję zbudowania na terenie 
gminy Przyrów farmy wiatrowej 
oraz propozycję podpisania Listu 
Intencyjnego w tym zakresie. Wójt 
Przyrowa zapoznał z listem inten-
cyjnym w sprawie budowy farmy 
wiatrowej, a radni w dyskusji w tym 
temacie jednomyślnie opowie-
dzieli się za budową takiej farmy 
na terenie gminy, a co za tym idzie 
podpisaniem listu intencyjnego. 
W tym samym roku Rada Gminy 
podjęła uchwały startowe doty-

czące zmiany Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla sołectw: 
Bolesławów, Przyrów, Stanisławów, 
Staropole, Wiercica i Zarębice. Roz-
poczęto prace nad Planami Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
raportami oddziaływania na środo-
wisko i analizami, dotyczącymi ilości 
turbin. Początkowo planowano ich 
18, jednak po analizach uwzględ-
niających bezpieczne odległości od 
zabudowań itp. ostatecznie podjęto 
decyzje o 15 turbinach. W maju 
2014 roku Rada Gminy jedno-
myślnie podjęła uchwały w sprawie 
miejscowych Planów Zagospoda-
rowania Przestrzennego, a w 2016 
roku wydane zostały pozwolenia 
na budowę poszczególnych turbin. 
W tym procesie wpłynął jeden 
protest od mieszkanki Często-
chowy, posiadającej grunty na te-
renie gminy Przyrów. Kobieta nie 
chce, aby wirnik obracał się nad jej 
gruntem. Protest został uwzględ-
niony i zaprojektowano turbinę 
tak, aby nie naruszać działki tejże 
właścicielki. Ostatecznie jednak 
zrezygnowano z tej jednej turbiny 
z powodu braku uzasadnienia eko-
nomicznego. Wspomniany protest 
był jedynym w trakcie całego po-
stępowania.

Korzyści dla gminy Przyrów i jej 
mieszkańców

Budowa farmy wiatrowej na te-
renie gminy Przyrów przyczyni 
się do zwiększenia możliwości 
rozwojowych gminy ze względu 
na dobrą infrastrukturę energe-
tyczną. Ponadto gmina Przyrów 
zyska również bezpieczeństwo 
energetyczne, a i nie bez zna-
czenia pozostaną wpływy z po-
datków od nieruchomości od 
osób prawnych – będzie to ok. 1 
200 000 zł rocznie, gdzie obecnie 
jest to ok. 800 000 zł. Inwestycja 
taka jak farma wiatrowa wpłynie 
pozytywnie na wskaźniki Gminy 
Przyrów wymagane ustawą o fi-
nansach publicznych. Założona 
zostanie także spółdzielnia ener-
getyczna, co wiązać się będzie 
z niższymi opłatami za przesyłanie 
energii dla wszystkich miesz-
kańców gminy Przyrów. Samorząd 
spodziewa się także wpływów 
z tytułu przyszłego podatku CIT 
– 6,71% (z każdego 1 mln zysku 
67 tys. dla gminy, podczas gdy 
obecnie jest to 3 200 zł w skali 
roku).

Zygmunt Solorz postawi farmę wiatrową

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Masz czas do końca marca

Osoby, które jeszcze nie 
wykorzystały bonu turystycz-
nego na dziecko będą miały 
okazję. Zbliżają się ferie. Już 
w poniedziałek rozpocznie się 
czas wolny od szkoły w nie-
których województwach. 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina, że bonami 
turystycznymi można płacić 
jeszcze tylko do końca marca. 

Ile bonów zostało?

W województwie śląskim na 
485 tys. przyznanych bonów 
turystycznych do wykorzy-
stania pozostało blisko 163 
tys. W tej liczbie mieszczą się 
zarówno bony aktywowane 
i niewykorzystane, jak i czę-
ściowo wykorzystane, ale też 
takie, których rodzice jeszcze 
nie pobrali na swój profi l PUE. 
Warto skorzystać z tej zniżki 
i zadbać o zimowe atrakcje dla 
dzieci. Bon można przeznaczyć 
na wyjazd czy inne atrakcje tu-
rystyczne.

Gdzie wykorzystać 

Bonem można płacić za 
usługi hotelarskie lub imprezy 
turystyczne na terenie Polski 
tylko do końca marca 2023 r. 
Z samej usługi można skorzy-
stać później. Listę podmiotów, 
które honorują bony tury-
styczne, można sprawdzić na 
stronie Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej.  

Tych nieaktywnych, czyli nie-
pobranych bonów, pozostało 
ponad 51 tys. Osoby, które 
zapomniały o tej możliwości 
muszą się spieszyć. Jedynie 
do końca marca można bony 
aktywować i zrealizowani płat-
ność. Jako że zbliża się zimowa 
przerwa, jest to dobra okazja 
do wykorzystania bonu na wy-
jazd i atrakcje. W całej Polsce 
jest 4,9 tys. miejsc, w któ-
rych można zrealizować bon. 
W samym województwie ślą-
skim czeka 1,6 tys. podmiotów 

turystycznych, w których przyj-
mowana jest płatność bonami. 

Prosty sposób na aktywację 

- Zarówno aktywacja, 
jak i płatność bonem tury-
stycznym, jest bardzo prosta 
i nie przysparza żadnych trud-
ności. Wystarczy wejść na swój 
profi l PUE, odnaleźć po lewej 
stronie zakładkę Polski Bon Tu-
rystyczny i aktywować ją, po-
dając swój adres email i numer 
telefonu komórkowego. Po 
aktywacji bonu na PUE ZUS, 
na adres e-mail przekazany zo-
stanie kod obsługi płatności. 
Trzeba go podać, kiedy płaci się 
bonem za usługę hotelarską lub 
imprezę turystyczną na terenie 
Polski. Każda płatność jest 
potwierdzona jednorazowym 
kodem autoryzacyjnym, który 
jest wysłany SMS-em na po-
dany wcześniej numer telefonu 
– tłumaczy Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w województwie śląskim.

Ile pieniędzy za bony?

333 mln zł – tyle wynosi suma 
płatności, którą zrealizowali do 
tej pory rodzice z regionu ślą-
skiego za pomocą płatności 
bonów. Na terenie całej Polski 
wykorzystano środki w wy-
sokości 2,8 mld zł. W śląskich 
podmiotach turystycznych 
można mówić o wykorzystaniu 
146 mln zł, które wpłynęły 
w formie bonów.

Wykorzystaj 
bon turystyczny

Czas wolny w mieście

Wtedy przerwę rozpoczną m. 
in. uczniowie z województwa 
śląskiego. Gminne Ośrodki 
Kultury, muzea, instytucje 
i organizacje w powiecie czę-
stochowskim organizują wiele 
atrakcji dla najmłodszych. 
Oferta jest tak szeroka, że na 
pewno każdy znajdzie coś in-
teresującego dla siebie.

Uczennice i uczniowie z pięciu 
województw – w tym również 
z naszego – rozpoczną dwu-
tygodniowy odpoczynek. Nie-
którzy decydują się na wyjazd 
poza miasto lub do rodziny. Są 
również tacy, którzy ten czas 
spędzą w domu, przed telewi-
zorem czy komputerem. Ferie 
w powiecie częstochowskim 
wcale nie muszą być nudne. 
Wiele instytucji przygotowało 
ciekawe atrakcje. 

Każdy znajdzie 
coś dla siebie…

Wielu uczniów czeka na ten 
wolny czas z utęsknieniem. Te 
dwa tygodnie, w których nie 
ma obowiązków szkolnych, 
rannych pobudek i klasówek, 
ani konieczności odrabiania 
lekcji. Nic więc dziwnego, że 
wszyscy nie mogą się doczekać. 
Z mniejszą radością patrzą na 
to rodzice, którzy muszą zor-
ganizować czas dla swoich po-
ciech. Na szczęście w naszym 
powiecie czeka wiele propo-
zycji, z których można skorzy-
stać. 

Zabawa w mieście

Uczniowie, którzy nigdzie nie 
wyjadą, nie mogą narzekać na 
brak atrakcji w okolicy. W ciągu 
tych dwóch tygodni zaplano-
wano wiele warsztatów, wycie-
czek i form spędzania wolnego 
czasu. Praktycznie każdy bę-
dzie w mógł znaleźć w niej dla 
siebie coś interesującego. Za-
planowano zajęcia edukacyjne, 
kulturalne, artystyczne, kom-

puterowe, warsztaty taneczne, 
plastyczne, techniczne, zajęcia 
teatralno-lalkarskie, literackie, 
a także gry i konkursy.

Bezpieczeństwo 
na pierwszym miejscu 

Ferie zimowe to czas od-
poczynku i rozrywki. To rów-
nież okres, w którym na dzieci 
czeka sporo niebezpieczeństw. 
Warto przypomnieć maluchom 
podstawowe zasady dotyczące 
tego jak zadbać o zdrowie 
i bezpieczeństwo. Najmłodsi 
powinni wiedzieć w jaki sposób 
spędzić czas mądrze i z pożyt-
kiem dla siebie. 

W czasie ferii dzieci mogą 
się nudzić, ale nie w powiecie 
częstochowskim. Ci, którzy po-
stanowią spędzić je w mieście 
mogą liczyć na szeroki wachlarz 
ciekawych propozycji.  Więk-
szość zajęć jest ogólnodostępna, 
jednak każdorazowo należy się 
skontaktować z organizatorem 
celem dopełnienia formalności. 

Zimowy czas odpoczynku 
powinien być zarówno 
bezpieczny. Dlatego 
przypominamy, 
jakie zasady 
o b ow i ą z u j ą 
wszystkich, 
nie tylko 

najmłodszych. W jaki sposób 
zachować się na dworze? Co 
zrobić, aby ferie przebiegły po-
myślnie? Odpowiedzi na te py-
tania i rozterki udzielimy w tym 
wydaniu. 

Co, gdzie, kiedy… 

W Częstochowie działa 45 
przedszkoli, w tym 6 niepublicz-
nych i 2 przedszkola integra-
cyjne. Funkcjonuje tu również 
50 szkół podstawowych, w tym 
3 niepubliczne, 5 specjalnych 
i 3 prowadzące oddziały inte-
gracyjne. Wszyscy uczniowie 
będą mogli cieszyć się czasem 
wolnym już niedługo. Na tych, 
którzy spędzają ten okres 
w mieście, przedstawiamy kilka 
propozycji i miejsca, gdzie ich 
szukać. Dla dzieci i młodzieży 
zostały zaplanowane m.in. 
warsztaty kreatywne, zabawy 
ruchowe, turnieje sportowe, 
jednodniowe wycieczki auto-
karowe, kuligi, rajdy, a dla mi-
łośników czytelnictwa zajęcia 
w bibliotece. 

Ferie 2023 rozpoczną się 
już 16 stycznia

opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska; 
fot.:pixabay wszystkie zdjęcia
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Uważaj na siebie

W czasie wolnym bardzo łatwo za-
pomnieć o bezpieczeństwie. Dzieci 
i młodzież często korzystają z zabaw 
na świeżym powietrzu, ważne jest 
więc, żeby zachować przy tym ostroż-
ność. Dlatego warto przypomnieć o za-
sadach, jakie obowiązują, jeśli ktoś 
planuje zimowe atrakcje. Zabawy na 
śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach 
czy łyżwach przynoszą dużo radości. 
Należy, jednak pamiętać, że zdrowy 
rozsądek i ostrożność są równie ważne. 
O czym nie wolno zapomnieć? 

Odpowiedni strój

Wychodząc na dwór, należy ubierać się 
stosownie do pogody. Nie wolno dopro-
wadzić do nadmiernego wychłodzenia 
organizmu. Wybierając się na dłuższy 
spacer warto zabrać ze sobą ciepły 
napój w termosie. 

Sprawdzona lokalizacja 

Jeśli zdecydujesz się na jazdę na san-
kach bądź zabawę na śniegu, trzeba wy-
bierać miejsca bezpieczne. Nie planuj 
takich zabaw w okolicy ruchliwych ulic, 
skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. 
W zimie znacznie wydłuża się droga 
hamowania pojazdów, więc zwiększoną 
ostrożność należy zachować w pobliżu 
jezdni. 

Podczas zjazdów warto najpierw 
sprawdzić teren ,,na sucho”. Sprawdź czy 
na drodze nie znajdują się niebezpieczne 

przedmioty takie jak kamienie czy ga-
łęzie drzew. Jeśli się pojawią, usuń je 
z trasy. W miejscu, z którego korzystają 
inni, zwróć uwagę na kierunek jazdy. Nie 
przechodź w poprzek toru. 

Sprawny sprzęt

Przed wybraniem się na szaleństwo 
zjeżdżania sprawdź stan techniczny 
sanek bądź innego przedmiotu, z któ-
rego będziesz korzystał. Zwróć uwagę 
na złamane szczeble, wystające śrubki 
lub gwoździe. Nie korzystaj z zepsutego 
sprzętu, ponieważ możesz wyrządzić 
krzywdę sobie lub innym. 

Okolica bez zagrożeń 

Uważaj na zwisające z dachów i bal-
konów sople. Stanowią one zagrożenie 
dla twojego zdrowia i życia. Gdy zauwa-
żysz niebezpieczeństwo w postaci nagro-

madzonego lodu, zgłoś to odpowiednim 
służbom, na przykład Straży Pożarnej. Po-
winna się ona zająć usunięciem zagrożenia. 

Sprawdzaj śnieżki 

Zachowaj rozwagę, gdy będziesz 
rzucać się śnieżkami. Pod żadnym po-
zorem nie celuj w jadące pojazdy, dla-
tego że może to doprowadzić do kolizji 
lub wypadku drogowego. Bawiąc się ze 
znajomymi, zrezygnuj z ubitego śniegu 
i zwróć uwagę czy w środku nie znajdują 
się ostre przedmioty. Takie uderzenie 
może doprowadzić do obrażeń ciała. 

Przepisy obowiązują 

Decydując się na wyjście na lodowisko, 
korzystaj tylko z tych specjalnie przygotowa-
nych pod tę atrakcję. Nie wolno wchodzić na 
zamarznięte zbiorniki wodne, jeziora, kanały, 
stawy itp. Lód, który wydaje się gruby, wcale 

taki nie jest. 
Wybierając się na kulig, sprawdź jakie 

przepisy w tym zakresie obowiązują. Prawo 
określa jaki pojazd i w jakim miejscu może zo-
stać wykorzystany do zorganizowania tej za-
bawy. Lepiej nie łącz sanek z samochodem, 
bo może to doprowadzić do nieszczęścia. 

Przygotowanie pojazdu 

Jeśli jesteś organizatorem wycieczki, pa-
miętaj, że musisz zgłosić odpowiednio wcze-
śniej chęć kontroli autokaru. Takie zgłoszenie 
powinno zostać podane co najmniej z 5 
dniowym wyprzedzeniem. Chęć zgłoszenia 
można przekazywać u ofi cera dyżurnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie 
telefonicznie na numery telefonów: 47 
85 812 55, 47 85 812 66 i 47 85 812 
90. Kontrole autokarów przewożących 
dzieci na wypoczynek przeprowadzają 
na terenie Częstochowy i powiatu także 
funkcjonariusze Inspekcji Transportu 
Drogowego.

O czym powinieneś pamiętać w ferie...

Ferie 2023

Rozpocznie się ona lada moment. Kiedy 
dzieci będą mogły zacząć się cieszyć 

czasem wolnym? Podajemy daty ferii 
zimowych w roku szkolnym 2022/2023! 

Czym są ferie zimowe?

To dwutygodniowa przerwa 
zimowa od szkoły. W okresie 
na przełomie stycznia i lutego 

uczniowie mają możliwość 
odetchnięcia od lekcji 
i nauki. Osoby, które 

chcą i mogą 
ko r z ys t a j ą 

z zimowej 
aury i wyjeż-

dżają z miasta. 

Pozostali zostają w domach i delektują się 
chwilową wolnością od obowiązków. Nie 
wszyscy cieszą się jednak w tym samym 
czasie. Również i w tym roku czas wolny 
został podzielony na cztery turnusy. Śląskie 
będzie miało ferie jako pierwsze. Poza tym 
w gronie znalazły się województwa: lubel-

skie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie. Ferie 
rozpoczynamy 16 stycznia, a potrwają one 
do 29 stycznia 2023 r.

Daty ferii zimowych 2023 r.:

16 - 29 stycznia 2023 r.: lubelskie, łódzkie, 
podkarpackie, pomorskie, śląskie;

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.: podlaskie, 
warmińsko-mazurskie;

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.: kujawsko-
-pomorskie, lubuskie, małopolskie, święto-
krzyskie, wielkopolskie;

13 – 26 lutego 2023 r.: dolnośląskie, 
mazowieckie, opolskie, zachodniopo-
morskie.

Kiedy dzieci mają zimową przerwę?  

opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska; 
fot.:pixabay wszystkie zdjęcia
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Dwa tygodnie wolnego

Już kilka dni dzieli nas od ofi cjalnego 
rozpoczęcia się ferii. W najbliższy 
poniedziałek, 16 stycznia uczniowie 
z województwa śląskiego będą cieszyć 
się czasem wolnym od szkoły. Jeśli szu-
kasz propozycji, jak zorganizować czas 
dzieciom, koniecznie przeczytaj!

Gdzie na ferie w Częstochowie? 

Dużo ośrodków oferuje różne atrakcje. 
Dla fanów sportu polecamy skorzystać 
ze sztucznego lodowiska przy ul. Boya-
-Żeleńskiego. Osoby, które wolą wodne 
atrakcje mogą wybrać się do często-
chowskiego Aquaparku bądź którejś 
z pływalni znajdujących się w Często-
chowie. Więcej informacji znajduje się 
na stronie: www.mosir.pl.

Ferie z kinem

Amatorzy kultury mogą skorzystać 
z repertuaru jaki przyszykował dla nich 
OKF Iluzja. W tym roku odbędą się 
,,Ferie z fi lmem”. Na ekranach zoba-
czymy takie produkcje jak ,,Hugo i łowcy 
duchów”, ,,Kacper i Emma. Zimowe wa-
kacje”, ,,Bella i Sebasti an 2” czy ,,Sawa. 
Mały, wielki bohater”. Bilety w cenie 
12 zł pozwolą zobaczyć ciekawe fi lmy. 
Więcej informacji można uzyskać na 
stronie: www.okf.czest.pl.

Również Politechnika Częstochowska 
proponuje spędzić czas przed ekranem, 
ale w towarzystwie dobrych produkcji. 
DKF RUMCAJS proponuje seanse takie 
jak: ,,Nitram”, ,,Cicha ziemia” czy ,,Silent 
twins”. Seanse odbywają się w każdy 
poniedziałek o godzinie 18.00 w Klubie 
Politechnik. Sprzedaż biletów odbywa 
się w Klubie Politechnik. Na stronie 
htt ps://ack.pcz.pl/dkf-rumcajs można 
zobaczyć konkretne daty fi lmów. 

Na sportowo

Rugby Club Częstochowa organizuje 
otwarte treningi połączone z naborem 
do klubu w ramach akcji "Ferie w jajem"! 
Zajęcia skierowane są zarówno do 
chłopców jak i dziewcząt w wieku od 
6 do 16 lat. Treningi odbywać się będą 
na hali sportowej w VII Liceum Ogól-
nokształcącym im. Mikołaja Kopernika 
w Częstochowie (ul. Nowowiejskiego 
18) z podziałem na dwie kategorie 
wiekowe. Dla grupy do lat 12 (roczniki 
2011-2016) odbędą się dwa spotkania 

w obie środy ferii (18 i 25 stycznia) w go-
dzinach 14:00-15:30. Natomiast grupa 
starsza - do lat 16 (roczniki 2007-2010) 
będzie miała jeden trening otwarty 
w pierwszy piątek ferii (20 stycznia) 
w godzinach 14:00-15:30. Zajęcia te są 
całkowicie bezpłatne dzięki dofi nanso-
waniu z budżetu Gminy Miasta Często-
chowa w ramach zadania "Organizacja 
wypoczynku zimowego dla dzieci i mło-
dzieży". Zainteresowani mogą uzyskać 
więcej informacji i pobrać formularz 
zgłoszeniowy ze strony internetowej: 
www.rcc.czest.pl/nabor . 

Muzeum Częstochowskie zaprasza!

Atrakcje dla najmłodszych i nie tylko 
przygotowało również Muzeum Często-
chowskie. Wśród nich znajdą się: warsztaty 
manualne, w czasie których będzie można 
malować na szkle, garncarstwo oraz ma-
lowanie zimowych krajobrazów. Ponadto 
można wziąć udział w warsztatach eduka-
cyjnych dotyczących historii rud żelaza czy 
dziejów Żydów z Częstochowy. Dzieci mogą 
skorzystać z oferty zarówno w grupach jak 
i indywidualnie. Wśród poruszanych te-
matów znajdą się: archeologia, etnografi a, 
historia, sztuka, przyroda, ekologia i tech-
nika. Pełen harmonogram oraz cennik zajęć 
można zobaczyć na stronie: www.muzeum-
czestochowa.pl

Poniżej prezentujemy kilka z propozycji: 
Chętni na poznanie zakątków innych kon-

tynentów niż Europa powinni się wybrać do 
Multi centrum ZODIAK w Parku Staszica. 
Zajęcia warsztatowe, które zostaną popro-

wadzona będą dotyczyły niezwykłych po-
dróży przez kontynenty. Dzieci będą miały 
okazję poznać zakątki Meksyku oraz obej-
rzeć kanadyjskie zorze polarne. Ponadto za-
planowana jest karnawałowa parada. Wśród 
atrakcji znajdzie się próba wywołania wul-
kanicznej erupcji. Podczas zajęć najmłodsi 
będą mogli tworzyć prace plastyczne, kon-
strukcje z klocków K’nex, a także wezmą 
udział w quizach i różnych grach. 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku 
Staszica zaprasza na spacer w podziemnych 
korytarzach. Będzie to doskonała okazja do 
zobaczenia repliki dawnej kopalni i posłu-
chania opowieści o rudzie żelaza, pierwszych 
kopalniach i procesie wydobycia rudy. Zain-
teresowane dzieci będą miały okazje spraw-
dzić, do czego służy szybowskaz i tachograf. 
Zostaną wyjaśnione takie pojęcia jak ,,smy-
czenie kibla” czy kopalnia wieloszybikowa. 

Galeria Dobrej Sztuki, która znajduje się 
w III Alei Najświętszej Maryi Panny 56 
szykuje atrakcje dla tych, którzy chcą się 
wyżyć artystycznie. Kolorowe szkło, taśma 
miedziana, cyna, wyobraźnia, kilka narzędzi 
i trochę chęci… to niezbędne składniki po-
trzebne do stworzenia witrażu, jak podaje 
Muzeum Częstochowskie. W planach 
Galerii znalazła się chęć pokazania 
jak wykonać tę technikę. Po-
nadto zostanie przedstawiona 
historia witrażownictwa. Dzieci 
będą mogły zwiedzić 
wystawę malarstwa, 
a na warsztatach 
plastycz-
nych wy-
konają z pa-
pieru autorski 

witraż wyklejany różnobarwnymi bibułami.
Rezerwat Archeologiczny przy ul. Łuka-

sińskiego 20 przygotował wydarzenie na 
czas zimowych ferii. Uczestnicy warsztatów 
będą mieli okazję zwiedzić budynek Rezer-
watu. Stoi za tym możliwość zobaczenia 
jedynego na świecie cmentarzyska ludności 
z kultury łużyckiej, która została zachowana 
w miejscu odkrycia, a ma ponad 2,5 tysiąca 
lat! Dodatkowo, zaplanowano atrakcje w po-
staci wykonywania własnych magicznych 
amuletów z gliny. 

W Pawilonie Wystawowym w Parku Sta-
szica odbędą się zajęcia warsztatowe pod-
czas których uczestnicy będą mieli okazję 
zwiedzić wystawę Dwie setki – Pluciń-
ska&Majewski. Różne drogi, jeden świat. 
Uczestnicy zapoznają się z działalnością 
artystyczną twórców. Sami będą mogli po-
czuć się wyjątkowo, podczas wykonywania 
rysunków tuszem. W ten sposób nawiążą do 
jednej z technik twórczych prezentowanych 
na ekspozycji. 

Dla chętnych zobaczenia przyrody z bliska, 
polecamy wybrać się do Kamienicy Miesz-
czańskiej przy ul. Katedralnej 8. Uczestnicy 
posiądą wiedzę o ptakach, które mieszkają 
w dziuplach dzięki zbiorom ornitologicznym 
muzeum. Najmłodsi dowiedzą się jak 
ptakom udaje przystosować się do różnych 
środowisk życia i jakie są miejsca ich gniaz-
dowania. Ponadto, chętni będą mogli wy-
konać papierowe modele budek lęgowych. 

W Ratuszu, który znajduje się na placu 
Biegańskiego zostaną odkryte sekrety 
pracy w muzeum. Chętni dowiedzą się 
czym jest eksponat, jak wygląda droga 
przedmiotów zanim trafi ą one na wy-
stawę. Ponadto uczestnicy dowiedzą 
się jak wygląda praca muzeum, której 
nie widać na co dzień. Uczestnicy 
będą mieli okazję zobaczyć eksponaty, 
a nawet nauczą się zakładać profesjo-
nalne karty muzealne.

Co szykuje się w Częstochowie?

opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska; 
fot.:pixabay wszystkie zdjęcia
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Ferie w powiecie 

Ośrodki gminne postanowiły wykorzystać ten zimowy 
czas i organizują dla najmłodszych atrakcje. Wśród możli-
wych opcji znajdzie się coś dla każdego. Liczba wydarzeń 
daje wiele możliwości. Amatorzy kina, fotografi i, a także 
wielbiciele nauki będą mogli spędzić czas w produktywny 
sposób. 

Gmina Mykanów

EDUKIDO powiat częstochowski organizuje w okresie 
ferii zimowych zajęcia kreatywne z klockami LEGO® 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Za-
jęcia odbędą się 23 stycznia w poniedziałek. Możliwe jest 
zapisanie dziecka na jedną z 2 grup: grupa 1 w godz. 10:00 
– 12:00, grupa 2 w godz. 12:15 – 14:15. Zapisy dla dzieci 
z klas od 0 do 4 można dokonać dzwoniąc pod numer te-
lefonu 537 477 885. Organizator gwarantuje rozwój dzieci 
poprzez zabawę klockami LEGO® w oparciu o ich autorski 
program zajęć, pomagający dzieciom poznawać świat i roz-
wijać wyobraźnię.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie 
organizuje dla dzieci zajęcia plastyczne. Będą się odbywać 
od 23 do 27 stycznia o godzinie 10 w budynku instytucji. 
Każde dziecko, które ma ochotę uczestniczyć w wydarzeniu 
powinno zostać zapisane pod numerem telefonu: 34 374 
00 42. 

Gmina Kłomnice

Ferie z kulturą organizuje Gminny Ośrodek Kultury 
w Kłomnicach. Instytucja postanowiła zorganizować 
atrakcje dla najmłodszych. W repertuarze wydarzeń znaj-
dują się: wycieczka do Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie na spektakl pt. Czerwony Kapturek oraz 
wycieczka do Centralnej Szkoły Pożarniczej w Często-
chowie. W organizowanych wydarzeniach mogą wziąć 
udział dzieci w wieku 7-10 lat. Koszt obydwu wycieczek 
wynosi 70 zł. Zapisy można dokonać pod numerem te-
lefonu: 34 333 68 30 lub osobiście w biurze Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kłomnicach. 

Gmina Rędziny 

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką w Rędzi-
nach zaplanowali wiele atrakcji dla najmłodszych i tych nieco 

starszych. Ci, 
k tórzy 

zdecydują się na spędzenie ferii zimowych aktywnie mogą 
liczyć na: zabawy i gry planszowe, warsztaty plastyczne 
i modelarskie. Bardziej spragnieni wrażeń powinni sko-
rzystać z wyjazdu do Aquaparku w Częstochowie. Osoby 
zainteresowane powinny zgłosić swoje dzieci jak najszyb-
ciej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz 
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
34 327 99 98. 

Gmina Przyrów

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie zapra-
szają dzieci i młodzież do udziału w warsztatach i zajęciach 
organizowanych w okresie ferii zimowych. W programie 
znalazły się: warsztaty grafi czne ,,Przypinka na walentynki”, 
warsztaty plastyczne pt.,,Prezent dla Babci i Dziadka”. Po-
nadto najmłodsi będą mogli uczestniczyć w zabawie kar-
nawałowej z Jogą. Będzie to okazja do wspólnej zabawy 
i odrobiny ruchu. Dla tych, którym brakuje ruchu mogą 
liczyć na warsztaty taneczne i blok gier i zabaw. Zwolen-
nicy bardziej leniwych atrakcji mogą skorzystać z wyjazdu 
do kina. Pełen harmonogram jest dostępny na stronie GOK 
Przyrów.

Gmina Janów

Władze Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Ja-
nowie postanowiły zapewnić atrakcję różnego rodzaju. 
Chętni mogą skorzystać z szerokiej oferty.  Warsztaty te-
atralno – lalkarskie, poprowadzi Sylwia Oksiuta-Warmus, 
umożliwią najmłodszym wprowadzić się w świat teatru 
dramatycznego i lalek, a chętni będą mogli sprawdzić się 
w budowie lalek teatralnych; zajęcia dotyczące kuchni 
molekularnej poprowadzi Uniwersytet Rozwoju w Często-
chowie, w trakcie warsztatów dzieci poznają ciekawe wła-
ściwości suchego lodu, agaru, lecytyny i innych tajemnych 
składników. Dodatkowo, będzie można skorzystać z takich 
inicjatyw jak: nordic walking czy joga dla dzieci i młodzieży. 
SOKiS oferuje wiele zajęć za zakresu sportu. Na wszystkie 
atrakcje obowiązują zapisy. Wystarczy odwiedzić ich stronę, 
gdzie dostępny jest cały harmonogram. 

Gmina Olsztyn

Półkolonie w Olsztynie odbędą się pod tytułem ,,Zi-
mowa przygoda na Jurze”. Potrwają one od 16 do 20 
stycznia w Hali Sportowej w Olsztynie. W tym czasie, 

dzieci w wieku 8 do 11 lat zostaną objęte 
opieką, zorganizowane zostaną gry i zabawy 

również na świeżym powietrzu. Ponadto 
odbędzie się bal karnawałowy i wycieczka do 

Żarek. Opiekę nad uczestnikami sprawować będzie wykwa-
lifi kowana kadra od godz. 7.30 do 15.00. Więcej informacji 
uzyskać można pod nr tel. 500 247 152 lub kontaktując się 
poprzez 

e-mail: jurajskiewloczykijebiuro@gmail.com.
Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza na warsz-

taty: teatralne, które odbędą się 17 stycznia w godz. 10:00-
11:30 (dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat) oraz kaligrafi i 
i liternictwa – 24 stycznia w godz. 10.00-11.30 (10-14 lat), 
12.00-13.30 (powyżej 15 lat). Zapisy przyjmowane są pod 
numerem telefonu 34 328 53 13.

Gmina Kamienica Polska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy 
Polskiej postanowiły zorganizować 2 turnusy ferii. Od-
będą się kolejno w pierwszym i drugim tygodniu przerwy 
od szkoły. Przy ul. Konopnickiej 135 w ośrodku GOKSiR 
zaplanowano dla dzieci zabawy integracyjne, warsztaty 
plastyczne oraz projekcje fi lmu. Dzieci mogą spędzić czas 
w ośrodku od 10 do 15. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie instytucji bądź pod numerem 343 273 212 lub 
535 508 002. 

Gmina Konopiska

Gminne Centrum Kultury i Sportu zaplanowało wiele 
wycieczek i atrakcji dla dzieci z gminy i okolic. Warunkiem 
uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców. Znajduje się 
ona na stronie ośrodka bądź można ją również pobrać 
w siedzibie GCKiS, przy ul. Sportowej 60 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Wśród proponowanych 
wydarzeń są: wycieczka do Kolejkowa w Gliwicach, zajęcia 
taneczne prowadzone przez byłą solistkę Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk – Ewę Błaszczyk, zajęcia plastyczne podczas 
których powstaną wspaniałe upominki na Dzień Babci 
i Dziadka. 

Ponadto dzieci będą mogły odwiedzić Park Korzonek, 
w którym odbędzie się zwiedzanie i karmienie zwierząt, 
a także malowanie fi gurek gipsowych. Dla spragnionych 
muzycznych wrażeń zaplanowano również warsztaty z mu-
zyki rozrywkowej. W programie znalazły się również warsz-
taty z podstaw programowania oraz fotografi czne i wiele 
innych. Pełna oferta dostępna jest na stronie ośrodka. 

Gmina Kłobuck

Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kło-
bucku zaplanował na czas ferii warsztaty dziennikarskie dla 
grup od 10 do 14 lat oraz od 15 do 18 lat. Dla zaintereso-
wanych inną tematyką, odbędą się również warsztaty z pro-
gramowania. 

Przez całe ferie, od poniedziałku do piątku będą trwały 
projekcje fi lmów. Dzieciaki obejrzą m.in. ,,Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2”, ,,Piękna i Besti a”, ,,Chłopiec 
z chmur”, ,,Salma w krainie dusz”. Ponadto, 25 stycznia od-
będzie się spektakl teatralny dla dzieci ,,Wielka ucieczka”. 
Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.mokklo-
buck.pl.

Jakie atrakcje zaplanowały gminy?

opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska; 
fot.:pixabay wszystkie zdjęcia
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Inwestycja za blisko 9 mln zł

Pod koniec ubiegłego tygodnia 
zostały ukończone prace związane 
z odwodnieniem i rozbudową ulicy 
Traugutt a, które ruszyły w 2021 
roku. Inwestycja, która kosztowała 
8 mln 778 tys. zł pozwoli na upo-
rządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi wzdłuż 
ulicy i zapobiegnie zalewaniu oko-
licznych terenów.

- Zakres robót budowlanych 
był ogromny. Obejmował m.in. 
budowę kanalizacji deszczowej 
o długości ponad 1,5 km wraz 
z przyłączami, budowę zbiornika 
chłonno-odparowującego, drogi 
gminnej, zjazdów, chodnika, skrzy-
żowań z ulicami przyległymi, kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
oświetlenia ulicznego, a także 
przebudowę wodociągu, przyłączy 

sanitarnych, sieci gazowej wraz 
z przyłączami, sieci i przyłączy 
elektroenergetycznych oraz tele-
technicznych. Przy okazji inwe-
stycji posadzono 32 drzewa (wiśnie 
i czereśnie) i dodatkowe trawniki 
– podsumowuje częstochowski 
magistrat. Nowa droga ma długość 
blisko 1,4 km oraz szerokość jezdni 
5,5 metra. Wybudowano także 
chodnik o szerokości 2 m. Całko-
wita powierzchnia zbiornika chłon-
no-odparowującego, który służył 
będzie odwodnieniu całej okolicy, 
to blisko 3,9 tys. m.kw. Koszt inwe-
stycji to 8 mln 778 tys. zł, z czego 
dofi nansowanie w ramach środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska wyniosło ponad 3,5 
mln zł.

■ fot.: UM Częstochowa
■ pn

Ulica Traugutta już 
po rozbudowie

Znamy listę laureatów

Podczas noworocznego spo-
tkania w Filharmonii Często-
chowskiej wręczono miejskie 
wyróżnienia związane z lokal-
nymi programami oraz medale 
,,Merenti bus”. 

Medale ,,Merenti bus” to spe-
cjalne odznaczenia prezydenta 
Częstochowy za zasługi dla 
miasta, jego społeczności i sa-
morządu – odebrały je tym 
razem dwie osoby. Jedną z nich 
jest Ludomira Grądman, wybitna 
pianistka, absolwentka Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Poznaniu, która była 
związana z Instytutem Muzyki 
Wydziału Wychowania Arty-
stycznego Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Drugi 
medal przyznany został Jerzemu 
Andrzejowi Gralewskiemu, pre-
zesowi Stowarzyszenia Han-
dlowców Targowiska przy ul. 
Świętej Barbary. 

Tradycyjnie prezydent Często-
chowy przyznał nagrody również 
za działania spójne z programami 
miasta w poszczególnych katego-
riach:
• kategoria ,,Częstochowa wspiera 

seniorów” – Ewa Pachura  
• kategoria ,,Kierunek Przyjazna 

Częstochowa” – Jerzy „Jotka” 
Kędziora  

• kategoria „Lepsza komunikacja 
w Częstochowie” –  Fabryka Ro-
werów 

• kategoria – ,,Teraz Lepsza Praca” 
–  ,,Promotor Częstochowskiej 
Gospodarki 2022”   

• nagroda główna – Exact Sys-
tems Sp. z o.o. 

• nagroda specjalna – Hegelmann 
Transporte Sp. z o.o. 

• wyróżnienie – Fabryka Narzędzi 
Medycznych CHIRMED 
Noworoczna uroczystość w Fil-

harmonii Częstochowskiej była 
także okazją do przedstawienia 
laureatek i laureatów Nagrody 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
za najlepszą pracę inżynierską, 
licencjacką, magisterską lub dok-
torską związaną z promocją Czę-
stochowy. 

Wyróżnienie wraz z czekiem 
na 1 tys. zł otrzymała Maja Wil-
czyńska za pracę magisterską pt. 
,,Atrakcyjność częstochowskich 
parków spacerowo-wypoczyn-
kowych – kontekst przestrzenny 
i krajobrazowy”, powstałą na Uni-
wersytecie Łódzkim w Instytucie 
Zagospodarowania Środowiska 
i Polityki Przestrzennej Wydziału 
Nauk Geografi cznych. 

Wyróżniono również Renatę Ku-
biak za pracę inżynierską pt. ,,Pro-
jekt oświetlenia Muzeum Monet 
i Medali Jana Pawła II w Często-
chowie” powstałą w Katedrze 
Optyki i Fotoniki Wydziału Pod-
stawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej. W tym 
przypadku również przewidziano 
nagrodę w formie czeku na 1 tys. zł. 

Wyróżnienie specjalne z cze-
kiem na 2 tys. zł odebrał z kolei 
Maciej Hyszko za pracę doktorską 
pt. ,,Wyobraźnia pod nadzorem. 
Dzieje wybranych częstochow-
skich miejsc pamięci po II wojnie 
światowej z lat 1945-1989” przy-
gotowaną na Uniwersytecie Hu-
manistyczno-Przyrodniczym im. 
Jana Długosza. 

Nagrodę główną za najlepszą 
pracę magisterską, zatytułowaną 
,,Nowa Synagoga w Często-
chowie. Kontekst społeczny bu-
downictwa synagogalnego jako 
miejsca nie-pamięci” i powstałą 
na Wydziale Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w Centrum Stu-
diów Niemieckich i Europejskich 
im. Willy’ego Brandta, oraz czek 
na 3 tys. zł zdobyła Wiktoria Mo-
rawska.

■ pn

Miejskie wyróżnienia wręczone

■ pn
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Drużyna naszej szkoły składa-
jąca się z pięciu uczniów  klasy 
3 En: Jakuba Eliasza, Karola Ja-
strzębskiego, Mateusza Ma-
ciejczyka, Mateusza Orowicza 
i Oliwiera Sornata wzięła udział 
w konkursie zorganizowanym 
przez Politechnikę Gdańską FLO-
ATING OFFSHORE WIND CHAL-
LANGE FOR YOUTH „Zaprojektuj 
i zbuduj pływającą platf ormę pod 
turbinę wiatrową!”. Zgłoszenie do 
konkursu odbyło się za pośred-
nictwem Przemysłowej Akademii 
Rozwoju współpracującą z ZSME. 

Chłopcy uczestniczyli w grze sy-
mulacyjnej będącej pierwszym 
etapem konkursu, w którym zajęli 
I miejsce, a następnie w kolejnym 
etapie w wykładach organizowa-
nych przez Politechnikę Gdańską. 
Na podstawie zdobytej wiedzy 
musieli skonstruować pływającą 
platf ormę, utrzymującą turbinę 
wiatrową na powierzchni wody.  
Drużyna ZSME fi zycznie zbu-
dowała swoją platf ormę  i  była 
świadkiem testów konstrukcji 
modelowych wszystkich drużyn 
zakwalifi kowanych.

Zaprojektuj i zbuduj pływającą 
platformę pod turbinę wiatrową! Dzień Polskich Laureatów Li-

terackiej Nagrody Nobla obcho-
dzony w naszej szkole stał się 
okazją do poznania  wybitnych 
twórców: Henryka Sienkiewicza, 
Władysława Reymonta, Czesława 
Miłosza, Wisławy Szymborskiej 
i Olgi Tokarczuk. Na  lekcjach ję-
zyka polskiego w klasach pierw-
szych obejrzeliśmy krótki fi lm 
o Alfredzie Noblu i jego nagrodzie 
oraz interaktywną prezentację 
dotyczącą sylwetek twórczych 
noblistów. Przywołaliśmy rów-
nież postać polskiego i amery-
kańskiego pisarza żydowskiego 

tworzącego głównie w języku 
jidysz, Isaaka Baszewisa Singera, 
który również został uhonorowany 
Nagrodą Nobla. Humorystyczny 
skrót książek Olgi Tokarczuk za-
czerpnięty z „Przekroju” przybliżył 

twórczość najmniej nam znanej 
pisarki. Lektura fragmentów 
utworów połączona z odgady-
waniem ich autorów nieco nas 
zaskoczyła. Wisława Szymborska 
oprócz poważnej poezji pisała 
też frywolne limeryki, moskaliki, 
lepieje, odwódki, altruitki. Te nie-
poważne utwory wydane zostały 
w zbiorze „Rymowanki dla dużych 
dzieci”. Przygotowaliśmy także ta-
blicę poświęconą Wisławie Szym-
borskiej, która jest patronką roku 
2023.

■ Anna Szydłowska

Dzień Polskich Laureatów 
Literackiej Nagrody Nobla

Na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Częstochowskiej odbyło 
się spotkanie Społecznej Rady 
Konsultacyjnej Wydziału Elek-
trycznego, na którym podpisano 
umowę o współpracy między 
Politechniką Częstochowską 
i Zespołem Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Częstochowie oraz 
umowę o współpracy między Poli-
techniką Częstochowską i Zespołu 

Szkół Elektryczno-Elektronicznych 
im. prof. dr. inż. Janusza Grosz-
kowskiego w Radomsku. Współ-

praca dotyczy objęcia patronatem 
wybranych klas wymienionych 
szkół. Uczniowie z klas objętych 
patronatem będą mogli uczestni-
czyć w wybranych zajęciach au-
dytoryjnych i laboratoryjnych na 
Wydziale Elektrycznym. Po podpi-
saniu umów uczestnicy spotkania 
zwiedzali wybrane laboratoria Wy-
działu Elektrycznego, w których 
prowadzone będą zajęcia dla klas 
objętych patronatem.

Współpraca ZSME z Politechniką Częstochowską

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. AUGUSTYNA 3

W 2020 roku zmieniła się for-
muła programu Erasmus+. Za-
miast przystępować co roku do 
konkursu o grant na fundusze 
unijne, placówki oświatowe 
mogły wnioskować o tzw. Akre-
dytację. Szkoły, które uzyskały 
Akredytację, mają zapewnione 
środki na realizację działań mo-
bilnościowych w kolejnych la-
tach i nie muszą brać udziału 
w konkursach wniosków. Akre-

dytacja przyznawana jest na cały 
okres programowania (obecnie 
do 2027 roku), ale działania 
w ramach tworzonego przez 
szkołę Planu Erasmusa mogą 
trwać od dwóch do pięciu lat. 
Zespół Szkół Samochodowych 
w ramach Akredytacji z pro-
gramu Erasmus+ rozpoczął 
w roku szkolnym 2022/2023 re-
alizację pierwszych mobilności. 
Grupa 13 osób (uczniowie i ab-

solwenci technikum oraz szkoły 
branżowej)udała się promem 
27.11.2022 r. do szwedzkiego 
Malmö na dwutygodniową prak-
tykę w zakładach pracy. Praktyka 
trwała do 11.12.2022 r. Uczest-
nicy mieszkali w hotelu First 
Hotel Jörgen Kock. W tygodniu  
zdobywali oni doświadczenie 
i rozwijali swoje umiejętności 
zawodowe. W pracy każdy 
uczestnik był pod opieką men-

tora, który przydzielał mu za-
dania, czuwał nad prawidłowym 
ich wykonaniem oraz dbał o  
bezpieczeństwo. Popołudniami 
młodzież poznawała miasto 
i okolice, uczestniczyła w zaję-
ciach integracyjnych. W weekend 
odbyła się wycieczka do Göte-
borga oraz zwiedzanie zamku 
i muzeum techniki w Malmö. 
Każdy uczestnik pod koniec 
stażu otrzymał kartę oceny wy-

stawioną przez swojego mentora 
zgodnie z europejskim systemem 
kwalifi kacji ECVET. Po zakoń-
czeniu stażu uczniowie i absol-
wenci złożyli raport benefi cjenta 
do Narodowej Agencji i otrzymali 
certyfi katy, w tym Europass Mo-
bilności. Akredytację dla Zespołu 
Szkół Samochodowych uzyskały 
i opiekunkami stażu były nauczy-
cielki: pani Justyna Mizera i pani 
Marzena Śledź.

Akredytacja czyli nowa formuła programu 
Erasmus+ w Zespole Szkół Samochodowych
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

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

179.900 zł

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

139.900 zł

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

188.900 zł

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

62.900 zł

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

77.900 zł

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

79.900 zł

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

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 129.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 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

FORD EDGE 2.0 E, rok prod. 2019,  118.500 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

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 CITIGO 1.0 E, rok prod. 2018, 38.500 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 13 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

Postanowienie weszło w życie 

Co roku Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny identyfi kuje ok. 200 
tys. kierowców, którzy nie zadbali 
o ciągłość obowiązkowej polisy OC 
swoich pojazdów. Wiążą się z tym 
konsekwencje, które najbardziej 

dotkną kieszenie kierowców. Od 1 
stycznia osoby, które przez 14 dni 
nie opłacą ubezpieczenia samochodu 
osobowego muszą liczyć się z karą 
w wysokości prawie 7 tys. zł. Według 
danych, aż 60% osób posiadających 

pojazd zostanie objętych karą. 

Pamiętaj o terminowym płaceniu 
Należy pamiętać, że są wyjątki, 

w których polisa OC nie odnawia 
się automatycznie po roku. Taka 

sytuacja ma miejsce, gdy: pojazd 
zmienił właściciela. W przypadku, 
gdy kupujemy używane auto, mo-
żemy korzystać z polisy poprzed-
niego właściciela do końca okresu 
jej obowiązywania. Po tym terminie 
ubezpieczenie nie odnowi się auto-
matycznie. Obowiązkiem kierowcy 
jest zadbanie o zawarcie nowej 
umowy. W przypadku, gdy składka 
za poprzednią polisę nie została 
opłacona w całości, również nie od-
nowi się ona automatycznie. Warto 
pamiętać, że nieopłacenie nawet 
jednej raty może wiązać się z przy-
krymi konsekwencjami.

Infl acja a wzrost kar
Kierowcy muszą liczyć się ze zmia-

nami, która wiąże się z infl acją. Ta 
wynosi więcej niż 5%, co przekłada 
się na waloryzację płacy minimalnej. 
To z kolei przekłada się na większe 
kary za brak nowej polisy OC. 
W 2022 r., jeśli przerwa w opłacie 
polisy OC wyniosła więcej niż 14, 
właściciel samochodu osobowego 
był zobowiązany zapłacić karę 
w wysokości 6020zł. Stanowiło to 
dwukrotność minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. W przypadku 
motocykli i motorowerów stanowi 
to zaledwie jedną trzecią minimal-

nego wynagrodzenia. W najgorszej 
sytuacji znajdują się właściciele sa-
mochodów ciężarowych, ciągników 
i autobusów. Na nich nakłada się 
trzykrotność minimalnego wynagro-
dzenia, co w ubiegłym roku stano-
wiło 9030zł. 

Kara może zostać nałożona na po-
jazd, który nawet nie wyjechał na 
ulicę. Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny ma możliwość spraw-
dzenia, kto nie ma aktualnego OC 
bez fi zycznej kontroli kierowcy czy 
samochodu. Specjalny system ma 
za zadanie przetwarzać bazę danych 
o zarejestrowanych pojazdach z udo-
stępnianymi na bieżąco danymi na 
temat nowych polis. W drugiej po-
łowie tego roku nastąpi ponowna 
waloryzacja płacy minimalnej. To 
spowoduje wzrost kar o kolejne 200 
zł (do 7,2 tys. zł).

Zmiany w karach
Poniżej przedstawiamy, jak wzra-

stały kary za brak polisy OC w ostat-
nich latach: 2015 r. - 3500 zł, 2016 
r. - 3700 zł, 2017 r. - 4000 zł, 2018 
r. - 4200 zł, 2019 r. - 4500 zł, 

2020 r. - 5200 zł, 2021 r. - 5600 zł.
■ nl

1 stycznia za nami, a co za tym idzie, kary dla kierowców uległy podwyższeniu. Zmiany w wysokości mandatów i taryfikatorze to nie 
koniec poprawek. Przyszedł czas na zmiany dla kierowców, którzy nie pamiętają o swoich obowiązkach.

Wzrosły kary dla zapominalskich kierowców
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Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł 
tel. 660 714 015

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

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

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

 Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 1700 - 1900

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

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

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

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

Kosze wiklinowe, 2 szt.
Tel. 792 017 815

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

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

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

 Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik 
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł. 
Tel: 500 486 920

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

Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

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

Model w skali 1:43 z serii Kulto-
we Ciężarówki epoki PRL, fiat 
190 NC oryginalnie zapakowa-
ny, cena 99 zł tel.: 794 239 418

Model w skali 1:43 z serii Auta 
PRL, warszawa 203P, w orygi-
nalnym opakowaniu cena 23 zł 
tel.: 794 239 418

Model w skali 1:43z serii Kulto-
we Ciężarówki epoki PRL, star 
1140 w bistrze bez gazetki cena 
99 zł tel.: 794 239 418

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

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

Pawilon przy pasażu, ul. We-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

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

sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC. 
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł. 
Tel. 501 645 181

Pianino Calisio, 
ul. Prądzyńskiego 8/7, Często-
chowa, tel. 535 988 066

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

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

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

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

 Stół rozsuwany, tel. 792 017 
815

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

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

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

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

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

USŁUGI

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

Usługi psychologiczne / Czę-
stochowskie Centrum Diagnozy 
i Terapii, tel. 34 365 50 94,
tel. 600 133 134

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

Hydraulik tanio, solidnie. 
Tel. 532 340 888

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

INNE

ANGIELSKI tłumaczenia i ko-
rekta tekstów, CV, dokumen-
tów, umów, działalność od 
1996 r., faktury Nr tel. 
508569307

Okazja! FUTRO długie,czarne 
karakuły,rozmiar: 50-52, 
stan jak nowe - cena 350 PLN 
tel. 534 082 707

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

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

Przyjmę drewno na opał, 
tel. 660 714 015

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

Przyjmę srebro - złom. 
Tel. 667 499 164

Trening pamięci, uwagi, 
myślenia logicznego i twórcze-
go, od 6 do 106 lat. Tel. 668 
814 587

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

PRACA

Mężczyzna lat 46 podejmie 
pracę jako tokarz - ślusarz,
tel. 694 200 794

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

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

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

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

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

● Arche Hotel Częstochowa wy-
najmie gabinet/pomieszcze-
nie pod usługi masażu lub ko-
smetyczne. Pomieszczenie znaj-
duje się na parterze hote-
lu w Strefie Relaksu. Pomiesz-
czenie jest częściowo umeblo-
wane – możliwa własna aranża-
cja wnętrza. Możliwość korzy-
stania z parkingu hotelowego. 
Powierzchnia – ok 12m² Ce-
na 1000zł / m-c – do negocjacji.
tel.: 668 206 077
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VI sędziowsko – trenerski turniej

W piątek, 6 stycznia często-
chowscy sędziowie siatkówki 
brali udział w VI sędziowsko – tre-
nerskim turnieju integracyjnym, 
organizowanym w Żorach. Tytuł 
najlepszego rozgrywającego tur-
nieju przypadł Marcinowi Do-
brzańskiemu – doświadczonemu 
częstochowskiemu arbitrowi.

Częstochowscy sędziowie siat-
kówki w składzie Paulina Boś, Klaudia 
Worwąg, Aleksandra Deska, Artur 
Kucharski, Michał Michalik, Sławomi 
Rybak, Bartłomiej Fortuna, Przemy-
sław Rychlewski, Bartosz Gołębiowski, 
Dawid Wygas, Mikołaj Ściebura, 

Mateusz Redlarski, Mariusz Kowalik, 
Marcin Dobrzański zajęli drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej i pierwsze 
wśród drużyn sędziowskich. By wyłonić 
zwycięzców potrzeba było rozegrania 
15 meczów pomiędzy drużynami: Pod-
beskidzie, Zagłębie, Katowice i okolice, 
Rybnicki Okręg Węglowy, Często-

chowa i przyjaciele, Trenerzy. Zwy-
cięzcą całego turnieju została drużyna 
Trenerów. Tytuł najlepszego rozgry-
wającego turnieju przypadł Marcinowi 
Dobrzańskiemu – doświadczonemu 
częstochowskiemu arbitrowi.

■ Zdjęcia: Artur Kucharski, źródło: UM 
Częstochowy

Częstochowianin najlepszym rozgrywającym

Czerwono-Niebiescy mają nowego zawodnika

Do zespołu Rakowa Często-
chowa dołącza na zasadzie 
transferu defi nitywnego Adrian 
Gryszkiewicz. Umowa 23-let-
niego zawodnika obowiązywać 
będzie do 30 czerwca 2026 roku 
z opcją przedłużenia o kolejny 
rok.

– Jestem szczęśliwy i zado-
wolony, że trafi łem do takiego 
klubu, jakim jest Raków Często-
chowa. Wiem, że są tutaj przede 
mną duże cele, takie też stawiam 
sam przed sobą. Nie pozostaje 
nic innego jak pracować i zrobić 

wszystko, żeby te cele osiągnąć 
– powiedział Adrian Gryszkiewicz 
po podpisaniu kontraktu. – Adrian 
jest lewonożnym zawodnikiem, 
pasującym do profi lu obrońcy, 
którego szukaliśmy. Obserwo-
waliśmy go od dłuższego czasu 
i chcieliśmy sprowadzić już latem. 
Ma za sobą trudne pół roku w Pa-
derborn, kiedy nie mógł liczyć na 
regularną grę. Wierzymy jednak, 
że w Rakowie rozwinie skrzydła – 
mówi Robert Graf, dyrektor spor-
towy Rakowa Częstochowa.

Adrian Gryszkiewicz urodził 
się w Bytomiu 13 grudnia 1999 

roku. Większość swojej kariery 
sportowej spędził w Zabrzu – 
w zespole Gwarka, a następnie 
Górnika, gdzie trafi ł w lutym 2018 
roku. Zanotował tam łącznie 
94 występy. W ostatnim letnim 
okienku transferowym 23-letni 
obrońca przeniósł się do Nie-
miec, gdzie podpisał kontrakt 
z drugoligowym SC Paderborn 
07. W swoim CV ma również wy-
stępy w młodzieżowej reprezen-
tacji Polski. Adrian Gryszkiewicz 
dołącza do drużyny, która jest na 
zgrupowaniu w Turcji.

■ pn

Do Rakowa dołącza Adrian Gryszkiewicz

1. liga Kobiet

W poprzednim tygodniu za-
wodniczki Skry Ladies przeszły 
testy motoryczne i rozpoczęły 
treningi, przygotowujące je 
do nowej rundy. W najbliższy 
weekend częstochowskie pił-
karki czeka pierwszy mecz 
sparingowy z ekstraligowym Ślą-
skiem Wrocław.

– W ostatnim tygodniu nasza dru-
żyna przeszła szereg testów podzie-
lonych na etapy. Pierwszy stanowiły 
testy szybkości i testy z plyometrii, 
natomiast drugi testy wytrzymałości. 
Miały one na celu ocenę tego czy 
zawodniczki przepracowały ostatni 
okres sumiennie i w jakiej formie 
wracają do treningów – mówi trener  

Łukasz Juchnik, zaznaczając, że 
w ostatnich tygodniach zawodniczki 
pracowały według indywidualnych 
rozpisek przy uwzględnieniu czasu 
wolnego w okresie świątecznym. Za-
planowany na 14 stycznia mecz kon-
trolny Skry Ladies z ekstraligowym 
Śląskiem Wrocław zostanie roze-
grany we Wrocławiu.

■ pn

Piłkarki Skry Ladies wróciły do treningów

Po dziewięciu latach

Znany jest już kalendarz TAURON 
Speedway Euro Championship 2023. 
Po dziewięciu latach przerwy roz-
grywki wracają do Częstochowy, 
gdzie 17 czerwca odbędzie się 
pierwszy fi nał zmagań o tytuł Indy-
widualnego Mistrza Europy. W ry-
walizacji udział wezmą reprezentanci 
Włókniarza Częstochowa – Leon 
Madsen oraz Mikkel Michelsen.

Gospodarzami TAURON SEC 2023 
będzie Częstochowa, Güstrow, Byd-
goszcz oraz Pardubice. TAURON 
Speedway Euro Championship to 
czterorundowy cykl zmagań o tytuł 
Indywidualnego Mistrza Europy na 
żużlu. Zawodnicy będą rywalizować 
podczas 88 wyścigów, po których 
jeden z nich odbierze złoty medal 
oraz trofeum dla najlepszego żuż-
lowca Starego Kontynentu.

– Znamy już pięciu zawodników, 
którzy udział w TAURON SEC 2023 
zapewnili sobie podczas zeszło-
rocznej edycji cyklu. Tytułu Indy-
widualnego Mistrza Europy bronić 
będzie Leon Madsen, który przed 
rokiem, po raz drugi w karierze stanął 
na najwyższym stopniu podium tych 
zmagań. W zmaganiach rywalizować 
będą również zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca od 2 do 5 – Janusz Kołodziej, 
Mikkel Michelsen, Patryk Dudek oraz 
Dominik Kubera. O pozostałe miejsca 
zawodnicy będą walczyć podczas 

rund kwalifi kacyjnych, które odbędą 
się w Terenzano (25.04), Daugavpils 
(29.04), Mureck (1.05) oraz Debre-
czynie (1.05). Finał kwalifi kacji – SEC 
Challenge – zostanie rozegrany 14 
maja w Nagyhalasz – wyjaśnia często-
chowski klub. Pierwszy fi nał zmagań 
o tytuł Indywidualnego Mistrza Eu-
ropy odbędzie się 17 czerwca w Czę-
stochowie. Dotychczas pierwsza, i jak 
dotąd ostatnia runda SEC została ro-
zegrana w Częstochowie 19 września 
2014. Wówczas zwyciężył Grigorij 
Laguta, a Emil Sayfutdinov odberał 
złoty medal za zwycięstwo w cyklu. 

Kalendarz Indywidualnych Mi-
strzostw Europy na żużlu w 2023 
roku:
1. Runda Kwalifi kacyjna – Terenzano 
(Włochy), 25 kwietnia
2. Runda Kwalifi kacyjna – Mureck 
(Austria), 1 maja
3. Runda Kwalifi kacyjna – Debreczyn 
(Węgry), 1 maja
4. Runda Kwalifi kacyjna – Daugavpils 
(Łotwa), 29 kwietnia
SEC Challenge – Nagyhalász (Węgry), 
14 maja
1. Finał – Częstochowa (Polska), 17 
czerwca
2. Finał – Güstrow (Niemcy), 5 sierpnia
3. Finał – Bydgoszcz (Polska), 9 wrze-
śnia
4. Finał – Pardubice (Czechy), 22 wrze-
śnia

■ pn

Tauron SEC wraca 
do Częstochowy!

Sportowy plebiscyt za 2022

Wybierz najlepszych!
Po raz kolejny wybieramy najpopularniejszych sportowców, trenera  i dzia-

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

KUPON

Zawodnicy:
1 ...................................................................................
2 ...................................................................................
3 ...................................................................................
4 ...................................................................................
5 ...................................................................................
Trenerzy:
1 ...................................................................................
2 ...................................................................................
3 ...................................................................................
4 ...................................................................................
5 ...................................................................................
Działacze:
1 ...................................................................................
2 ...................................................................................
3 ...................................................................................
4 ...................................................................................
5 ...................................................................................

Imię i nazwisko:...........................................................
Adres:...........................................................................
.......................................................................................
telefon:.........................................................................
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