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Nowelizacja Kodeksu pracy 
podpisana przez prezydenta 
Andrzeja Dudę wprowadza 
na stałe do przepisów pracę 
zdalną. Ponadto zgodnie z no-
wymi regulacjami pracodawca 
będzie mógł kontrolować trzeź-
wość pracowników. Jak donosi 
portal Business Insider, jeżeli 
pojawi się taka potrzeba, wów-
czas pracownik będzie mógł za-
żądać badania specjalistycznym 
urządzeniem, którego koszt to 
nawet za 20 tysięcy złotych. 
Pracodawca, który nie będzie 
chciał zainwestować w tak drogi 
alkomat, będzie mógł domagać 
się przeprowadzenia badania 
przez policję. 

W nowych przepisach zawarta 
została  defi nicja  pracy  zdalnej, 
która  mówi,  że  jest  to  wykony-
wanie  pracy  całkowicie  lub  czę-
ściowo  w  miejscu  wskazanym 
przez pracownika  i  każdorazowo 

uzgodnionym  z  pracodawcą, 
w tym pod adresem zamieszkania 
pracownika,  w  szczególności 
z  wykorzystaniem  środków  bez-
pośredniego porozumiewania się 
na  odległość.  Dodatkowo  regu-
lacja zakłada, że fi rmy będą mogły 
wprowadzić  kontrolę  trzeźwości 
pracowników,  jeżeli  jest  to  nie-
zbędne  do  zapewnienia  ochrony 
życia  i  zdrowia pracowników  lub 
innych osób lub ochrony mienia.

Co w sytuacji, kiedy podczas 
kontroli w organizmie pracow-
nika zostanie stwierdzona obec-
ność alkoholu? 
Art. 22. § 1. brzmi następująco: 
„Pracodawca  nie  dopuszcza  pra-
cownika do pracy, jeżeli kontrola 
trzeźwości  wykaże  obecność  al-
koholu w organizmie pracownika 
wskazującą  na  stan  po  użyciu 
alkoholu  albo  stan  nietrzeź-
wości  w  rozumieniu  art.  46  ust. 
2  albo  3  ustawy  z  dnia  26  paź-

dziernika  1982  r.  o wychowaniu 
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  albo  zachodzi 
uzasadnione  podejrzenie,  że 
pracownik  stawił  się  do  pracy 
w stanie po użyciu alkoholu albo 
w  stanie  nietrzeźwości  lub  spo-
żywał  alkohol  w  czasie  pracy”. 
Jeżeli  badanie  wykaże  choćby 
najniższe  stężenie  alkoholu,  za-
trudniony  będzie  mógł  żądać 
ponownego  badania  przy  użyciu 
specjalnego  alkometru.  Oznacza 
to,  że  pracodawcy  powinni  za-
kupić bardzo drogi sprzęt. Innym 
rozwiązaniem  jest wezwanie po-
licji. Ustawa ma wejść w życie po 
upływie 14 dni od daty  jej ogło-
szenia  – wyjątek  stanowią  prze-
pisy  o  pracy  zdalnej  i  uchylanej 
telepracy  –  te  przepisy  zaczną 
obowiązywać po upływie dwóch 
miesięcy od dnia ogłoszenia.
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Galeria Jurajska

Kochamy swoją drugą po-
łówkę, ale też przyjaciela lub 
przyjaciółkę, mamę i tatę, ulu-
bioną ciocię, podlewającą nasze 
kwiatki sąsiadkę, kota Felka 
i psiaka Precla, a nawet ko-
chamy... zakupy czy sport! Tak, 
to też może być miłością życia. 

Teraz tę miłość do ludzi i całego 
świata otwarcie wyrazisz w Ga-
lerii Jurajskiej. Z okazji Walen-
tynek organizujemy niezwykły 
konkurs społecznościowy.

Już od 8 do 15  lutego na pasażu 
naszej  galerii  znajdziecie  aż  4 wy-

jątkowe  insta-boxy:  cukierkowy, 
błyszczący,  kwiecisty  oraz  kawiar-
niany - każdy pięknie zaaranżowany 
i gotowy na Waszą mini sesję zdję-
ciową.  -  Zróbcie  sobie  kreatywne 
i  odważne  zdjęcie,  wrzućcie  je 
następnie  na  swoje  social  media 
-  na  Instagram  lub  Facebook’a, 
następnie  je  oznaczcie  haszta-
giem #toteżmiłość  i  lokalizacją Ga-
leria  Jurajska.  Pamiętajcie  też,  aby 
Wasz  post  na  Facebooku  był  pu-
bliczny, z kolei profil na Instagramie 
nie  miał  ustawionej  prywatności 
-  musimy Was  przecież  odszukać! 
Zdjęcia,  które  nas  zachwycą  i  za-
skoczą  nagrodzimy  kartami  poda-
runkowymi Galerii Jurajskiej, dzięki, 
którym wybierzecie  się  do  nas  na 
zakupy.  Pula  obejmuje  aż  14  kart 
o różnych wartościach! -  informuje 
Galeria Jurajska.
I miejsce: karta podarunkowa Ga-
lerii Jurajskiej o wartości 300 zł
II miejsce: karta podarunkowa Ga-
lerii Jurajskiej o wartości 200 zł
III  miejsce:  karta  podarunkowa 
Galerii Jurajskiej o wartości 100 zł
Dodatkowo, przyznanych zostanie 
aż 11 wyróżnień - do tych osób po-
wędrują karty podarunkowe o war-
tości 50 zł. Do dzieła! All you need 
is... LOVE

 ■ mat. pras.

Wyraź miłość i zgarnij... nagrody!

Urząd Miasta Częstochowa 

W Urzędzie Miasta Często-
chowy odbyło się pierwsze 
z cyklu spotkań dot. kompetencji 
cyfrowych. Młodzież edukowała 
się w zakresie bezpieczeństwa 
w sieci i ochrony danych osobo-
wych. Projekt prowadzony jest 
przez Stoelzle Częstochowa.   

1  lutego miało miejsce  kilkugo-
dzinne  spotkanie  w  Sali  sesyjnej 
UM. Uczniowie brali  udział w  in-
auguracji  projektu  ,,Cyberbez-
pieczni  ze  Stoelzle”.  W  ramach 
inicjatywy  będą  mieli  okazję  do 
udziału w warsztaty w szkołach. 
Podjęte  działania  mają  na  celu 
zwiększenie  kompetencji  cy-
frowych  różnych  grup  lokalnej 
społeczności,  z  naciskiem  na 
bezpieczeństwo  i  ochronę  da-
nych w Internecie. Firma Stoelzle 
zaprosiła  do  współpracy  także 
Jurajski Ośrodek Wspierania Eko-
nomii  Społecznej  oraz  Agencję 
Rozwoju Regionalnego w Często-
chowie. Data  inauguracji  okazuje 
się  nie  być  przypadkowa.  Kilka 
dni temu, 28 stycznia obchodzony 
był Europejski Dzień Ochrony Da-
nych Osobowych. 
Pierwszą  prelegentką  była  dr 
Magdalena  Celeban,  Inspektorka 
Ochrony  Danych  Stoelzle.  Spe-
cjalistka ma na swoim koncie pro-
wadzenie szkoleń dla mieszkanek 
i  mieszkańców  Częstochowy, 
w  tym  dla  lokalnych  organi-

zacji  ,,trzeciego  sektora”.  Były  to 
choćby warsztaty  z  cyklu  ,,Chroń 
swoją prywatność” czy w ramach 
Ogólnopolskiego  Programu  Edu-
kacyjnego GIODO „Twoje dane – 
twoja sprawa”.  
Kolejna  prelekcja  dotyczyła 
,,cyfrowego minimalizmu”,  zacho-
wania  równowagi  online-offline, 
czyli między obecnością w wirtu-
alnej  przestrzeni,  mediach  spo-
łecznościowych, a skupieniem się 
na  przeżywaniu  rzeczywistości 
poza Internetem. 
Ostatni wykład wygłosił Maciej 
Kępka  z  Fundacji  Dajemy  Dzie-
ciom Siłę. W swoim przemówieniu 
skupił  się  na  tym, w  jaki  sposób 
social  media  wpływają  na  naszą 
samoocenę.  Udzielił  on  również 
bezpłatnej  pomocy  dzieciom, 
które  doświadczają  krzywdzenia 

czy  przemocy. Głos  zabrała  rów-
nież Barbara Michalska z Fundacji 
Edukabe. Podjęła się  tematu dot. 
minimalizowania  zjawisk  nace-
chowanych  brakiem  tolerancji 
czy  szeroko  rozumianą  prze-
mocą.  Obie  fundacje  także  były 
już wcześniej zaangażowane w or-
ganizację spotkań o podobnej te-
matyce w Częstochowie.  
Konferencja  odbyła  się  pod 
patronatem  Prezydenta  Miasta 
Częstochowy.  Wzięło  w  niej 
udział ok. 120 uczennic i uczniów 
z  częstochowskich  szkół  wraz 
ze  swoimi  opiekunkami.  Projekt 
Stoelzle  ma  w  planach  kolejne 
spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą, 
a także szkolenia z grupami doro-
słych, w tym seniorek i seniorów.
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Rozmawiali o cyberbezpieczeństwie 
z częstochowską młodzieżą

fot. UM Częstochowa

W częstochowskich komisariatach

Jeśli chcesz anonimowo sprawdzić 
swoją trzeźwość przed wejściem do 
samochodu – teraz masz taką moż-
liwość. Miasto przekazało środki 
na zakup 6 samoobsługowych al-
komatów, które znajdują się przy 
częstochowskich komisariatach. To 
inicjatywa służąca bezpieczeństwu 
mieszkanek i mieszkańców.

Policja  dokonała  zakupu  sprzętu, 
który  pozwala  za  samodzielne 
sprawdzenie  trzeźwości  w  miej-
scach  przygotowanych  na  terenie 
komisariatów  policji  w  Często-
chowie.  Znajdują  się  one  przy  na-
stępujących  ulicach: Popiełuszki 5 
(KP I), Bór 14 (KP II), Kiedrzyńskiej 
98 (KP III), Kopernika 38 (KP IV), 
Czecha 15 (KP V) i Łukasińskiego 
26 (KP VI).
– Alkomaty zostały zainstalowane 
w  6  komisariatach  w  miejscach 
ogólnodostępnych,  w  pobliżu  sta-
nowisk  kierowania.  Urządzenia,  na 
których  wyświetla  się  instrukcja, 
są  intuicyjne w obsłudze  i  nie wy-
magają  żadnych  działań  ze  strony 
policjantów,  w  tym  odnotowania 
faktu w książce badań ani  spisania 
danych  osobowych.  […]  Badanie 
można więc przeprowadzić w pełni 
anonimowo –informuje Komendant 
Miejski Policji w Częstochowie mł. 
insp. Dariusz Kiedrzyn.
Inicjatywa  ma  na  celu  zwięk-
szenie bezpieczeństwa mieszkanek 
i  mieszkańców.  Dzięki  miejskim 
środkom  pozyskanym  z  miejskich 
środków  w  ramach  tzw.  funduszu 

“małpkowego”, czyli opłat ze sprze-
daży napojów alkoholowych w opa-
kowaniach  jednostkowych  do  300 
ml  dokonano  zakupu  urządzeń. 
Środki na zakup alkomatów (24 tys. 
zł)  zostały  na  podstawie  zawartej 
umowy  przekazane  na  konto Wo-
jewódzkiego  Funduszu  Wsparcia 
Policji KWP w Katowicach.
– Wspólnie  z  częstochowską po-
licją  prowadzimy  różnego  rodzaju 
akcje  prewencyjne mające  na  celu 
poprawę  bezpieczeństwa  m.in. 
częstochowskich  seniorów,  mło-
dzieży,  innych  grup  społecznych, 
czy  też  zabezpieczania  mieszkań 
w  czasie  naszych  wyjazdów.  Ko-
lejny  przykład  tej  współpracy  to 
przekazanie środków na zakup alko-
matów z jednorazowymi ustnikami, 
aby  nasi  mieszkańcy  mogli  samo-
dzielnie  i  anonimowo  sprawdzić 
swoją  trzeźwość,  zanim wsiądą  za 
kierownicę – mówi prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Przed Komendą Miejską Policji od-
było  się  zaprezentowanie  jednego 
z alkomatów zainstalowany w I Ko-
misariacie  Policji  (w  sąsiedztwie 
KMP).  W  spotkaniu  wzięli  udział 
również:  naczelniczka  Wydziału 
Polityki  Społecznej  UM  Agnieszka 
Grabińska,  kierowniczka  referatu 
przeciwdziałania  uzależnieniom 
Barbara  Pamuła-Wesołek  oraz  za-
stępca wydziału  ruchu  drogowego 
KMP  w  Częstochowie  Krzysztof 
Stemplowski.
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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

Nowy podatek od zbiórek

Od 1 lipca ten, kto otrzyma da-
rowizny od wielu obcych osób, 
a kwota przekroczy 54180 zł 
zapłaci podatek spadków i daro-
wizn. Ustawa trafi ła do senatu. 
Premier zabrał głos. 

Podatek  będzie  musiała  za-
płacić  osoba  obdarowana,  której 
uzbierana  kwota przekroczy  limit 
określony w ustawie. Po przekro-
czeniu  tzw.  kwoty wolnej,  osoba 
fi zyczna zostanie zobowiązana do 
dokonania  dodatkowych  opłat. 
Wysokość  limitu uzależniona  jest 
od stopnia pokrewieństwa. 
W  pierwszej  wersji  projektu 
zakładano  zmianę  dot.  kwoty 
wolnej.  Miała  ona  ulec  zwięk-
szeniu.  Podczas  prac  posłowie 
przegłosowali  poprawkę,  która 
wpływa  na  to,  kto  będzie  mu-
siał  zapłacić  podatek.  Jeśli  senat 
przyjmie  tę wersję, podwyższone 
limity będą obejmowały pojedyn-
czego  darczyńcę,  jak  i  darowizny 
od wielu osób. 
Do  tej  pory,  rozliczenie  z  fi -
skusem  ciążyło  na  osobie,  która 
przekazała  kwotę  ponad  limit. 
Jeśli  więc  ogłoszona  została 
zbiórka  to  ewentualny  podatek 
był należny wyłącznie od pojedyn-
czej wpłaty na kwotę wyższą niż 5 
308 zł. Osoby, które organizowały 
zbiórki  internetowe  i  uzbierały 
nawet bardzo wysokie kwoty, nie 
musiały  płacić  od  tego  podatku. 
Proponowane  zmiany  obejmą 

jednak  prywatne  zbiórki,  które 
organizowane są np. za pośrednic-
twem platf orm internetowych.
25  stycznia  br.  na  dodatkowym 
posiedzeniu  sejmowej  komisji 
nadzwyczajnej  do  spraw  deregu-
lacji  posłowie  PiS  zaproponowali 
wprowadzenie  zmian.  Chcą,  aby 
opodatkowane zostały darowizny 
otrzymane  od  wielu  osób  na 
kwotę powyżej 54 180 zł (albo 81 
270 zł i 103 360 zł jeśli darowizny 
przekazują osoby najbliższe odpo-
wiednio z II i I grupy podatkowej). 
Sejm  przegłosował  tę  zmianę. 
Teraz ustawa trafi ła do Senatu. 
Proponowane  zmiany  wpłyną 
na  benefi cjentów  zbiórek  chary-
tatywnych  i  crowdfundingowych. 
Należy  przypomnieć,  że  kwota 
wolna  30  tys.  zł  w  ustawie  PIT 
nie  jest  równa  kwocie  wolnej 
w ustawie o podatku od spadków 
i darowizn. 
Premier Mateusz Morawiecki za-
powiedział jednak, że nie pozwoli, 
żeby  nowe  przepisy wpłynęły  na 
kwesti e zbierania środków na cele 
charytatywne  i  tego  typu  inicja-
tywy. Proponowane  zmiany mają 
na  celu  zapobieganie  możliwości 
prania  pieniędzy.  Ministerstwo 
Finansów pracuje nad doprecyzo-
waniem zapisów. 
Po  zmianach  wprowadzonych 
w  październiku  2022  r.  opodat-
kowaniu  podlega  nabycie  przez 
nabywcę,  od  jednej  osoby,  wła-
sności rzeczy i praw majątkowych 

o  czystej  wartości  przekracza-
jącej:  w  przypadku  osoby  zali-
czanej do I grupy - 10 434 zł; do 
II grupy  - 7878 zł; do  III grupy – 
5308 zł.
Grupy obejmują kolejne stopnie 
pokrewienstwa:  grupa  I  –  mał-
żonek, zstępny, wstępny, pasierb, 
zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, 
macocha  i  teściowie;  grupa  II  – 
zstępni  rodzeństwa,  rodzeństwo 
rodziców,  zstępni  i  małżonkowie 
pasierbów, małżonkowie  rodzeń-
stwa  i  rodzeństwo  małżonków, 
małżonkowie  rodzeństwa  mał-
żonków,  małżonkowie  innych 
zstępnych;  grupy  III  –  pozostałe 
osoby.
Zaproponowane  zmiany  brzmią 
następująco:  „Opodatkowaniu 
podlega  nabycie  przez  nabywcę 
własności  rzeczy  i  praw  ma-
jątkowych  o  czystej  wartości 
przekraczającej  w  okresie  5  lat, 
począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. 
oraz w  każdym  kolejnym  okresie 
5  lat:  36120  zł  od  jednej  osoby 
lub 108360 zł od wielu osób – je-
żeli nabywcą jest osoba zaliczona 
do  I grupy podatkowej; 27090 zł 
od  jednej osoby  lub 81270 zł od 
wielu  osób  –  jeżeli  nabywcą  jest 
osoba zaliczona do II grupy podat-
kowej; 18060 zł od  jednej osoby 
lub 54180 zł od wielu osób –  je-
żeli nabywcą jest osoba zaliczona 
do III grupy podatkowej.”

■ Natalia Lewandowska

Internetowe zrzutki zagrożone?

Za nami ferie zimowe

O ponad 2,5 tys. wzrosła liczba 
całkowicie wykorzystanych 
bonów w Śląskim w ciągu ostat-
nich dwóch tygodni stycznia. To 
wtedy uczniowie z województwa 
śląskiego korzystali z zimowych 
ferii. W tym czasie kwota zreali-
zowanych transakcji bonami wy-
niosła ponad 2 mln zł – informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Ferie zimowe to był dobry czas na 
wykorzystanie  bonów  turystycz-
nych, tym bardziej, że ich ważność 
kończy się 31 marca tego roku. Jak 
widać po zrealizowanych transak-
cjach  rodzice  chętnie  skorzystali 
z  tej  możliwości.  Gdy  jeszcze  do 
11 stycznia kwota zrealizowanych 
transakcji  bonami  przez  miesz-
kańców  województwa  śląskiego 
wyniosła  333,6 mln  zł,  to  już  30 
stycznia wyniosła ona 335,7 mln. 
To  pokazuje,  że  w  okresie  dwu-
tygodniowych  ferii  zimowych 
rodzice  w  województwie  śląskim 
zrealizowali bony na ponad 2 mln 
zł. W tym czasie zmniejszyła się też 

liczba bonów nieaktywnych z 51,4 
tys.  na  50,6  tys.  Jednak  wciąż 
w  województwie  śląskim  jest  do 
wykorzystania 159 771 bonów. Są 
to  zarówno bony nieaktywne,  jak 
i  te  aktywowane,  ale  jeszcze  nie 
wykorzystane, bądź też częściowo 
wykorzystane.  - Warto się pospie-
szyć, bo transakcję bonami można 
zrealizować do końca marca, choć 
sam  wypoczynek,  impreza  tury-
styczna,  pobyt  w  hotelu  może 
odbyć się znacznie później, nawet 
w  wakacje  –  informuje  Beata 
Kopczyńska,  regionalny  rzecznik 
prasowy  ZUS  województwa  ślą-
skiego. Przypomnijmy, za pomocą 
bonu turystycznego rodzice mogą 
zapłacić  za  usługi  hotelarskie  lub 
imprezy  turystyczne  w  Polsce. 
Mogą  nim  pokryć  należność  np. 
pobyt  dziecka  na  kolonii,  wy-
cieczce czy obozie. Bon może też 
służyć  do  opłacania  jednodnio-
wych wycieczek wraz z wszelkimi 
atrakcjami,  przewidzianymi  przez 
organizatorów  w  ramach  danej 
oferty.

■ opr.pn

Wzrosła liczba 
wykorzystanych 
bonów turystycznych
fot. freepik.com

Od 1 kwietnia 

- Zdecydowaliśmy się, aby 
wszystkie piekarnie i cukiernie 
mogły skorzystać od 1 kwietnia 
z obniżonej względem cen rynko-
wych stawki na gaz. (...) Będziemy 
gwarantowali na zasadzie de mi-
nimis, to jest procedura unijna 
i musimy się jej trzymać - zapo-
wiedział szef rządu, Mateusz Mo-
rawiecki. 

Od  1  kwietnia  piekarnie  i  cu-
kiernie będą korzystać z obniżonych 
stawek za gaz do 200,17 zł za MWh 

-  zapowiedział  premier  Mateusz 
Morawiecki.  Pomoc  dla  małych 
i średnich rodzinnych piekarni wie-
lopokoleniowych ma obowiązywać 
do końca roku. Dopłaty nie obejmą 
wielkich sklepów sieciowych.
Obecny  na  konferencji  minister 
rozwoju  i  technologii  Waldemar 
Buda  wskazał,  że  rząd  nie  chce 
wspierać  ogromnych  biznesów, 
czyli  np.  wypieków,  które  mają 
miejsce w marketach.
-  Dedykujemy  tę  pomoc  małym, 
średnim rodzinnym piekarniom wie-

lopokoleniowym. – zaznaczył Buda. 
Dodał, że na pomoc mogą liczyć te 
piekarnie, których technologia pro-
dukcji opiera się o gaz.
-  To  będzie  wielka  ulga  dla  tych 
piekarni,  dla  tych  cukierni,  które 
muszą  płacić  dzisiaj  więcej.  Od  1 
kwietnia mogą planować  sobie  już 
znacząco  niższy  koszt  -  zapowie-
dział Morawiecki. Rząd będzie gwa-
rantował  pieniądze  na  ten  cel  do 
poziomu 200 zł i 17 gr za MWh.

■ nl

Tańszy gaz dla piekarni i cukierni 

WOŚP Częstochowa

Znamy kwotę, którą udało się 
zebrać podczas 31. Finału WOŚP 
w Częstochowie. W tym roku na 
konto Fundacji trafi  655 707, 39 zł.
Na  zebraną  kwotę  składają  się: 
pieniądze zebrane przez wolonta-
riuszy  oraz  te  z  terminali  płatni-
czych, e-skarbonka oraz  licytacje 
Allegro, które nadal trwają.
–  Dziękujemy  wszystkim 
osobom,  które  przyczyniły  się 
do  tego  sukcesu.  Tegorocznych 
wynik,  to  o  niemal  150  tysięcy 
więcej  niż  udało  nam  się  zebrać 
podczas ubiegłorocznego Finału! 

Gramy  do  końca  świata  i  jeden 
dzień  dłużej!  -  informuje  sztab 

WOŚP Częstochowa.
■ nl

Sztab z rekordową sumą 
fot. Patryk Kubat
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fot. Starostwo Powiatowe

aktualności

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

W środę, 1 lutego w Staro-
stwie Powiatowym w Często-
chowie otwarto Strefę Obsługi 
Interesanta. Nowoczesna sala 
umożliwi mieszkańcom powiatu 
bezpośredni kontakt z urzęd-
nikami i znacząco ułatwi zała-
twianie spraw.
-  Mam  nadzieję,  że  mieszkańcy 
będą  zadowoleni,  obywatel  musi 
opuścić ten budynek z wiedzą, że 
został prawidłowo i w pełni poin-
formowany – mówi Starosta Czę-
stochowski  Krzysztof  Smela  -  To 
jest początek. Następnym etapem 
będzie przebudowa wejścia głów-
nego  oraz  wydziału  komunikacji 
wraz  z  elektronicznym  systemem 
kolejkowym – dodaje starosta. 
W  spotkaniu,  wśród  zaproszo-

nych  gości,  byli  również  radni 
powiatu,  którzy  wyrazili  zgodę 
na  przeznaczenie  odpowiednich 
środków  finansowych.  -  Robimy 
urząd  przyjazny  mieszkańcowi 
powiatu.  W  imieniu  własnym 
oraz rady chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy czuwają nad tą 
inwestycją.  Cieszy  również  fakt, 
że zwracamy uwagę na osoby nie-
pełnosprawne.  Mamy  dostępną 
windę,  szeroki  podjazd,  otwartą 
przestrzeń  i  dużo  pomysłów  na 
kolejne usprawnienia – mówi An-
drzej Kubat, Przewodniczący Rady 
Powiatu.
W  wyniku  remontu  części  po-
mieszczeń  na  parterze  budynku 
Starostwa  Powiatowego  w  Czę-
stochowie  przy  ulicy  Jana  III  So-

bieskiego 9 powstało 7 stanowisk 
dla obsługi mieszkańców:
-  3  stanowiska  dla  Wydziału 
Geodezji  i  Kartografii  –  sprzedaż 
map  oraz  wydawanie  wyrysów  
i wypisów z rejestru gruntów,
- 2 stanowiska dla Wydziału Ad-
ministracji  Architektoniczno-Bu-
dowlanej,
- 1 stanowisko dla Powiatowego 
Inspektoratu  Nadzoru  Budowla-
nego,
- 1 stanowisko dla potrzeb pozo-
stałych Wydziałów.
Wartość  wykonanych  robót  za-
mknęła się w kwocie 835 133 zł. 
Wykonawcą  było  Przedsiębior-
stwo-Remontowo-Budowlane 
„STEBUD” Stefan Pustelnik.

 ■ opr. pn

Otwarto komfortową strefę dla interesantów

Remonty w Częstochowie

Od najbliższego piątku, 3 lutego 
do poniedziałku, 6 lutego linie 
tramwajowe nr 1 i 2 będą kur-
sować na skróconej trasie: Fiel-
dorfa-Nila – Zajezdnia MPK. Linia 
tramwajowa nr 3 – bez zmian. 
Przyczyną zawieszenia ruchu 
tramwajów w al. Pokoju jest 
montaż elementów konstrukcyj-
nych nowej estakady na Rakowie 
w ciągu alei Wojska Polskiego.
Na  odcinku  Zajezdnia  MPK  – 
Kucelin  w  obu  kierunkach  będzie 

kursować  zbiorcza,  zastępcza  linia 
autobusowa  nr  40.Biuro  Inżyniera 
Ruchu informuje, że w dniach 3-6 lu-
tego (od piątku do poniedziałku), linie 
tramwajowe nr 1 i 2 będą kursować 
na skróconej trasie: Fieldorfa-Nila – 
Zajezdnia MPK. Linia tramwajowa nr 
3 będzie kursować bez zmian.
-  Przyczyną  zawieszenia  ruchu 
tramwajów we wskazanych dniach 
na  al.  Pokoju  będzie  montaż  ele-
mentów  konstrukcyjnych  nowego 
wiaduktu w miejscu starej estakady, 

w ciągu Alei Wojska Polskiego nad 
trakcją tramwajową. Miejski Zarząd 
Dróg  w  Częstochowie  jednocze-
śnie  informuje,  że  po  przychyleniu 
się  do  naszego  wniosku  przez 
wykonawcę  robót  budowlanych, 
ruch kołowy na osi al. Pokoju – ul. 
Jagiellońska  w  obu  kierunkach 
zostanie  utrzymany.  Przepra-
szamy  za  utrudnienia  -informuje 
Maciej  Hasik,  rzecznik  prasowy 
MZD i MPK w Częstochowie.

 ■ nl

Od 3 lutego Aleja Pokoju bez tramwajów

Budowa al. Wojska Polskiego

Wykonawca prac na budowie 
nowej al. Wojska Polskiego 
w Częstochowie (DK-91) wyty-
czył utwardzone przejścia dołem 
do bezpiecznego przechodzenia 
pieszo na drugą stronę budowy. 
Aktualnie funkcjonują na wyso-
kości ulic: Mireckiego i Stromej. 
Dwie kolejne przeprawy zo-
staną wytyczone po demontażu 
kładek w obrębie ulic: Po-
wstańców Śląskich i Okrzei –  in-
formuje Maciej Hasik, rzecznik 
MZD w Częstochowie.
Jak  zapewnia  Miejski  Zarząd 
Dróg, w miarę możliwości wyko-
nawca będzie zapewniał komfor-
towe  warunki  do  przechodzenia 
wytyczonymi  azylami.  –  Jest 

to  jednak  teren  objęty  pracami 
więc  o  warunki  idealne  będzie 
trudno, ma być przede wszystkim 
bezpiecznie.  Pamiętajcie,  że 
przechodząc  znajdujemy  się  na 
placu  budowy  więc  zachowajmy 
ostrożność.  Przypominamy,  że 
docelowo  w  ramach  budowy 
powstaną  zupełnie  nowe  kładki 
dla  pieszych  w  miejscach  dotąd 
funkcjonujących,  w  parametrach 
na  miarę  XXI  wieku.  Przyszłe 
obiekty  mają  oprócz  wysokich 
standardów  technicznych  mieć 
ciekawą  formą  i  podświetlenie  – 
dodaje  rzecznik MZD. Całość  in-
westycji gotowa ma być z końcem 
2023 roku.

 ■ pn

Wytyczono bezpieczne 
przejścia dla pieszych

fot. MZD w Częstochowie

Sygnalizacja na skrzyżowaniach

Zniknęły liczniki, które odmierzają 
czas do zmiany świateł na pięciu 
newralgicznych skrzyżowaniach 
w Częstochowie. Miejski Zarząd 
Dróg w Częstochowie uspokaja, 
że nadal będą one funkcjonować, 
jednak w nieco zmodyfikowanych 
lokalizacjach. Tam, gdzie liczniki zli-
kwidowano,  zainstalowano tzw. 
system akomodacyjny, w którym 
czujniki i kamery wychwytują ruch, 
a program dostosowuje cykl zmiany 
świateł do panujących aktualnie wa-
runków na drodze.
Liczniki odmierzające czas do zmiany 
świateł zostały zdemontowane z kilku 
skrzyżowań  z  uwagi  na  brak  wa-
runków technicznych do ich funkcjo-
nowania. Nie zostały jednak usunięte 
trwale. - Pozostały na skrzyżowaniach 
ze starego typu, tzw. stałoczasową sy-

gnalizacją (Dekabrystów – Kilińskiego, 
Legionów – Faradaya, al. Jana Pawła 
II – Dąbrowskiego – Kilińskiego  i Ki-
sielewskiego  –  Dmowskiego),  część 
z  demontażu  pozostanie  zabezpie-
czeniem technicznym dla funkcjonują-
cych, a reszta będzie przeniesiona na 
inne  skrzyżowania,  gdzie  system  sy-
gnalizacji starego typu pozwoli na ich 
zastosowanie.  Proponowanymi  loka-
lizacjami  spełniającymi  te warunki  są 
krzyżówki ulic: św. Rocha i św. Jadwigi 
oraz  Kisielewskiego  z  Traugutta.  Ich 
montaż i termin instalacji uzależnione 
są od wysokości wyceny takiej usługi 
przez specjalistyczne firmy, na odpo-
wiedzi  których  czekamy  –  informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miej-
skiego Zarządu Dróg w Częstochowie 
i podkreśla, że została zmodyfikowana 
także  sygnalizacja  świetlna  na  klu-

czowym dla płynności ruchu tramwa-
jowego  fragmencie  trasy  w  dzielnicy 
Tysiąclecie. – Dzięki temu tramwaj bę-
dzie poruszał się szybciej, a piesi będą 
bezpieczniejsi.  Przy  okazji  budowy 
urządzeń  detekcji  ruchu  pojazdów 
i  pieszych  zostały  bowiem  zamonto-
wane detektory dla tramwajów w ciągu 
Alei Armii  Krajowej.  Pozwolą  one  na 
realizację priorytetu dla tramwaju. Dla 
poprawnego działania programowego 
priorytetu dla tramwaju zlikwidowane 
zostało  przejście  dla  pieszych  przez 
torowisko  tramwajowe  po  północnej 
stronie  skrzyżowania  Al.  Armii  Kra-
jowej  z  ul.  Dekabrystów.  Miejsce  to 
zostało pozostawione jedynie jako su-
gerowane miejsce przechodzenia  (bez 
nadania pierwszeństwa pieszym) – do-
daje rzecznik MZD.

 ■ opr. pn

Co z licznikami zmiany świateł?
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Jak wytrwać w noworocznym postanowieniu 
i rzucić palenie?

Do najtrudniejszych wyzwań 
noworocznych należy z pewno-
ścią rzucanie palenia, a za nami 
już pierwszy miesiąc nowego 
roku. Wiele osób niestety nie 
daje rady porzucić zgubnego na-
łogu z dnia na dzień i  po krótkim 
okresie tytoniowej abstynencji 
przekłada swoje „żelazne” posta-
nowienie o kolejny rok.

Okazuje  się,  że  dla  palaczy, 
którzy  za  żadne  skarby  nie mogą 
skończyć  z  papierosami,  istnieją 
inne rozwiązania, co więcej – we-
dług  licznych  badań  naukowych, 
redukujące  i ograniczające  ryzyko 
zdrowotne  związane  z  nałogiem. 
A  ważną  z  psychologicznego 
punktu  widzenia  okolicznością 
może być po prostu oderwanie się 
od  codziennych  rytuałów. Dr Ka-
tarzyna  Korpolewska,  psycholog 
społeczna, wykładowczyni akade-
micka i autorka dwóch programów 
profi laktyki  uzależnień  dla  mło-
dzieży oraz programu rzucania pa-
lenia tłumaczy, dlaczego ta wiedza 
może  być  pomocna  w  rzucaniu 
palenia:
—  Rzucanie  palenia  to  walka 
z  nałogiem  na  trzech  poziomach. 
Pierwszy  związany  jest  z  uzależ-
nieniem  od  nikotyny.  Na  drugim 
trzeba  poradzić  sobie  z  typowymi 
nawykami i zachowaniami, np. pa-
pieros  po  jedzeniu,  do  kawy,  przy 
długiej  rozmowie  telefonicznej. 
Tutaj  należy  też  przyzwyczajenie 
trzymania papierosa w dłoni  i  się-
gania nim do ust. Trzeci poziom to 
zachowania  społeczne,  czyli  np. 
spotkania w palarni, wzajemne czę-
stowanie się papierosami, poczucie 
wspólnoty z innymi palaczami. Ze-
rwanie  z  nałogiem  oznacza  więc 
zmianę  trybu  życia  —  komentuje 
ekspertka.
I dlatego właśnie nieoczekiwanym 
sprzymierzeńcem może  okazać  się 
na  przykład  rodzinny  zimowy  wy-
jazd na ferie lub po postu oderwanie 
się  od  codziennych  czynności, 
zmiana otoczenia i rytmu dnia.

Dr  Korpolewska  zaznacza,  że 
ważne  jest  również,  aby  zrozu-
mieć, jak silny jest mechanizm wy-
pracowanego  przez  lata  palenia 
nawyku:    —  Tu  przydatne  mogą 
być  np.  papierosy  elektroniczne. 
Nadal  po  coś  sięgam,  trzymam 
między palcami, sięgam do ust, za-
ciągam się, ale zmniejszam dawkę 
nikotyny, nie wdycham substancji 
smolistych i nie truję otoczenia.
Warto wiedzieć,  że według  Pu-
blic  Health  England,  instytucji 
zdrowia  publicznego  w  Wielkiej 
Brytanii  oraz  Royal  College  of 
Physicians  (Królewskiego  Ko-
legium  Lekarskiego),  alterna-
tywne  dla  tradycyjnego  palenia 
urządzenia,  czyli  e-papierosy 
i podgrzewacze tytoniu, są poten-
cjalnie  mniej  szkodliwe  o  ok.  95 
proc. w  porównaniu  do  tradycyj-
nych papierosów, a to ze względu 
na  brak  najbardziej  toksycznych 
substancji  smolistych  zawartych 
w  papierosowym  dymie.  Watro 
wiedzieć,  że  e-papierosy  mogą 
działać   w  systemach  otwartych, 
kiedy  użytkownik  samodzielnie 
uzupełnia  służący  do wapowania 
liquid oraz w systemach zamknię-
tych,  z  gotowymi  wymiennymi 
kartridżami,  jak na przykład Vuse 
ePod. Oferta nikotynowych alter-
natyw  dostępna  na  rynku  wciąż 
się  poszerza,  wystarczy  wspo-
mnieć  od  niedawne  dostępne 
w  Polsce  niezawierające  tytoniu 
saszetki  nikotynowe,  przez  nie-
których naukowców wskazywane 
jako  jeszcze  mniej  szkodliwe,  niż 
te wyżej wspomniane. Każdy mo-
ment jest dobry, by rzucić palenie, 
więc nie zrażajmy się,  jeśli nowo-
roczne postanowienie uwolnienia 
się  od  nałogu  nieco  odwleka  się 
w czasie. Grunt, żeby znaleźć na-
rzędzia i okoliczności, które mogą 
nam  skutecznie  i  defi nitywnie 
w tym pomóc i ograniczyć wpływ 
tytoniowego dymu na zdrowie.

■ materiał prasowy

Czy czas zimowych podróży 
okaże się nieoczekiwanym 
sprzymierzeńcem?

Ogłoszono konkurs

Ministerstwo Zdrowia ogło-
siło konkurs, w którym pla-
cówki mogą ubiegać się o środki 
z Funduszu Medycznego na mo-
dernizację, przebudowę lub do-
posażenie szpitalnych oddziałów 
ratunkowych, w tym pracowni 
diagnostycznych współpracują-
cych z SOR. 

Wnioski  o  dofi nansowanie  bę-
dzie można składać od 27 lutego 
2023 r.
–  Od  profesjonalnej  diagno-
styki  i pomocy na szpitalnym od-
dziale  ratunkowym  zależy  życie 
i  zdrowie  pacjentów.  Sprawne 
działanie  SOR  ma  wpływ  na 
dalsze  leczenie  pacjentów  i  nie-
jednokrotnie na ich szybki powrót 
do  aktywności  zawodowej.  Dla-
tego szpitalny oddział  ratunkowy 
musi być nie tylko sprawnie zarzą-

dzany, ale perfekcyjnie urządzony 
i  wyposażony.  Ogłoszony  dziś 
konkurs jest kolejnym elementem 
reformy  infrastruktury  ochrony 
zdrowia.  Dzięki  dofi nansowaniu 
nowych  projektów  poprawi  się 
jakość  świadczeń  udzielanych 
w szpitalnych oddziałach ratunko-
wych – wyjaśnia minister zdrowia 
Adam  Niedzielski.  –  Ogromne 
środki  z  Funduszu  Medycznego, 
które  zostaną  przekazane  pla-
cówkom na rozwój SOR pozwolą 
nie  tylko  wesprzeć  infrastruk-
turalnie  kolejny  obszar  sektora 
ochrony zdrowia w ramach ofen-
sywy  inwestycyjnej,  ale  przede 
wszystkim  wyniosą  na  kolejny 
poziom komfort odczuwany przez 
pacjenta,  także  w  kluczowym 
wymiarze  diagnostycznym  -  tłu-
maczy wiceminister Marcin Mar-
tyniak.

Te placówki mogą skorzystać 
z dofinansowania 

O  dofi nansowanie  z  Funduszu 
Medycznego,  mogą  ubiegać  się 
placówki,  które  na  dzień  ogło-
szenia  konkursu  udzielają  świad-
czeń opieki zdrowotnej w zakresie: 
świadczenia w szpitalnym oddziale 
ratunkowym.  Drugim  warunkiem 
skorzystania  z  dofi nansowania 
jest  zawarcie  umowy  z  Naro-
dowym  Funduszem  Zdrowia  na 
wymieniony  zakres  świadczeń  do 
31  grudnia  2021  r.  Łączna  kwota 
dofi nansowania  to  750  mln  zł. 
Natomiast  maksymalna  kwota 
dofi nansowania  jednego  wniosku 
może  wynieść  15  mln  zł.  Nabór 
wniosków  o  dofi nansowanie  po-
trwa do 31 marca 2023 r. 

■ opr. pn

750 mln zł na ratownictwo medyczne

Potrzebna od zaraz

Nasz lokalny dziennik „Życie 
Częstochowy i Powiatu” objął 
patronatem medialnym cykl akcji 
krwiodawstwa oddziału Często-
chowski Legion. Pierwsza już 14 
lutego 2023 roku. Odbędzie się 
ona na placu Biegańskiego pod 
hasłem „Kropla Miłości”.

-  Krew  jest  potrzebna  nie-
zmiennie  w  każdych  ilościach 
i  z  każdej  grupy.  Ten  życiodajny 
płyn  można  oddawać  w  mobil-
nych  punktach  krwiodawstwa 
lub  oddziałach  terenowych  Re-
gionalnego  Centrum  Krwiodaw-
stwa  i  Krwiolecznictwa  gdzie 
zachowane  są  odpowiednie  pro-
cedury  sanitarne.  Celem  działal-
ności oddziału jest propagowanie 

nowoczesnego  krwiodawstwa 
w mieście Częstochowa, powiecie 
Częstochowskim  oraz  gminach 
przyległych  do  powiatu.  Wno-
simy dla krwiodawców w regionie 
takie narzędzia jak największy na 
świecie  portal  dla  krwiodawców 
www.legionhdk.pl,  aplikację  dla 
krwiodawców  „Legion  HDK” 
czy  Dekalog  HDK.  Celem  nad-
rzędnym  wydarzeń  jest  oczywi-
ście zbiórka jak największej ilości 
krwi oraz pozyskanie jak najwięk-
szej liczby dawców pierwszorazo-
wych – wyjaśnia Stowarzyszenie.
Akcje  odbędą  się  w  następują-
cych terminach: 
Q 14.02.2023 (wtorek) "Kropla Mi-
łości" – plac Biegańskiego 

Q 18.03.2023  (sobota)  –  oddział 

terenowy RCKiK ul. Kopernika 38 
Q 06.04.2023  (czwartek)  "Zwią-
zani krwią" – plac Biegańskiego 

Q 04.05.2023  (czwartek)  "Ma-
jówka  z  Legionem"  –  plac  Bie-
gańskiego 

Q 06.06.2023 (wtorek) – plac Bie-
gańskiego 

Q 18.07.2023  (wtorek)  "Wakacje 
z Legionem" – plac Biegańskiego 

Q 16.08.2023  (wtorek)  "Wakacje 
z Legionem" – plac Biegańskiego 

Q 09.11.2023  (czwartek)  "Często-
chowa  dla Niepodległej"  –  plac 
Biegańskiego 

Q 16.12.2023  (sobota)  „5  Świą-
teczna  Zbiórka  Krwi”  –  oddział 
terenowy RCKiK ul. Kopernika 38 

■ opr. pn

Zapraszamy wszystkich do oddawania krwi!
fot. redakcja
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Gmina Konopiska

W kategorii ,,klimat” do finału 
zakwalifikowali się uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kopalni. Młodzi naukowcy 
zajmą się teraz doskonaleniem 
projektów.

Spośród wszystkich zgłoszeń jury 
wybrało  26  zespołów,  które  za-
kwalifikowały się do półfinału. Do 
tej  pory  uczniowie  zagłębiali  się 
w  metodologię  myślenia  projek-
towego Design Thinking. Mieli oni 
wsparcie  ze  strony  ambasadorów 
programu  Solve  for  Tomorrow. 
Każda drużyna pracowała z dwoma 
trenerami  i  tym  samym  mogła  li-
czyć  na  indywidualną  opiekę  czy 
poradę. 
Teraz  finaliści  muszą  zająć  się 
doskonaleniem  swoich  projektów. 
Do  wykorzystania  mają  wykorzy-
stać  ekspertyzy  technologiczne, 
czyli  wiedze  wolontariuszy  Sam-
sung R&D, którzy wcielą się w rolę 

mentorów.  Wezmą  także  udział 
w  Solve  for  Tomorrow  Campus, 
czyli  dwudniowym  zjeździe,  pod-
czas którego w Centrum Nauki Ko-
pernik zespoły będą pracować nad 
prototypami  swoich  rozwiązań. 
Program  zakończy  się  uroczystym 
ogłoszeniem  zwycięzców  podczas 
gali finałowej.
-  Półfinałowe  projekty  zachwy-
ciły  kreatywnością,  wysokim  po-
ziomem merytorycznym i wizualną 
jakością video. Jury miało nie  lada 
wyzwanie, dlatego w tym roku po-
stawiliśmy  na  innowacyjność,  jak 
również  różnorodność  -  powie-
działa  Magdalena  Olborska,  CSR 
Manager  w  Samsung  Electronics 
Polska.
Uczestnicy  programu  Solve  for 
Tomorrow  skupiali  się  do  tej  pory 
nad  swoimi  pomysłami.  Ponzwali 
proces  myślenia  projektowego 
Design  Thinking,  odbyli  szkolenia 
z  trenerami  i  zdobyli  dodatkową 

wiedzę.  Efekty  swoich  działań 
przedstawili  w  formie  materiałów 
video. Wybitne grono jurorów oce-
niło ich postępy i wybrało 10 finali-
stów programu.
Solve  for Tomorrow  to  program, 
w  którym młode  pokolenie  miało 
za  zadanie  zaproponować  inno-
wacyjne  pomysły  z  czterech  ob-
szarów:  zdrowie,  bezpieczeństwo, 
klimat i integracja. Do II edycji pro-
gramu mogli zgłaszać się uczniowie 
z  klas  7-8  szkół  podstawowych 
oraz  1-4  szkół  ponadpodstawo-
wych wraz z opiekunami. 
Program Solve for Tomorrow zo-
stał objęty patronatem przez Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki, Centrum 
GovTech,  NASK,  Narodowy  Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Centrum Nauki 
Kopernik. Partnerem programu jest 
UNEP/GRID-Warszawa.

 ■ nl

Uczniowie ZSP w Kopalni w finale 
programu SOLVE FOR TOMORROW

Gmina Olsztyn

29 stycznia w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie odbyło się Spotkanie 
Noworoczne Burmistrza Miasta 
i Gminy Olsztyn, Tomasza Ku-
charskiego. Podczas uroczystości 
ogłoszono laureatów statuetki 
„Olsztyńskiego Anioła Stróża”.

Na  miejscu  zgromadzeni  goście 
usłyszeli  podziękowania  za  współ-
pracę.  Zostały  zaprezentowane 
prace, które w ostatnich latach były 
realizowane przez olsztyński samo-
rząd oraz przedstawienie planów na 
przyszłość. 
Laureatami wyróżnień Burmistrza 
Miasta i Gminy Olsztyn w 2023 zo-
stali:
Tadeusz  Klimek  -  Wyróżnienie 
w  kategorii  Sport  i  Turystyka;  Ad-

rian Ceglarz - Wyróżnienie w kate-
gorii Działalność społeczna i troska 
o człowieka; Ks. Marek Bator- Wy-
różnienie  w  kategorii  Działalność 
społeczna  i  troska o człowieka; Dr 
Karol Nabiałek - Wyróżnienie w ka-
tegorii  Edukacja  i  kultura;  Stowa-
rzyszenie  Sportowe  „Słońca  Jury” 
- Nagroda w kategorii Sport  i tury-
styka;  Rotary  Club  Częstochowa 
-  Nagroda w  kategorii  Inne  szcze-
gólne zasługi; Chór Akord - Nagroda 
w kategorii Edukacja i kultura. 
Podczas  uroczystości  Goście 
mieli  okazję  wysłuchać  koncertu 
Olgi  Przybylik  przy  akompania-
mencie  Andrzeja  Młodkowskiego. 
Wszystkim  laureatom  gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!

 ■ nl

Jurajskie Anielskie 
Statuetki wręczone

Gmina Poczesna

Od poniedziałku działa nowy 
punkt pobrań dla pacjentów 
Gminnego Zespołu Ośrodków 
Zdrowia w Poczesnej. Gmina Po-
czesna usprawnia się dla miesz-
kańców!

Pacjenci  mają  teraz  do wyboru 
trzy  punkty  pobrań:  każdego 
dnia  od  poniedziałku  do  piątku 
w  godzinach  od  8:00-10:00 
w  Gminnym  Zespole  Ośrodków 
Zdrowia w  Poczesnej  ul:  Szkolna 
3,  we  wtorki  środy  i  piątki  od 
8:00-10:00  w  Ośrodku  Zdrowia 
we  Wrzosowej  ul:  Strażacka  27 
oraz  nowy  punkt  pobrań  Mi-
chałów  ul.  Laurowa  58  czynny 
w poniedziałki i czwartki w godzi-
nach od 8:00 -10:00.
Decyzja  została  podjęta  na 
podstawie  konsultacji  z  Wójtem 
Gminy  Poczesna  –  Krzysztofem 

Ujmą,  samorządem  i  Radą  Spo-
łeczną.  Działanie  ma  na  celu 
usprawnienie  obsługi  w  zakresie 
pobierania  materiału  do  badań 
laboratoryjnych. 
Badania  będą  wykonywane 
w  laboratorium  w  Poczesnej  jak 
i przez firmę zewnętrzna Diagno-
stykę. Wyniki badań są zazwyczaj 
tego  samego  dnia  po  godzinie 
15:00  możliwy  odbiór  elektro-
nicznie pod adresem: https://wy-
niki.diag.pl/
Odbiór  wyników  badań  oso-
biście  lub  przez  osobę  upoważ-
nioną do odbioru wyników badań 
możliwy  jest  następnego  dnia 
codziennie  od  poniedziałku  do 
piątku  w  Poczesnej  w  laborato-
rium  lub  po  godzinie  15  na  dole 
w rejestracji. 

 ■ nl

GZOZ z nowym 
punktem pobrań

fot. UG Olsztyn

Chasydzi w Lelowie

Do  Lelowa  zjechali  się  cha-
sydzi  z  wielu  krajów  świata,  aby 
w  rocznicę  śmierci  sławnego  ca-
dyka  Dawida  Bidermana  modlić 
się  przy  jego  grobie.  28  stycznia 
przypadała bowiem 209. rocznica 
jego  śmierci.  Zgodnie  z  tradycją 
modlitwom  towarzyszyły  tańce 
i śpiewanie psalmów. Zapraszamy 
do  obejrzenia  fotorelacji  z  tego 
wydarzenia  autorstwa  Patryka 
Kubata.

 ■ pn

Mija 209 lat od śmierci słynnego cadyka
Fot. Patryk Kubat
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Konkurs plastyczny 

Do udziału w konkursie pla-
stycznym „Kot Marzeń” zaprasza 
Szkoła Podstawowa nr 32 i fi lia 
nr 14 Biblioteki Publicznej. Jest 
to wydarzenie na poziomie woje-
wódzkim. Zgłoszenia można nad-
syłać do 17 lutego. 
-  Konkurs  jest  przeznaczony 
dla  uczennic  i  uczniów  szkół 
podstawowych  oraz  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
z województwa  śląskiego.  Celem 
jest  pobudzenie  wyobraźni  pla-
stycznej,  popularyzacja  technik 
plastycznych  jako  środka  wy-
powiedzi  oraz  uświadomienie 
uczestniczkom  i  uczestnikom  ich 
potencjału  twórczego.  Jaki  ma 
być  ten  ,,kot marzeń"  -  to  już or-
ganizatorzy  pozostawiają  śmiałej, 
zaskakującej,  a  nawet  i  szalonej 
interpretacji  młodych  twórczyń 
i  twórców...  Każdy  może  zgłosić 
jedną  pracę  wykonaną  techniką 
collage w formacie A4 (klasy  I-III) 
lub asamblaż w formacie A3 (klasy 

IV-VIII). Do pracy należy dołączyć 
dane autorki lub autora (imię, na-
zwisko, klasa, szkoła, opiekun pla-
styczny)  oraz  metryczkę  i  zgodę 
na  przetwarzanie  danych  oso-
bowych.  Placówka  może  zgłosić 
maksymalnie  15  prac  w  danej 
kategorii.  Prace  będą  oceniane 
w trzech kategoriach – klasy I-III, 
IV-VI i VII-VIII – informują organi-
zatorzy. 
Laureaci  oraz wyróżnieni  otrzy-
mają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Prace konkursowe należy przesłać 
na  adres:  Szkoła  Podstawowa  nr 
32  im.  Jerzego  Dudy-Gracza,  ul. 
K.  Przerwy-Tetmajera  40,  42-
207 Częstochowa  lub dostarczyć 
osobiście do szkoły do 17 lutego. 
Wyniki  zostaną  ogłoszone  27 
marca  na  stronie  SP  32.  Więcej 
informacji, regulamin i karta zgło-
szeniowa  znajdują  się  na  pod-
stronie Biblioteki Publicznej.

■ pn

Całe województwo będzie 
tworzyć „Kota Marzeń”

Już 3 lutego

Ośrodek Promocji Kultury za-
prasza w najbliższy piątek, 3 lutego 
na dwa wydarzenia - otwarcie wy-
stawy malarstwa Marii Cieślak- 
Gurgul oraz spotkanie autorskie 

z debiutującą thrillerem pisarką 
Aleksandrą Śmigielską.
Wernisaż wystawy prac Marii Cieślak-
-Gurgul odbędzie się w siedzibie OPK 
Gaude Mater przy ul. Dąbrowskiego 1 

o godz. 18. Godzinę później, w ramach 
cyklu  Literacki  Piątek,  zaplanowano 
spotkanie  z    pisarką Aleksandrą  Śmi-
gielską. Wstęp na spotkania jest wolny.

■ pn

Spotkanie autorskie i wernisaż w OPK

fot. freepik.com

Niezapomniane wydarzenie

W  czwartek,  2  lutego  w  Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
w Częstochowie odbyło się wyjąt-
kowe przedstawienie w wykonaniu 
małych  aktorów.  Przedszkolaki 
przygotowały  dla  zgromadzonej 
publiczności  Jasełka.  Zachwyciły 
przede  wszystkim  kreatywnymi 
strojami, ale także swoimi umiejęt-
nościami  aktorskimi.  Zapraszamy 
do  obejrzenia  fotorelacji  z  tego 
wydarzenia!

Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie

Już 3 lutego

Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie

-NIEDZIELA, 3-5 lutego 2023 

Jasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w CzęstochowieJasełka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie

fot. redakcja
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Wyprzedaż rocznika w częstochowskich salonach

FORD

Autoryzowany  Dealer  marki 
Ford  działa  na  rynku  w  Często-
chowie  od  1999  roku.  Zajmują 
się  sprzedażą  samochodów  no-
wych. Oferują serwis gwarancyjny 
i  pogwarancyjny  mechaniczny 
i blacharsko-lakierniczy oraz zabu-
dowy samochodów dostawczych. 
Prowadzą wynajem  krótko  i  dłu-
goterminowy  samochodów  oso-
bowych  i  dostawczych,  a  także 
komis  samochodów  używanych 
różnych marek. 
W  2003  roku  stworzyli  wy-
specjalizowany  dział  Centrum 
Pojazdów  Dostawczych  (CPD), 
którego  zadaniem  jest  zapew-
nienie  kompleksowej  obsługi  na 
najwyższym poziomie.
Jesienią  2004  roku  uruchomili 
nowy  dział  –  Centrum  Adaptacji 
Forda Transit, gdzie wykonują spe-
cjalistyczne  zabudowy,  skrzynie, 
kontenery, izotermy, chłodnie, sa-
mochody do przewozu osób nie-
pełnosprawnych,  furgony  6-cio 
i  9-cio  osobowe,  samochody  dla 
Straży  Pożarnej,  Straży  Miejskiej, 
Policji  i Pogotowia. Jesienią 2004 
roku otrzymali certyfikat ISO.
Nagrody  i  wyróżnienia  otrzy-
mane  przez  Frank-Cars:  Flotowy 
Dealer  Roku  2022,  Dealer  Roku 
2021, Dealer Roku 2018, Ford Ex-
cellenced, Ford Chairman’s Award, 
Gazele Biznesu, Diament Forbes. 

 Q ul. Jagiellońska 147/151, 42-
200 Częstochowa

HYUNDAI 

W  2020  roku  został  oddany 
do  użytku  trzeci  obiekt  marki 
Hyundai  -  autoryzowany  salon 
i  serwis  Stawowy  jest  zlokalizo-
wany  w  Nowej  Wsi  k.  Często-
chowy. 
Klientom  oferują  rozwiązania 
w  następujących  obszarach:  ob-
sługa  przedsprzedażna  -  pełna 
ekspozycja  gamy  modelowej 
Hyundai  (i10,  i20,  i30,  Elantra, 
Bayon, Kona, Tucson, Ionq5, Santa 
Fe);  jazdy  testowe  wszystkimi 
modelami  Hyundai;  możliwość 
prezentacji  samochodów  i  oferty 
u  klienta;  sprzedaż  -  sprzedaż 
samochodów  nowych  marki  Hy-
undai,  sprzedaż  flotowa;  skup 
i  sprzedaż  samochodów  używa-
nych  wszystkich  marek;  bogata 
oferta  akcesoriów;  atrakcyjne 
kredyty  i  leasingi;  preferencyjne 
ubezpieczenia;  obsługa  posprze-
dażna - kompleksowa obsługa ser-
wisowa  samochodów  wszystkich 
marek;  naprawy  blacharsko-la-
kiernicze samochodów wszystkich 
marek;  pomoc w  przypadku  zda-
rzeń drogowych 24 h / 7 dni w ty-
godniu; przyjmowanie i rozliczanie 
szkód komunikacyjnych; sprzedaż 
akcesoriów,  części  zamiennych 
i  materiałów  eksploatacyjnych; 

serwis ogumienia; hotel opon; wy-
najem samochodów.

 Q ul. Krakowska 8, 42-262 Nowa 
Wieś k. Częstochowy 

KROTOSKI 

Grupa  Krotoski  wywodzi  się 
z największej w Polsce grupy de-
alerskiej Krotoski – Cichy. 
W  lipcu  2019  roku  wspólnicy: 
Robert Krotoski  i Mirosław Cichy 
po  ponad  30-latach  wspólnych 
działań  podjęli  decyzję  o  po-
dziale  Grupy  Krotoski  –  Cichy. 
Po  podziale  Grupy  Krotoski  stał 
się  autoryzowanym  dealerem  sa-
mochodów  marki  Volkswagen, 
Skoda, Audi oraz Porsche. 
Klienci mogą wybierać z oferty 4 
tys. nowych  i sprawdzonych uży-
wanych samochodów dostępnych 
od zaraz.
Firmę  reprezentuje  kadra  fa-
chowców.  Oferują  swoje  do-
radztwo  związane  z  zakupem 
samochodów  i  części,  a  także 
z  naprawą  i  serwisowaniem  sa-
mochodów  marek  Volkswagen, 
Skoda, Audi i Porsche. Grupa pra-
cuje nad stałym rozwojem i stara 
się  nadążać  za  zmianami  tech-
nologicznymi  zachodzącymi  na 
rynku  motoryzacyjnym.  Rozwią-
zania  dobierane  są  dla  każdego 
klienta indywidualnie. 
Salony  wchodzące  w  skład 
Grupy  Krotoski  w  ostatnich  la-
tach  otrzymały  wiele  wyróżnień 
m.in.  zostały  wyróżnione  przez 
Volkswagen Group Polska za naj-
lepszą  sprzedaż  w  Polsce  samo-
chodów Volkswagen i Audi.

 Q ul. Makuszyńskiego 78/80, 42-
209 Częstochowa

 Q ul. Makuszyńskiego 74/76, 42-
209 Częstochowa 

TOYOTA

Salon  Toyota  Częstochowa  jest 
obecny  na  rynku  od  2009  roku. 

Z każdym rokiem odnotowywany 
jest wzrost  sprzedaży. Dowodem 
tego  jest  sukces  jaki  osiągamy 
w ostatnich latach, kiedy to samo-
chody marki Toyota  stają  się naj-
częściej wybierane przez klientów 
na  rynku  częstochowskim. 
W 2019  roku  na  rynku  lokalnym 
Klienci  zarejestrowali  ponad  630 
samochodów  Toyoty  i  jest  to 
kolejny  wzrost  sprzedaży  w  sto-
sunku do poprzedniego roku.
Toyota  Częstochowa  to  oddział 
Toyota Katowice Sp. z o.o., spółki, 
która prowadzi również autoryzo-
wane salony marki Toyoty w Kato-
wicach i Tychach.
Katowicki  salon  został  uznany 
trzykrotnie  Dealerem  Roku,  oraz 
czterokrotnie  był  laureatem  na-
grody  Ichiban:  w  2009,  2010, 
2012 i 2016 roku.
W  2020  roku  w  Wielkim  Te-
ście  Salonów  magazynu  "Auto 
Świat" salon Toyota Częstochowa 
otrzymał notę WZOROWĄ i zna-
lazł się w ścisłej czołówce najlep-
szych  salonów  samochodowych 
w Polsce.
Toyota  Częstochowa  zapewnia 
kompleksową obsługę klienta, od 
sprzedaży  samochodów  nowych 
i używanych, przez serwis gwaran-
cyjny  i  pogwarancyjny,  sprzedaż 
oryginalnych  części  i  akcesoriów 
oraz serwis blacharsko-lakierniczy 
- po usługi ubezpieczeniowe, kre-
dytowe  i  leasingowe.  W  ofercie 
Toyota  Częstochowa  znajduje 
się  też  cieszący  się  coraz  więk-
szym  zainteresowaniami  wśród 
przedsiębiorców  -  Wynajem  Sa-
mochodów  dla  Firm  w  Leasingu 
Smart Plan.

 Q aleja Wojska Polskiego 68/76, 
42-200 Częstochowa

SOBCZYK MITSUBISHI

Koncern  Mitsubishi  ma  długą 
tradycję  w  produkowaniu  sa-

mochodów.  Pierwszy  pojazd 
o  nazwie  Model  A  został  skon-
struowany w 1917 roku. 
1870  roku,  Yatoro  Iwasaki, 
pochodzący  z  rodziny  o  trady-
cjach  samurajskich  Japończyk, 
podjął śmiałą decyzję o założeniu 
przedsiębiorstwa  transporto-
wego.  Pierwotnie  zajmowało  się 
ono  jednak  nie  samochodami, 
a żeglugą morską  i dysponowało 
trzema  parowcami.  Początkowo 
firma  nazywała  się  Tsukomo, 
jednak  już  w  1874  roku  nazwę 
zmieniono na Mitsubishi, czyli po 
japońsku  „trzy  diamenty”,  które 
od  początku  widniały  na  firmo-
wych  flagach  i  do  dziś  stanowią 
charakterystyczne  logo  Mitsu-
bishi. 
Jeszcze  przed  rozpoczęciem 
pracy  nad  samochodami,  Mitsu-
bishi  zajęło  się  projektowaniem 
i  budową  samolotów.  Trudniło 
się  także  handlem  zagranicznym 
i  usługami  bankowymi.  Jednak 
wszystkie  te  działania  dopro-
wadziły  ostatecznie  do  wypro-
dukowania  pierwszego  auta 
spod  znaku  trzech  diamentów 
–  Modelu  A.  Siedmioosobowy 
pojazd  napędzany  był  czterocy-
lindrowym  silnikiem  o  pojem-
ności 2.8 l i mocy 35 KM. 
Jednocześnie  model  A  był 
pierwszym  japońskim  samo-
chodem produkowanym seryjnie. 
W  sumie  w  latach  1917-1921 
wyprodukowano  22  egzem-
plarze.

 Q aleja Wojska Polskiego 42, 
42-208 Częstochowa 

LEXUS 

Od ponad 10  lat  jest  to  jedyny 
autoryzowany  salon  reprezen-
tujemy  markę  Lexus  na  Śląsku. 
Doradcy  -  zarówno  po  stronie 
Sprzedaży,  Serwisu  jak  i  Usług 
Finansowych  każdego  dnia  do-

bierają  rozwiązania  optymalne 
dla naszych klientów. Dla wygody 
klientów,  salon  proponujenie 
świadczymy usługi door-to-door. 
To  wygodne  rozwiązanie  za-
równo w zakresie  jazdy testowej 
czy  przeglądu  Lexusa,  z  którego 
chętnie  korzystają  mieszkańcy 
Aglomeracji  Śląskiej,  Podbeski-
dzia i okolic Częstochowy. Usługi 
jakie  oferuje  salon  obejmują: 
finansowanie,  naprawy  gwaran-
cyjne  i  pogwarancyjne  samo-
chodów  marki  Lexus,  obsługa 
napraw blacharsko-lakierniczych, 
obsługa  układów  klimatyzacji. 
Ponadto  klienci,  którzy  zdecy-
dują się na zakup samochodu od 
dealera mogą liczyć na okresowe 
przeglądy  wszystkich  modeli  sa-
mochodów  marki  Lexus,  serwis 
i  przechowywanie  ogumienia, 
a  także  sprzedaż  oryginalnych 
i zamiennych akcesoriów. Zainte-
resowani mają możliwość skorzy-
stania z zapoznaniem się z ofertą 
ubezpieczeń  oferowanych  na 
miejscu. 

 Q al. Roździeńskiego 208 A, 40-
315 Katowice

VELEX

Inną  popularną  i  coraz  częściej 
wykorzystywaną  formą  poru-
szania się są pojazdy elektryczne. 
Pierwszym  oficjalnym  pro-
duktem  marki  VELEX  był  model 
VE mini. Jest to mały pojazd czte-
rokołowy o niedużych rozmiarach 
(2600 x 1260 x 1400 mm) napę-
dzany  silnikiem  elektrycznym  6 
KW.  W  roku  2013  rozpoczęły 
się  prace  nad  pojazdem  dwuko-
łowym  samopoziomującym.  Po-
mysłodawcą tego typu pojazdów 
jest  amerykański  wynalazca 
Dean  Kamen,  który  spopulary-
zował  takie  pojazdy  pod  nazwą 
SEGWAY.  Już  w  grudniu  2014 
roku  VELEX  OFF-ROAD  X1  zo-
stał nagrodzony statuetką w kon-
kursie  „Jurajski  Produkt  Roku 
2014”.    Pojazdy  dwukołowe 
samo balansujące VELEX  są  roz-
wiązaniami  wykorzystującymi 
najnowsze  technologie.  Zespół 
inżynierów VELEX  pracował  nad 
układem  zasilania,  komputerem 
sterującym  i  wykorzystał  naj-
nowsze  baterie,  dzięki  czemu 
pojazdy marki VELEX wyróżniają 
się na rynku. Od roku 2016 firma 
proponuje  również  pojazdy  typu 
hulajnoga elektryczna. 

 Q ul. Jana Kilińskiego 72/lok23, 
42-200 Częstochowa

 ■ nl

Każdy wydatek powinien być przemyślany. Zwłaszcza zakup samochodu, który będzie służył na lata. Dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami i możliwościami. 
Jedną z opcji jest nabycie auta prosto z salonu. Przedstawiamy ofertę salonów częstochowskich. Już w najbliższy piątek i sobotę, znajdziesz te marki w Galerii Jurajskiej.

Co proponują dealerzy samochodowi?Co proponują dealerzy samochodowi?
fot. freepik.com
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Motoryzacyjna rewolucja

Na targach CES zaprezentowano 
oponę wyprodukowaną w 90 % 
z materiałów odnawialnych. 

Proponowana  innowacja  prze-
szła  już wszystkie  obowiązujące 
testy  regulacyjne.  Ponadto,  re-
wolucyjne  rozwiązanie  zostało 
dopuszczone  do  ruchu  drogo-
wego. 
W  trakcie  odbywających  się 
targów  elektroniki  użytkowej 
CES  (Consumer  Electronics 
Show)  w  Las  Vegas  zaprezento-
wano  ekologiczną  oponę  marki 
Goodyear. Rynkowa nowość od-
znacza  się  konstrukcją.  Składa 
się z 17 składników, a w 12 kom-
ponentach  zostało  wykonanych 
z materiałów odnawialnych. 
Sam produkt charakteryzuje się 
niższymi oporami toczenia w po-
równaniu z oponą z tradycyjnych 
materiałów,  a  to  oznacza  dużo 
niższe  zużycie  paliwa  podczas 
jazdy.
Jak się okazuje, w skład opony 
wchodzą  cztery  rodzaje  sadzy, 
które  są  wytwarzane  z  metanu, 
dwutlenku  węgla,  oleju  roślin-
nego  i  oleju  z  pirolizy  opon 
wycofanych  z  eksploatacji. 
Produkowanie  tego  składnika 
w  sposób  zrównoważony  po-
maga  wzmocnić  mieszanki 
i zwiększa trwałość bieżnika. 

Do  produkcji wykorzystano  także 
olej  sojowy.  Pomaga  on  utrzymać 
elastyczność  mieszanki  gumowej 
opony w zmiennych temperaturach 
oraz  unikalna  odmiana  krzemionki 
wytwarzanej  z  popiołu  z  łusek 
ryżu  poprawiającej  przyczepność 
i zmniejszenie zużycia paliwa.
W  składzie  opony  znajduje  się 
również  poliester  uzyskiwany  z  re-
cyklingu  plasti kowych  butelek  i  in-
nych plasti kowych odpadów (można 
go  zastosować  w  kordach  opon), 
bio-odnawialne żywice z drzewa so-
snowego (zastępują żywice ropopo-
chodne, stosowane dla zwiększenia 
właściwości  trakcyjnych  opony), 
a także drut koralikowy i kordy sta-
lowe ze stali o wysokiej zawartości 
surowców  wtórnych  (stanowią 
wzmocnienie  konstrukcji  opony  ra-
dialnej).
W  przyszłości  klasyczne  opony 
mogą  zostać  zastąpione  również 
przez  opony  bezpowietrzne.  Te 
miałyby  być  bardziej  komfortowe 
i  trudniejsze  w  uszkodzeniu.  Ich 
konstrukcja miałaby na celu zmniej-
szenie  wykorzystania  surowców 
oraz  liczbę  odpadów  związanych 
z  produkcją  nowego  ogumienia, 
którym  planowane  jest  zastępo-
wanie przebitych, uszkodzonych czy 
zbyt szybko zużytych opony.

■ nl

Czy powstaną opony z ryżu?

Dofi nansowanie do samochodów elektrycznych 

Bank Ochrony Środowiska 
zwiększył pulę pieniędzy prze-
znaczoną na dofi nansowanie do 
zakupu samochodu elektrycz-
nego. Teraz kwota wyniesie 250 
mln złotych. 

-  Program  cieszy  się  niesłab-
nącą  popularnością,  co  wymaga 
przeznaczania  kolejnych  kwot  na 
dofi nansowania  zakupu  bezemi-
syjnych aut. Na początku realizacji 
programu jego budżet wynosił 20 
mln. zł. W marcu 2022 r. pulę  tę 
zwiększono o 80 mln zł, a w lipcu 
2022 r. dołożono jeszcze 100 mln 
zł. Teraz budżet programu zwięk-
szył się o kolejne 50 mln zł –  in-
formuje Polska Agencja Prasowa. 
Z programu "Mój elektryk" mogą 
korzystać zarówno klienci indywi-
dualni, jak i fi rmy czy organizacje. 
Rządowym  wsparciem  objęte  są 
pojazdy,  których  cena  nie  prze-
kracza  225  tys.  zł. W  przypadku 
klienta posiadającego Kartę Dużej 
Rodziny nie ma  limitu cenowego. 
Dotacja wynosi nie więcej niż 18 

750  zł.  Dla  posiadaczy  Karty 
Dużej  Rodziny  jest  to  maksy-
malnie 27 tys. zł. 
W  przypadku  zakupu  pojazdu 
musi  on  zostać  zarejestrowany 
w Polsce  oraz  ubezpieczony. Nie 
wolno również sprzedać go przed 
upływem dwóch  lat. Według da-
nych  Polskiego  Stowarzyszenia 
Paliw Alternatywnych, w grudniu 
2022  r.  w  Polsce  zarejestrowa-
nych było łącznie 64 705 osobo-
wych  i  użytkowych  samochodów 
z napędem elektrycznym.

■ opr. nl

Dodatkowe 50 mln zł 
dla ,,Mojego elektryka”

fot. freepik.com

UOKiK przeciwny podwyżkom 

Zarządca spółki Stalexport Au-
tostrada Małopolska S.A. chce 
podnieść stawki za przejazd od 3 
kwietnia. Jednak prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
(UOKiK) zamierza dowiedzieć się, 
dlaczego planowane są podwyżki 
opłat za przejazd odcinkiem auto-
strady A4 Katowice – Kraków. 

Zgodnie  z  prawem  antymonopo-
lowym przedsiębiorca może posiadać 
pozycję dominującą, ale nie może jej 
nadużywać.  Niezgodne  z  prawem 
jest więc wprowadzanie wygórowa-
nych cen, co planuje zrobić spółka. 
Prezes  UOKiK  Tomasz  Chróstny 
wszczął  postepowanie  wyjaśnia-
jące.  Chce  dowiedzieć  się,  dlaczego 
planowana  jest  podwyżka  i  jak 
przedsiębiorca  posiadający  pozycję 

dominującą  w  zakresie  zarządzania 
odcinkiem  autostrady  ustala  ceny 
obecnie  i  jak  realizował  to  w  prze-
szłości, a także, w jaki sposób zakres 
realizowanych  prac  remontowych 
wpływa na poziom cen oraz  świad-
czoną usługę.
UOKiK  przypomina,  że  stawał 
już  w  obronie  kierowców  płacą-
cych  za  przejazd  autostradą  A4. 
W  decyzji  wydanej  w  kwietniu 
2008  r.  wskazano,  że  zarządca 
odcinka  Katowice  —  Kraków  nie 
miał prawa pobierać pełnej opłaty 
za  przejazd  tym  fragmentem. 
Wiązało  się  to  z  tym,  że  ten  nie 
spełniał w całości standardu tego 
typu drogi,  co wynikało z prowa-
dzonych  tam  remontów.  Na  Sta-
lexport  Autostrada  Małopolska 
nałożono  karę  w  wysokości  1,3 

mln  zł  i  decyzję  tę  potwierdziły 
sądy kolejnych instancji.
Zarządca  Stalexport  Autostrada 
Małopolska  S.A.  odpowiadający  za 
odcinek  autostrady  A4  ma  długość 
61  km  i  już  teraz  plasuje  się  jako 
najdroższy  w  Polsce.  Osoby,  które 
poruszają się na długości całego frag-
mentu,  tj.  pomiędzy węzłem Murc-
kowska i węzłem Balice, kierowcy aut 
osobowych płacąc gotówką lub kartą 
wnoszą  opłatę  w  wysokości  26  zł. 
Osoby,  które  korzystają  z  szybkiego 
przejazdu  i  płatności  automatycznej 
(A4Go, Videotolling) płacą 20 zł. We-
dług planowanych zmian, od kwietnia 
pierwsi mieliby zapłacić 30 zł w jedną 
stroną, a korzystający z płatności au-
tomatycznych 26 zł.

■ nl

Co z opłatami na autostradzie A4?
fot. freepik.com
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Marszałek wprowadził zmiany

Sejmik Województwa Ślą-
skiego na wniosek marszałka Ja-
kuba Chełstowskiego podniosło 
stawki opłat za państwowe eg-
zaminy na prawo jazdy na te-
renie województwa śląskiego. 

Część teoretyczna ma kosz-
tować 50 zł (dotąd 30 zł), 
a praktyczna – w zależności od 
kategorii – 200 zł lub 250 zł 
(wcześniej 140-200 zł).

-  Nastąpiła  zmiana  prawa:  pan 
minister rekomendował Sejmowi 
zmianę procedury, aby to sejmiki 
ustalały  wysokość  opłat,  a  pro-
blemy WORD-ów są  różnorakie. 
Ostatnia  podwyżka  cen  była 
10  lat  temu,  a  my  jako  pierwsi 
przedkładamy  ten  projekt 
uchwały z uwagi na to, że analizy 
fi nansowe jasno wskazują, że bez 
dodatkowych środków do WOR-
D-ów  trzeba  będzie  dołożyć  na 
koniec  roku–  informował  Cheł-
stowski.
Podkreślił,  że  trzy  działające 
w woj.  śląskim WORD-y: w  Ka-
towicach,  Bielsku-Białej  i  Czę-
stochowie,  wraz  ze  swoimi 
oddziałami,  mają  ogromną  skalę 
potrzeb,  a  część  z  nich w  2022 
r.  ma  ujemny  wynik  fi nansowy. 
Jak  zaznaczył,  to  samorząd 
przez  dotację  podmiotową  bę-
dzie  musiał  uzupełnić  te  środki, 
a  jednocześnie ustanowić wyso-
kości  progów  zarobków  egzami-
natorów  –  w  czterech  grupach: 
ośrodki  zabiegają,  aby  te  stawki 
były jak najwyższe. W Sejmiku za 
głosowało  32  radnych,  przeciw 
czterech,  wstrzymały  się  cztery 
osoby.
-  Żeby  strona  przychodowa 
WORD-ów  łącznie  z  kosztami 
infl acji  mogła  się  zbilansować, 
przyjęliśmy  rekomendację 
Związku Województw  RP,  która 
zakłada  dźwignięcie  stawek  do 
pułapu maksymalnego – wyjaśnił 
Chełstowski.
Uzasadnienie  akcentuje,  że 
dyrektorzy  Wojewódzkich 
Ośrodków  Ruchu  Drogowego, 

działających  na  terenie woj.  ślą-
skiego, przedstawili jednomyślne 
propozycje  ustalenia  wysokości 
opłat, zgodne z wysokością prze-
widzianą ustawą.
Wynoszą  one:  za  przeprowa-
dzenie  części  teoretycznej  eg-
zaminu  w  zakresie  uprawnień 
każdej  kategorii  prawa  jazdy  50 
zł,  za  przeprowadzenie  części 
praktycznej  w  zakresie  upraw-
nień  prawa  jazdy  kategorii  AM, 
A1,  A2,  A,  B1,  B,  C1,  D1  lub  T 
albo  uprawnienia  do  kierowania 
tramwajem  200  zł,  a  za  prze-
prowadzenie  części  praktycznej 
w  zakresie  uprawnień  prawa 
jazdy  kategorii  B+  E,  C1+  E,  C, 
C+ E, D, D+ E lub D1+ E - 250 zł.
W uzasadnieniu przypomniano, 
że  przychody  z  działalności  eg-
zaminacyjnej  stanowią  główne 
źródła  przychodów  ośrodków 
ruchu  drogowego,  a  aktualnie 
obowiązująca  wysokość  opłaty 
za  przeprowadzenie  egzaminu 
jest  na  niezmiennym  poziomie 
od  2013  r.,  pomimo  znacznego 
wzrostu  kosztów  związanych 
z  organizacją  egzaminów  i  bie-
żącym utrzymaniem ośrodków.
Jako dodatkowy czynnik wska-
zano  wprowadzenie  przepisów 
w zakresie zmian organizacji pro-
cesu egzaminowania, które m.in. 
ograniczyły dobową liczbę egza-
minów  praktycznych  przydziela-
nych  do  przeprowadzenia  przez 
jednego z egzaminatora. Ponadto 
m.in. do 2025 r. WORD-y muszą 
uzupełnić  swój  tabor  o  ciągniki 
siodłowe z naczepami.
Uzasadnienie  podkreśla  także, 
że  5  stycznia  2023  r.  Związek 
Województw  RP  (ZWRP)  wydał 
rekomendacje  dla  wszystkich 
województw  ws.  określenia 
przez  sejmiki  wysokości  opłat 
za  egzamin  państwowy  na 
prawo  jazdy, w których wskazał, 
aby  stawki  były  jednolite  we 
wszystkich województwach oraz 
wskazał ich wysokości.

■ opr. nl 

Stawki za egzamin 
na prawo jazdy w górę

fot. redakcja

Ograniczenie prędkości

Europejska Rada Bezpieczeń-
stwa Transportu (ETSC) postuluje 
o zmiany w ograniczeniach pręd-
kości w obszarze zabudowanym. 
Instytucja chce, aby zmniejszyła się 
ona do 30km/h. 

Niemiecki  Automobilklub  (ADAC) 
przeprowadził  ankietę  na  reprezen-
tatywnej  próbie  2000  uczestników 
ruchu  drogowego  w  Niemczech. 
Badanie  odbyło  się  na  przełomie 
października  i  listopada  2022  roku. 
Osoby,  które  brały  udział miały  po-
wyżej  17  lat  i  korzystają  z  różnych 
środków  transportu.  Wyniki  jedno-
głośnie  mówią,  że  Niemcy  są  prze-
ciwni wprowadzaniu nowych limitów.
Aż  2/3  ankietowanych  stwier-
dziło, że obecne regulacje w zakresie 

prędkości  dopuszczalnej w obszarze 
zabudowanym (50 km/h) nie wyma-
gają żadnych zmian. Uważają, że limit 
30  km/h  powinien  być  stosowany 
jedynie  w  szczególnych  okoliczno-
ściach  (np.  w  okolicach  szkół  czy 
domów spokojnej starości). Mniej niż 
1/3 pytanych jest za wprowadzeniem 
limitu 30km/h  jednak chciałoby aby 
obowiązywał  na głównych arteriach 
komunikacyjnych.  
Odpowiedzi  respondentów  róż-
niły  się  w  zależności  od  wykorzy-
stywanego  środka  transportu.  77% 
kierowców  przyznało,  że  wolałoby 
zostać przy obecnym limicie 50km/h. 
56%  rowerzystów  również  opowie-
działo się za pozostaniem przy obo-
wiązujących  przepisach.  Z  drugiej 
strony, to aż 41% osób poruszających 

się  na  rowerze  zadeklarowało,  że 
chciałoby obniżenia limitu. 
Samo  wprowadzenie  zmian  nie 
wpłynie  na  zmianę  podejścia  kie-
rowców. Ważne jest, żeby stosować 
się  do  obowiązujących  limitów. 
To  pomoże  zapobiec  wypadków 
i  zmniejszy  ryzyko  wystąpienia  ko-
lizji  na  drodze.  Ponadto,  nowy  limit 
może  negatywnie wpłynąć  na  czas, 
który  poświęcany  jest  na  dojazdy 
do  pracy  czy  szkoły  głównymi  uli-
cami  o  największej  przepustowości. 
To  z  kolei  może wpłynąć  na  to,  że 
kierowcy  zdecyduję  się  na  szukanie 
alternatywnych  tras  przez  dzielnice 
mieszkaniowe, które do tej pory były 
wykorzystywane  jako  alternatywa 
dla  głównych  ulic  jedynie  w  godzi-
nach szczytu. 

■ nl

Po mieście nie więcej niż 30km/h?
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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

OPEL ASTRA
V 1.4T GPF, rok prod. 2019, 
kraj., I wł., serwisowany, 
F-VAT 23%

58.900 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

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 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 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 3 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł

To powinieneś wiedzieć

Wiele osób decyduje się na 
zakup używanego samochodu. 
Zawsze w takiej sytuacji warto 
sprawdzić historię danego po-
jazdu. Jak to zrobić? Wyjaśniamy. 

Przede wszystkim można skorzy-
stać  z  „Historii  Pojazdu”  -  usługi 
realizowanej  przez  Ministerstwo 
Cyfryzacji  dla  wszystkich,  którzy 
planują  zakup  używanego  samo-

chodu, motocyklu  lub  innego po-
jazdu zarejestrowanego w Polsce. 
Dane  otrzymywane  dzięki  tej 
usłudze,  mogą  pomóc w    ocenie 
stanu  technicznego  pojazdu  oraz 
potwierdzeniu  wiarygodności 
oferty  sprzedawcy.  Otrzymany 
raport można łatwo zapisać i wy-
drukować. Informacje o pojeździe 
otrzymuje  się  całkowicie  bez-
płatnie.

Czego można się dowiedzieć?

Usługa  wyświetla  informacje 
gromadzone  od momentu  pierw-
szej  rejestracji  pojazdu w  Polsce. 
Pozwala  sprawdzić  m.in.:  dane 
techniczne,  terminy  okresowych 
badań  technicznych,  odczyt  dro-
gomierza,  informację  o  szkodzie 
istotnej, liczbę właścicieli i współ-
właścicieli  oraz  województwo  rejestracji,  czy  pojazd  nie  jest 

oznaczony  obecnie  w  bazie  jako 
kradziony  lub  posiada  informację 
o  odnalezieniu  pojazdu  lub    za-
kończeniu poszukiwań, informację 
dotyczącą daty zbycia pojazdu, in-
formację,  czy  pojazd  był własno-
ścią  fi rmy/organizacji,  czy  osoby 
prywatnej,  informację  czy  pojazd 
był  czasowo  wycofany  z  ruchu 
i ponownie dopuszczony do ruchu 
po czasowym wycofaniu.

Jak uzyskać dane?

Wystarczy  wpisać  trzy  dane: 
numer  rejestracyjny  pojazdu, 
datę pierwszej  rejestracji pojazdu 
oraz numer VIN - jest to unikalny 
numer  pojazdu,  który  jest  nada-
wany  i  umieszczany na pojeździe 
przez producenta. Powyższe dane 
znajdują  się  m.in.  w  dowodzie 
rejestracyjnym  i  karcie  pojazdu. 
Można je otrzymać od właściciela 
lub  sprzedawcy.  Uwaga!  Otrzy-
mane  w  ramach  raportu  infor-
macje  nie  powinny  być  jedynym 
kryterium  decyzji  o  zakupie  po-

jazdu, mogą one jednak znacząco 
pomóc  kupującemu  w  ocenie 
oferty.
1.  Kliknij  link  do  profi lu  zaufa-
nego  –  znajdziesz  go w  komuni-
kacie na górze ekranu.
2.  System  przeniesie  cię  na 
stronę  profi lu  zaufanego.  Zaloguj 
się na swoje konto.
3. Po zalogowaniu system prze-
niesie  cię  z  powrotem  do  usługi 
Historia Pojazdu.
4.  Informacje  wyświetlą  się  od 
razu  –  możesz  pobrać  je  w  for-
macie  PDF  i    wydrukować.  Taki 
wydruk  ma  charakter  informa-
cyjny – nie jest to dokument urzę-
dowy.  Oznacza  to,  że  sąd  albo 
urząd  może  nie  uznać  takiego 
dokumentu – na przykład jako do-
wodu w sprawie.
Jeśli  sprawdzasz  pojazdy  za-
graniczne,  logując  się  profi lem 
zaufanym  –  możesz  wyszukać 
maksimum  20  pojazdów w  ciągu 
godziny.

■ opr. pn

Jak sprawdzić historię pojazdu?
fot. freepik.com
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Uczniowie uczący się języka 
włoskiego mieli możliwość po-
znania prawdziwego Włocha! 
Sympatyczny Luca z Neapolu od-
wiedzał nas przez ostatnie trzy 
tygodnie. 

Uczniowie  mogli  wykorzystać 
w praktyce poznane zwroty, takie 
jak: Come ti  chiami? (Jak masz na 

imię?)  Come  stai?  (Jak  się  czu-
jesz?) Di  dove  sei?  (Skąd  jesteś?) 
Quanti  anni hai? (Ile masz lat?)
Luca  pokazał  słynne  włoskie 
gesty.  Przeprowadził  lekcję  ma-
tematyki po włosku. Przygotował 
też  dla  uczniów  słynny  włoski 
deser - ti ramisu. 
W  styczniu  Luca  będzie  prowa-
dził koło języka włoskiego:)

Spotkania z gościem z Włoch

W dniach 08.01- 11.01.2023 od-
była się wizyta niemieckich nauczy-
cieli w Częstochowie. 
Wizyta  ta    związana  była  z  cy-
klicznym  projektem  edukacyjnym 
realizowanym  przez  Urząd  Miasta 
Częstochowy i szkołę Dientzenhofer 
– Gymnasium w Bambergu. 
Z  ramienia  Urzędu Miasta  projekt 
prowadzi  i  koordynuje  I  LO  im.  J. 
Słowackiego we współpracy z naszą 
szkołą  -VIII  LO  Samorządowym  im. 
gen. J. Sowińskiego.
W  czasie  tegorocznej  wizyty 
w  Częstochowie  bawarscy  nauczy-
ciele  odwiedzili  kilkanaście  szkół 
podstawowych  i  liceów  ogólno-
kształcących naszego miasta, w któ-
rych  hospitowali  lub  prowadzili 
zajęcia. Odbyły się również spotkania 
z  gronem  pedagogicznym  i  samo-
rządami  uczniowskimi.  Celem  tych 
spotkań była wymiana doświadczeń 
oraz  poznanie  polskiego  systemu 
edukacji  i  kształcenia  nauczycieli. 
Goście  z  Bawarii  uczestniczyli  rów-
nież w programie kulturalnym, który 
obejmował  zwiedzanie  klasztoru  na 
Jasnej Górze, spacer po Alejach NMP 
i Starym Rynku, wizytę w Izbach Pa-
mięci o  II wojnie światowej  i o cza-
sach PRL mieszczących się w  V LO 
im A. Mickiewicza oraz koncert kolęd 
w wykonaniu Chóru i Orkiestry przy 
IX LO im. C.K. Norwida.
Jak  wynika  z  ewaluacji  spotkania, 
bawarscy nauczyciele  chwalą mery-
toryczne  przygotowanie    i  metody 
prowadzenia  lekcji w  naszych  szko-
łach, dostrzegają dobre wyposażenie 
pracowni w  cyfrowe  narzędzia  pro-
wadzenia zajęć oraz profesjonalność 
nauczycieli  w  zakresie  korzystania 
z tych narzędzi.
Są pod wrażeniem gościnności Po-
laków,  życzliwego  przyjęcia  przez 
władze oświatowe miasta oraz spo-
łeczności szkół. 
Jesienią  zaplanowana  jest  wizyta 
delegacji  częstochowskich  nauczy-
cieli w Bambergu.

■ mgr Ewa Kozłowska

Nauczyciele z Bambergu w Częstochowie

Uczniowie uczący się języka imię?)  Come  stai?  (Jak  się  czu-

Co słychać w LOS-ie?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE
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Studniówka 2023

W piątek, 27 stycznia 2023 roku w Hotelu Arche  tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 
wzięli udział w wyjątkowym balu studniówkowym. Część ofi cjalną poprowadzili: Weronika Świerczyńska i Adam Kwiatkowski, którzy przywołali 
wspomnienia pięknych chwil spędzonych w Słowackim. Pani dyrektor Małgorzata Kaim skierowała do uczniów wiele miłych słów i życzeń zwią-
zanych z nowym etapem, który  już wkrótce rozpocznie się w  ich życiu. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnego poloneza... Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Bajkowy bal „Słowackiego”

fot. Teresa Szajer
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To trzeba zobaczyć i usłyszeć: 10 różnych indywidualności twórczych, 10 temperamentów, 
10 odcieni tego jednego, najwspanialszego męskiego głosu, jakim jest tenor. W zupełnie 
nowym repertuarze, pozwalającym jeszcze szerzej ujawnić ich talenty, nasza tenorowa dzie-
siątka przypomni wszystkim, że najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy, oraz że 
nie liczą godzin i lat. Napotkanej dziewczynie potrafi ą rzucić bukiet nut z okrzykiem "Bella 
ciao" albo "Sex bomb". Nie ma dla nich granic stylów i gatunków muzycznych, ani nawet 
granic państwowych: śpiewają o Walencji, Ukrainie, a jedna z piosenek nazywa się po 
prostu "Świat" - ale nie trzeba krzyczeć ze zdziwienia "Nie może być!", bowiem ...to tytuł in-
nego z ich utworów. Nic dziwnego, że na koniec śpiewają o sobie "We Are The Champions!". 

1) Save The Last Dance For Me (M. Shuman - D. Pomus)
2) Valencia (J. Padilla)
3) Dni, których jeszcze nie znamy (J.K. Pawluśkiewicz - M. Grechuta)
4) Czomu... (S.Dżamaładinowa)
5) You Drive Me Crazy (R. Harwood)
6) Mama (S. Kotecha, J. Larossi, A. Romdhane)
7) No puede ser (P. Sorozabal - F. Romero Sarachaga, G. Fernández-Shaw)
8) Peace Wanted Just To Be Free (M. Centonze, S. Wonder)
9) Abballati  (trad.)
10) Dicitencello vuje (R. Falvo - E. Fusco)
11) Chianti  (G. Winkler - R.M. Siegel)
12) Balla Balla (P. Columbus)
13) Somewhere (L. Bernstein - S. Sondheim) lub Nessun dorma (G. Puccini - G. Adami, R. 
Simoni)

14) Ameno (E. Levi, G. Protheroe)
15) A Man Without Love (R. Livraghi - B. Mason)
16) Za tobą pójdę jak na bal (Al. Maliszewski - J. Adam)
17) Il mondo (J. Fontana, L. Greco, G. Meccia, C. Pes)
18) Bella ciao (trad.)
19) We Are The World (M. Jackson, L. Richie)
20) Ukraina (T. Petrynenko)
21) Nie liczę godzin i lat (A. Rybiński - M. Dagnan)
22) It's Now Or Never (E. di Capua - W. Gold, A. Schroeder)
23) Sex bomb/Delilah (Mousse T., E. Rennalls/L. Reed - B. Mason, S. Whitti  ngham)
24) Poutpourri (Modern Chery lub You My Heart, Flames Of Love, Rivers Of Babylon, Go 
West, Europe)
25) Libertà (H. Carpendale, J. Horn-Bernges, W. Molco - V. Pallavicini, R. Power)
26) We Are The Champions (F. Mercury)
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Wybieramy najlepszych!

Lp. Kategoria ZAWOD-
NICY

Klub Osiągnięcia, zasługi

 1. Sołtys Oliwia Częstochowska Akademia 
Taekwon-do

1 miejsce XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów 2022 - walki do 60 kg (14 zawodniczek po eliminacjach), inne: 3 miejsce Puchar Polski Juniorów Taekwon-do 
walki Juniorek do 60 kg (10 zawodniczek), 3 miejsce Grand Prix Polski Taekwon-Do walki Juniorek do 60 kg (8 zawodniczek)

 2. Kurleto Kalina Częstochowska Akademia 
Taekwon-do

2 miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 2022 walki kobiet do 68 kg (6 zawodniczek)

 3. Kazik Krzysztof  Częstochowska Akademia 
Taekwon-do

3 miejsce Grand Prix Polski Taekwon-Do Juniorów walki 5-2 kup do 75 kg inne: 3 miejsce Masters Mazovia CUP ind. senior male sparring 5-1 gup do 78 kg (6 zawodników)

 4. Zębik Igor Częstochowska Akademia 
Taekwon-do

3 miejsce Masters Mazovia CUP ind. junger juniors male pattern 6 - 4 gup (24 zawodników)

 5. Madsen Leon CKM Włókniarz W 2022 roku Leon Madsen kolejny raz był kapitanem i niekwestionowanym liderem Włókniarza Częstochowa. W PGE Ekstralidze - najsilniejszej lidze żużlowej świata był 
czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem. Razem z Włókniarzem wywalczył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Duże sukcesy Madsen osiągnął na arenie 
międzynarodowej. Wywalczył tytuł Indywidualnego Mistrza Europy (cykl SEC), a w cyklu Grand Prix zajął drugie miejsce, zostając tym samym Indywidualnym Wice-Mi-
strzem Świata. Wspólnie z reprezentacją Danii zdobył także srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Europy. 

 6. Miśkowiak Jakub CKM Włókniarz Kolejny rok był czołowym juniorem kraju oraz świata. Wspólnie z Włókniarzem wywalczył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski w PGE Ekstralidze - najsilniej-
szej żużlowej lidze świata. Na arenie międzynarodowej sięgnął po brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, a wspólnie z reprezentacją Polski po złoto 
w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów (SoN2) i w Drużynowych Mistrzostwach Europy U23. Wywalczył także 3 srebrne medale w imprezach rangi mistrzostw 
Polski: w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski, w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Par Klubowych oraz w Drużynowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów. Triumfował ponadto w finale Srebrnego Kasku. 

 7. Piątek Michał CKS Budowlani Srebrny medal Mistrzostw Polski w Biegach Górskich - U20, brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na dystansie 800m – U20, brązowy medal Mistrzostw Polski 
w Biegach Przełajowych - dystans 3000m U20, złoty medal mistrzostw Polski LZS 800m, złoty medal Mistrzostw Województwa hala 1500m, złoty medal Mistrzostw 
Województwa 800m, złoty medal Mistrzostw Województwa w Biegach Przełajowych 3000m, rekord klubu na dystansie 800m - 1:50,39 min 

 8. Charbich Sandra Stow. Speedway Fan Club Kadra Narodowa Polski , pięć medali w Mistrzostwach Polski (Pary, Indywidualnie, Drużynowo, Puchary Polski) w speedrowerze

 9. Charbich Braian Stow. Speedway Fan Club Wicemistrz Polski Młodzików w speedrowerze

 10. Kovacević Vladan  RKS Raków SA II miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Puchar i Superpuchar Polski w piłce nożnej

 11. Lopez Ivi  RKS Raków SA II miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Puchar i Superpuchar Polski w piłce nożnej

 12. Tudor Fran  RKS Raków SA II miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Puchar i Superpuchar Polski w piłce nożnej

 13. Kun Patryk  RKS Raków SA II miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Puchar i Superpuchar Polski w piłce nożnej

 14. Andryszczak Wiktor Quick Shot Kickboxing Srebrny Medalista Pucharu Polski w dyscyplinie kickboxing 

 15. Sztark Rafał Stark Kickboxing Team  Wicemistrzostwo Polski w kickboxingu formuła low-kick, Akademickie Mistrzostwo Polski K1, Srebrny medal Pucharu Polski K1, Zdobywca Międzynarodowego Pucharu 
Polski w formule K1

 16. Załomska Roksana AZS UJD  Zdobycie brązowego medalu w Drużynowych Mistrzostwach Polski Kobiet tenisie stołowym w 2022 r. (w ekstraklasie 12 zespołowej) 

 17. Szemiel Julia AZS UJD osiągnęła wybitny wynik sportowy i walnie przyczyniła się do zdobycia brązowego medalu w tenisie stołowym w Letnich Igrzyskach Głuchych w Caxias do Sul (7 repre-
zentacji), 5 miejsce indywidualnie (32 startujące) 

 18. Wojciechowski 
Szymon

WLKS Kmicic 1 miejsce Puchar Europy juniorów młodszych/kadetów w Lipsku (Niemcy); 1 miejsce I Puchar Polski juniorów młodszych (kadetów) w Katowicach; 2 miejsce III Puchar 
Polski juniorów młodszych (kadetów) w szpadzie w Radlinie; 1 miejsce II Puchar Polski juniorów w Rybniku; 3 miejsce I Puchar Polski juniorów w Częstochowie; 20 miejsce 
Mistrzostwa Europy juniorów młodszych/kadetów Nowy Sad (Serbia); 2 miejsce w drużynowych Mistrzostwach Polski juniorów w Śremie - członek wicemistrzowskiej 
drużyny

 19. Wąsowicz Kajetan CzKKS Kolejarz Jura I miejsce w MP w kolarstwie szosowym w kategorii juniorów

 20. Tukaj Alex Wojownik Kłobuck 9 zawodnik Mistrzostw Europy w walkach do 62 kg Juniorów Mistrz Polski Młodzieżowców w układach Zdobywca Pucharu Polski w walkach do 62 kg Juniorów

 21. Macherzyńska Stefania Wojownik Kłobuck Dwukrotna Mistrzyni Polski Juniorów w walkach do 45 kg oraz układach formalnych stopni uczniowskich Wielokrotna medalistka turniejów międzynarodowych

 22. Takahashi Sho  Stowarzyszenie Sportowe 
Seniorzy-Juniorom SIAT-
KÓWKA 2002

Zawodnik drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa biorącej udział w rozgrywkach TAURON 1 Ligi w piłce siatkowej mężczyzn

 23. Biliński Damian  Stowarzyszenie Sportowe 
Seniorzy-Juniorom SIAT-
KÓWKA 2002

Zawodnik drużyny Exact Systems Norwid Częstochowa biorącej udział w rozgrywkach TAURON 1 Ligi piłki siatkowej mężczyzn, II miejsce w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów do lat 20 w piłce siatkowej mężczyzn

Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu do oddawania głosów 
w tradycyjnym corocznym plebiscycie na najlepszych sportowców, 
trenerów oraz działaczy regionu. Wśród nominowanych znaleźli się 
przedstawiciele kilkunastu dyscyplin sportu. Rozstrzygnięcie na-
stąpi podczas obrad kapituły. Głosować można zarówno na naszej 
stronie www.zycieczestochowy.pl oraz poprzez kupony zamiesz-
czone w naszej gazecie do 14 lutego 2023 r.

Plebiscyt 
Sportowy 2022

Lp. Kategoria SZKOLENIOWCY Klub Dyscyplina

 1. Papszun Marek RKS Raków SA Piłka nożna

 2. Trąbczyńska Żaneta Miejski Zarząd SZS w Częstochowie/RKS Raków SA Lekkoatletyka

 3. Pokorski Tomasz Stowarzyszenie Speedway Fan Club Speedrower

 4. Krawczyk Grzegorz KS Start Boks

 5. Kędziora Lech Włókniarz Częstochowa SA Żużel

 6. Gronkiewicz Kacper CzKKS Kolejarz - Jura Kolarstwo

 7. Nowak Aleksandra Częstochowska Akademia Taekwon-do Taekwon-do

 8. Wabnic Łukasz Quick Shot Kickboxing Kickboxing

 9. Narkiewicz Joanna Paulina AZS UJD Tenis stołowy

 10. Zaguła Andrzej WLKS Kmicic Szermierka

 11. Osuchowski Artur Wojownik Kłobuck Taekwon-do ITF

Lp. Kategoria DZIAŁACZE Klub

 1. Włodarek Radosław KOS Victoria 1922

 2. Sikorski Adam Stowarzyszenie Speedway Fan Club

 3. Świącik Michał CKM Włókniarz

 4. Wąsik Jacek Częstochowska Akademia Taekwon-do

 5. Świerczewski Michał RKS Raków S6

 6. Krzypkowski Michał Ruby Club Częstochowa

 7. Fijałkowski Marek  AZS UJD

 8. Walaszczyk Lesław  Stow. Sportowe Seniorzy-Juniorom SIATKÓWKA 2002

KUPON PLEBISCYTOWY

Zawodnik:

Trener:

Działacz:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:
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