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Ile od 1 marca 
otrzymają 

emerycii renciści?
Wszystkie osoby, które po-

bierają emeryturę do kwoty 
około 1700 zł, otrzymają co naj-
mniej 250 zł brutto podwyżki, 
pozostali otrzymają wyższe 
świadczenia o 14,8 proc. - poin-
formował wiceminister Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed. Na waloryzację 2023 
przeznaczone będzie ok. 44,15 
mld zł. 

Emerytury i renty podlegają co-
rocznie waloryzacji od 1 marca. 
Polega ona na pomnożeniu 
kwoty świadczenia i podstawy 
jego wymiaru przez wskaźnik 
waloryzacji. Jest to średnio-
roczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w po-
przednim roku kalendarzowym, 
zwiększony o co najmniej 20 % 
realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim 
roku. Ogłoszony przez Prezesa 
GUS średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyj-
nych dla gospodarstw domowych 
emerytów i rencistów w 2022 r. 

wyniósł - 114,8 proc. Natomiast 
realny wzrost przeciętnego wy-
nagrodzenia w 2022 r. wyniósł 
97,9 proc. W związku z tym 
wskaźnik waloryzacji emerytur 
i rent w 2023 r. wynosi 114,8 
proc. - W tym roku jednak zasady 
waloryzacji są zmodyfi kowane, 
dzięki czemu świadczenia będą 
podwyższane o wskaźnik walory-
zacji, jednak nie mniej niż o kwotę 
250 zł. Dzięki temu świadczenia 
wypłacane w kwocie do 1689,19 
zł miesięcznie będą podwyższone 
w stopniu większym, niż gdyby 
przeprowadzono waloryzację 
według obecnie funkcjonujących 
zasad. Co ważne, również do-
datki do świadczeń podwyższone 
zostaną wskaźnikiem walory-
zacji – informuje Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. - 
Waloryzacja rent i emerytur od 
1 marca jest w tym roku histo-
rycznie wysoka. Na waloryzację 
przeznaczyliśmy 44 mld zł, będą 
wypłacane także 13. i 14. emery-
tury. Łącznie to ponad 70 mld zł 
wsparcia dla naszych seniorów – 

zauważa Marlena Maląg, szefowa 
resortu.

Ile wyniosą wybrane świad-
czenia od 1 marca 2023 roku?

• 1588,44 zł - najniższa eme-
rytura, renta z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, renta ro-
dzinna i renta socjalna

• 1191,33 zł - najniższa renta 
z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy

• 1600,70 zł - świadczenie 
przedemerytalne

• 294,39 zł - dodatek pielęgna-
cyjny, za tajne nauczanie, do-
datek kombatancki

• 2157,80 zł - kwota mie-
sięczna uprawniająca do świad-
czenia uzupełniającego dla osób 
niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji

■ Paula Nogaj

Czy, kiedy i jak złożyć zeznanie podatkowe 
w 2023 roku?
Ulgi podatkowe – jakie i dla kogo? 
Przekaż 1,5% podatku na Organizację Pożytku 
Publicznego

Podatki
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Miasto pokryje koszty

Właścicielu pomyśl 
o sterylizacji!
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Wkrótce nowe kładki 
dla pieszych
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Cegielnia w Gnaszynie 

Zakład w Gnaszynie jest jednym 
z dwóch w Polsce, dla których 
w zeszłym roku powstały in-
dywidualne plany rozwoju róż-
norodności biologicznej. Firma 
Wienerberger przeprowadziła 
audyt bioróżnorodności, który 
potwierdził, że na terenie Gna-
szyna znajdują się gatunki fauny 
i flory warte uwagi. 

Zazielenienie terenu częściowo 
już się tam odbyło. Fundacja Aeris 
futuro i mieszkańcy posadzili już 
500 sadzonek drzew. Nawieziono 
70 ton żyznej ziemi i uformowano 
trzypoziomowy ,,taras zieleni”. 
Wszystko po to, aby przygotować 
grunt pod sosny i brzozy. Audyt 
bioróżnorodności wykazał, że 
na gnaszyńskim terenie zakładu 
występują różne gatunki fauny 
i flory. Firma zapowiedziała, że 
podejmie dodatkowe działania na 
ich rzecz. Pełne wdrożenie swoich 
ekologicznych planów w zakła-
dzie w Gnaszynie planowane jest 
jeszcze w tym roku. Firma Wie-
nerberger to międzynarodowy 
producent ceramicznych mate-
riałów budowlanych. Cegielnia 
w Gnaszynie stanowi jeden 
z pierwszych zakładów w Polsce, 
gdzie realizuje się program bioróż-
norodności. 

Na czym polega program  
bioróżnorodności?

Innowacja ma na celu wdrażanie 
lokalnych planów ochrony i roz-
woju naturalnych ekosystemów na 
terenach, gdzie zlokalizowane są 
przedsiębiorstwa. Wienerberger 
wykorzystuje takie zasoby, jak 
glina, piasek czy woda. Stanowią 
niezbędny element działalności 
firmy. Dlatego też firma chce po-
zyskiwać surowce do produkcji 
w sposób zrównoważony. Firma 
deklaruje, że stale monitoruje 
swoje wyrobiska gliny i podej-
muje szereg działań na rzecz 
zachowania środowiska w jak 
najlepszym stanie. Jednym z pro-
jektów jest program bioróżnorod-
ności. Działa w ten sposób chcąc 
ochronić naturalny ekosystem, 
zachować i zwiększyć różno-

rodność flory i fauny w okolicy 
terenów wydobywczych. Prze-
kształca je w bezpieczne siedliska 
rzadkich i zagrożonych gatunków. 
Firma opracowała sześciostop-
niowy proces, według którego 
opracowuje indywidualne plany 
działań w konkretnych lokaliza-
cjach. Pierwszym punktem jest 
tworzenie mapy terenu. Ocenia 
się stan wyjściowy, sprawdzany 
jest stan zieleni. Następnie, przy 
pomocy instytucji zewnętrznych 
i fundacji ekologicznych określana 
jest wysokość potencjału bioróż-
norodności na danym obszarze. Na 
koniec tworzy się plan działań na 
rzecz różnorodności biologicznej 
na tym terenie i wdraża konkretny 
plan i ocenia efekty. Wśród pra-
cowników Wienerberger posiada 
tzw. ambasadorów bioróżnorod-
ności. Trzy razy w roku przyglądają 
się skuteczności realizowanych 
planów bioróżnorodności. Wyko-
rzystując wskazówki i narzędzia 
niezależnych firm zewnętrznych, 
pracownicy ci rejestrują nowe ga-
tunki zwierząt pojawiające się na 
terenie kopalń. 

Bioróżnorodność  
to kluczowa kwestia

- Różnorodność biologiczna to, 
najprościej mówiąc, zróżnico-
wanie wszystkich żywych orga-
nizmów występujących na Ziemi 
we wszystkich możliwych siedli-
skach – ekosystemach lądowych 
i wodnych. […] Nie ma jednak 
wątpliwości co do jednego: bio-
różnorodność jest kluczowa dla 
,,usług ekosystemowych” – czyli 
tych dostarczanych przez na-
turę: jak żyzność gleb, zapylanie, 
ochrona przed powodziami, regu-
lacja klimatu, wytwarzanie żyw-
ności, lekarstw, włókien czy paliw. 
Przez to jest także niezbędnym 
warunkiem ludzkiego dobrobytu, 
zapewniającym podtrzymanie 
społeczeństwa i jego gospodarki. 
Ochrona i stymulowanie rozwoju 
bioróżnorodności jest zatem ko-
niecznością – informuje UM Czę-
stochowa. 

 ■ opr. nl

Wienerberger stawia 
w bioróżnorodność

Spójrz w górę!

Spójrz w górę! - to hasło wystawy, 
na którą zaprasza częstochowski 
Związek Polskich Artystów Pla-
styków w ramach 35. Pleneru 
Miejskiego. Wystawa jest jego po-
kłosiem. Do projektu zaproszonych 
zostało 30 twórców, głównie zrze-
szonych w ZPAP Okręgu Często-
chowskim, ale zaproszenie przyjęli 
również artyści z Krakowa i Łodzi.

- Motyw przewodni pleneru 
można interpretować na wiele spo-
sobów. Pierwszy z nich to inspiracja 
wszystkim, co znajduje się powyżej 

linii naszego wzroku. Za każdym 
razem zachwycają widza, artystę, 
detale architektoniczne, zdobienia 
i balkony częstochowskich ka-
mienic. Tę fascynację detalem mo-
żemy zobaczyć w prezentowanej 
na wystawie pracy nieżyjącej już 
artystki Marii Ogłazy. Jej rysunek 
tuszem przedstawiający ornament 
kamienicy urzeka widza subtelno-
ścią. Temat można również inter-
pretować jako spojrzenie na miasto 
z pewnej perspektywy – z góry 
– lub inspirację niebem nad zabyt-
kami miasta. Kolejnym punktem 

wyjścia do dialogu z widzem może 
być najwyższe naturalne wznie-
sienie na terenie miasta, znane 
jako Wzgórze Ossona - tłumaczy 
Krzysztof Kamil Malewicz, prezes 
ZPAP Okręgu Częstochowskiego 
i kurator wystawy.

Wernisaż wystawy 35. Pleneru 
Miejskiego ZPAP Okręgu Często-
chowskiego odbędzie się 17 lutego 
2023 r. o godz. 17.00 w Pawilonie 
Wystawowym w Parku Staszica. 
Wystawa będzie dostępna do 19 
dla zwiedzających do 19 marca br.

 ■ pn

Częstochowski ZPAP zaprasza na wystawę

UJD zaprasza kandydatów

Uniwersytet Humanistyczno-
-przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie daje możliwość 
rozpoczęcia nauki już w seme-
strze letnim. Nie trzeba czekać 
do października by rozpocząć 
studia podyplomowe.

Prawdopodobnie jeszcze 
w marcu będzie możliwość rozpo-
częcia swojej kariery akademic-
kiej na studiach podyplomowych. 
Jednym z najbardziej cieszących 
się popularnością kierunków, 

jest Administracja publiczna, 
która zostanie uruchomiona. 
Studia trwają dwa semestry, to 
jest 273 godziny.

Więcej informacji można uzy-
skać na stronie uczelni bądź 
pod adresem e-mailowym:  
ucku@ujd.edu.pl lub po-
przez kontakt telefoniczny: 
343 783 119, 343 783 120 lub 
347 831 143.

Dla kogo są studia podyplo-
mowe? Osoby, które chcą się 
rozwijać i poszerzać swoje kom-

petencje mogą skorzystać z tej 
oferty. Wymogiem jest posia-
danie dyplomu ukończenia do-
wolnych studiów wyższych.

– Studia te polecamy szcze-
gólnie dla podniesienia kompe-
tencji i kwalifikacji pracownikom 
wszelkich organów i podmiotów 
administracji publicznej zarówno 
rządowej, jak również terenowej 
– informuje Urząd Miasta Czę-
stochowy.

 ■ nl

Podyplomówka w semestrze letnim
Przy ulicy 7 Kamienic

14 lutego obchodziliśmy 81. 
rocznicę powstania Armii Krajowej. 
O wydarzeniu tym pamiętano rów-
nież w Częstochowie – oficjalna 
delegacja miasta złożyła kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą Armię 
Krajową i generała Leopolda Oku-
lickiego „Niedźwiadka”. Tablica znaj-
duje się przy ul. 7 Kamienic, gdzie 
dawniej mieściła się tajna, często-
chowska siedziba jej przywódcy.

W ceremonii upamiętniającej 
utworzenie AK udział wzięli 

przedstawiciele samorządu 
miasta – zastępca prezydenta 
Ryszard Stefaniak oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Jolanta 
Urbańska. Towarzyszyła im asysta 
Straży Miejskiej. Obecny był też 
naczelnik Wydziału Edukacji UM 
Rafał Piotrowski, ppłk. Mariusz 
Błaszczyk z Wojskowego Centrum 
Rekrutacji, członkowie koła Świa-
towego Związku Żołnierzy AK 
i delegacje szkół.

 ■ pn

Uczczono rocznicę 
powstania Armii Krajowej
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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 Zmiany na alei Wojska Polskiego

Trwają prace na budowie nowej 
alei Wojska Polskiego. Obecnie 
piesi korzystają tam z tymczaso-
wych przejść w wyznaczonych 
miejscach, ale jak zapewniają wy-
konawcy inwestycji, jeszcze późną 
wiosną tego roku rozpocznie się 
montaż nowych kładek. 

- Nowe kładki będą posiadały 
parametry odpowiadające wy-
mogom technicznym XXI wieku 
oraz łukowy kształt wykończenia. 
Każda zostanie dostosowana do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych i zostanie podświetlona 
– informuje częstochowski magi-
strat. Nowych przepraw ma być 
sześć. Zostaną zamontowane 
w miejscach, gdzie znajdowały 
się poprzednie – już rozebrane. 
Wykonawca prac wyznaczył 
tymczasowe przejścia po po-
wierzchni placu budowy w pięciu 
lokalizacjach na wysokości ulic: 
Mireckiego, Okrzei, Powstańców 
Śląskich, Stromej i Równoległej. 
- Zgodnie z ustaleniami, ekipy wy-
konawcy mają regularnie popra-

wiać stan techniczny tych przejść, 
dostosowując je do aktualnie pa-
nujących warunków na budowie, 
by umożliwiać mieszkańcom 
południowych dzielnic naszego 
miasta sprawną przeprawę przez 
budowę na drugą stronę al. 
Wojska Polskiego – dodaje Urząd 
Miasta Częstochowy. W ramach 
inwestycji, oprócz części dro-
gowej powstaną nowe chodniki, 
drogi rowerowe oraz zatoki auto-
busowe. - Zadanie obejmuje nie 
tylko budowę trzech przejść pod-

ziemnych, remont trzech mostów 
i odrębnej kładki dla pieszych, ale 
również budowę pięciu nowych 
obiektów mostowych, w tym 
trzech dwupoziomowych skrzy-
żowań. Do tego przebudowane 
zostaną wszelkie sieci pod i nad 
ziemią. Całość zostanie na nowo 
oświetlona – przypomina magi-
strat. Wszystkie prace w ramach 
inwestycji powinny zostać ukoń-
czone na koniec 2023 roku. 

■ pn

Wkrótce nowe kładki dla pieszych
fot. UM Częstochowy

Wkrótce stanie przed sądem

Do Sądu Okręgowego w Czę-
stochowie wpłynął akt oskar-
żenia przeciwko 50-letniemu 
Robertowi K., który w marcu 
2022 roku podczas interwencji 
w jednym z mieszkań na  Ra-
kowie usiłował zabić policjanta, 
trafiając go bagnetem w oko-
lice serca. Na całe szczęście, 
ostre narzędzie osunęło się 
po notatniku i telefonie, które 
funkcjonariusz miał w kieszeni 
taktycznej kamizelki. Napast-
nika udało się wówczas obez-
władnić. Robert K. usłyszał 
zarzut usiłowania zabójstwa. 
Decyzją sądu kolejne 3 mie-
siące spędzi w areszcie. Grozi 
mu dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło 15 marca 
2022 roku. Patrol interwencyjny 
z Komisariatu VI Policji w Czę-
stochowie otrzymał zgłoszenie 
od 49-letniego wówczas miesz-
kańca Częstochowy, że do jego 
mieszkania dobijają się jakieś 
osoby. Gdy policjanci dotarli na 
miejsce Robert K. oświadczył, 
że nieznane mu osoby weszły do 
jego mieszkania i rozlały alkohol, 
a teraz właśnie uciekają przez 
balkon. 

Podczas sprawdzania miesz-
kania mężczyzna nagle ugodził 
jednego z policjantów bagnetem 
w lewy bok na wysokości serca. 
Na szczęście bagnet osunął się 
po notatniku i telefonie, które 
funkcjonariusz miał w kieszeni 
taktycznej kamizelki. Policjanci 
zdołali obezwładnić napast-
nika. Robert K. trafił do aresztu. 
W trakcie śledztwa prokurator 
przedstawił Robertowi K. zarzut 
usiłowania zabójstwa policjanta 

i spowodowania u niego obrażeń 
ciała w postaci ran ciętych dłoni. 
Przesłuchany przez prokuratora 
napastnik nie przyznał się do 
zarzucanego mu przestępstwa 
i złożył wyjaśnienia, które wska-
zywały na uzasadnione wąt-
pliwości co do stanu zdrowia 
psychicznego sprawcy. 

– Po przeprowadzonej obser-
wacji sądowo-psychiatrycznej 
biegli lekarze psychiatrzy 
stwierdzili, że Robert K. działał 
w stanie zniesionej poczytal-
ności z uwagi na zaburzenia 
psychiczne, związane z uzależ-
nieniem od alkoholu. Jednocze-
śnie biegli uznali, że podejrzany 
wprawił się w stan nietrzeź-
wości, pomimo tego, iż mógł 
przewidzieć swoje zachowanie. 
W związku z tym wobec Roberta 
K. nie mają zastosowania prze-
pisy dotyczące niepodlegania 
odpowiedzialności karnej z po-
wodu niepoczytalności – po-
informował prokurator Tomasz 
Ozimek, rzecznik częstochow-
skiej prokuratury.

Przestępstwo zabójstwa funk-
cjonariusza publicznego po-
pełnione podczas i w związku 
z pełnieniem przez niego obo-
wiązków służbowych związa-
nych z ochroną bezpieczeństwa 
ludzi lub ochroną bezpieczeń-
stwa publicznego, jest zagro-
żone karą pozbawienia wolności 
od 12 do 15 lat, karą 25 lat po-
zbawienia wolności albo karą 
dożywotniego pozbawiania wol-
ności. Taką samą karą jest za-
grożone usiłowanie popełnienia 
takiego przestępstwa.

■ pn

Usiłował zabić policjanta
Miasto dostało dofi nansowanie

3,8 mln zł – to kwota dofi nan-
sowania, jaką Częstochowa ma 
otrzymać z Funduszu Rozwoju 
Dróg na przebudowę ul. Jasno-
górskiej. Szacowane ogólne 
koszty przedsięwzięcia wyniosą 
ok. 12,7 mln zł.

Ulica Jasnogórska zostanie 
przebudowana na odcinku od 
ul. Żwirki i Wigury do ul. Dą-
browskiego. Jak podkreśla czę-
stochowski magistrat, to istotne 
dla jakości komunikacji w cen-
trum miasta zadanie, o którego 
wsparcie zewnętrzne miasto 
aplikowało od dłuższego czasu. 
- Miejski Zarząd Dróg wnio-

skował o przyznanie funduszy 
w sierpniu 2022 r. i projekt 
ostatecznie znalazł się na liście 
zadań przeznaczonych do dofi -
nansowania w ramach puli woje-
wódzkiej Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg z kwotą 3,83 mln 
zł, co ma stanowić 50% szacowa-
nych kosztów kwalifi kowanych 
zadania (taki jest próg dotacyjny 
w programie) – informuje Urząd 
Miasta. Realizacja inwestycji 
wymaga m.in. przebudowy sieci 
podziemnych, w tym ciepłociągu, 
a także budowy odwodnienia. 
Prace potrwają około 1,5 roku 
– wówczas przebudowywany 
odcinek zostanie wyłączony 

z ruchu. - Inwestycja stanowi-
łaby domknięcie innych zreali-
zowanych dotąd w Śródmieściu 
inwestycji i usystematyzowanie 
organizacji ruchu w tej części 
centrum miasta (jeden kierunek 
w ul. Jasnogórskiej i Racławickiej 
funkcjonuje już teraz z uwagi na 
wyznaczone objazdy i ma zostać 
po inwestycji utrzymany) – pod-
sumowuje magistrat i dodaje 
- Projekt ma ważne pozwolenie 
na budowę, część zapisów miała 
natomiast terminowe oznaczenia 
więc wymaga stosownych uzgod-
nień i prolongat.

■ opr. pn

Ul. Jasnogórska zostanie przebudowana
Fot. Łukasz Kolewiński (UM)
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Determinacja, by zadbać 
o swoje zdrowie, noworoczne 
postanowienie, czy chęć  spra-
wienia ukochanej osobie walen-
tynkowego prezentu. Co może 
pomóc w rzuceniu palenia?

Nie zawsze porzucenie nałogu 
z dnia na dzień przychodzi łatwo. 
Alternatywą mogą być papierosy 
elektroniczne i podgrzewacze ty-
toniu, które nie wydzielają nieprzy-
jemnego zapachu, a w dodatku 
według kilkudziesięciu badań 
międzynarodowych są mniej szko-
dliwe dla naszego zdrowia. Pod-
grzewacz tytoniu nie spala, a – jak 
sama nazwa wskazuje - podgrzewa 
tytoń, dzięki czemu palący ma po-
równywalne doświadczenie do 
tradycyjnego palenia. Urządzenie 
to wytwarza aerozol zawierający 
o ok. 95 proc. mniej szkodliwych 
substancji, niż dym z papierosa. 
Na rynku można wybierać spośród 
różnych dostępnych opcji, a do 
najnowszych rozwiązań tego typu 
należy np. podgrzewacz glo new 
heating technology.

Kilka lat temu Amerykańska 
Agencja ds. Żywności i Leków 
(FDA) oświadczyła, że najbardziej 
szkodliwe jest dostarczanie niko-
tyny do organizmu w formie dymu 
papierosowego. W sukurs FDA idą 
w ostatnich latach takie kraje, jak 
Nowa Zelandia, Kanada, Wielka 
Brytania, czy Japonia – ich agendy 
rządowe oficjalnie komunikują 
o stosowaniu alternatywnych dla 
papierosów wyrobów nikotyno-
wych -

e-papierosów czy wspomnia-
nych podgrzewaczy tytoniu, wska-
zując je jako wsparcie w rzucaniu 
palenia i ograniczaniu szkód wy-
wołanych tym nałogiem.

Podobnego zdania są 24 mię-
dzynarodowe organizacje z Wiel-

kiej Brytanii, Francji, Kanady, 
Niemiec, czy Australii. Z przepro-
wadzonych w Wielkiej Brytanii 
badań wynika, że aż 52 proc. z 3,2 
miliona dorosłych palaczy e-pa-
pierosów w tym kraju przestało 
palić.  Z kolei w Hiszpanii 9 na 10 
użytkowników e-papierosów wy-
szło z nałogu lub znacząco ograni-
czyło przyjmowanie nikotyny.

Rynek wyrobów nikotynowych, 
które są zamiennikami dla kla-
sycznych papierosów będzie się 
z pewnością dynamicznie zmieniał 
i ewoluował. Umożliwia to rozwój 
technologii, sprzyjają intensywnie 
prowadzone w laboratoriach ba-
dawczych i ośrodkach naukowych 
badania. Warto wspomnieć, że na 
polskim rynku od ok. dwóch lat 
jest dostępna kolejna alternatywa 
– saszetki nikotynowe, które we-
dług skali redukcji ryzyk zdrowot-
nych związanych z paleniem są 
plasowane najwyżej, jako najmniej 
szkodliwe.   Niezwykle ważne jest 
jednak to, by decydując się na 
którąś ze wspomnianych alter-
natyw, sięgać tylko po te prze-
badane i pochodzące z legalnych, 
znanych źródeł.

Konkluzja jest prosta - jeżeli dziś 
mało realne wydaje się nam no-
woroczne postanowienie o rzu-
ceniu palenia, ale nie chcemy 
mieć oddechu palacza, rozważmy 
opcje, które pomogą nam rzucić 
palenie lub w zasadniczy sposób 
ograniczą jego negatywny wpływ 
na organizm i otoczenie. Warto 
zacząć już od Walentynek i zrobić 
prezent nie tylko ukochanej 
osobie, ale przede wszystkim – 
własnemu zdrowiu. Nie mówiąc 
już o tym, że zapach tytoniowego 
dymu nie zachęca do… walentyn-
kowych pocałunków.

 ■ informacja prasowa

Jak rzucić palenie i ofiarować 
walentynkowy prezent ukochanej 
osobie oraz własnemu zdrowiu

Częstochowa - Stradom

Przez pięć kolejnych sezonów 
grzewczych (5 lat) w naszym mie-
ście prowadzone będą pomiary 
stężeń pyłu zawieszonego w po-
wietrzu w dzielnicy Stradom. 
Drony pomiarowe pojawiają się 
w godzinach od 10:00 do 17:00. 
Wszystko dlatego, że Często-
chowa wraz z Instytutem Tech-
nologii Paliw i Energii w Zabrzu 
przystąpiła do europejskiego pro-
jektu LIFE „Śląskie. Przywracamy 
błękit”.

Projekt realizuje zapisy woje-
wódzkiej uchwały antysmogowej. 
To największy w Europie projekt 
ochrony powietrza obejmujący 
swoim zasięgiem 10 gmin z wo-
jewództwa. Współfinansowany 
jest z Programu LIFE Unii Eu-
ropejskiej – program działań na 
rzecz środowiska i klimatu oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach tego przedsięwzięcia 
dokonywane są pomiary stężeń 

pyłu zawieszonego w powietrzu 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
kominów wybranych domów 
jednorodzinnych. - Głównym 
celem projektu jest opracowanie 
i wdrożenie działań naprawczych, 
których realizacja doprowadzi do 
poprawy jakości powietrza, co 
w konsekwencji spowoduje ogra-
niczenie niekorzystnego wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie i życie mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego – wyjaśnia 
częstochowski magistrat. Zaplano-
wane działania przekładają się na 
wsparcie realizacji działań napraw-
czych Programu ochrony powie-
trza dla województwa śląskiego, 
rozwój know-how, narzędzi, 
metod i działań demonstracyjnych, 
wsparcie dla władz lokalnych oraz 
wzrost świadomości ekologicznej.

 ■ pn

Uwaga! Ruszyły pomiary 
smogu dronem

fot.: UM Częstochowy

Rozporządzenie już jest

Opublikowane dziś rozporzą-
dzenie ministra zdrowia określa 
i wprowadza standard przy roz-
poznawaniu, leczeniu i moni-
torowaniu bólu, niezależnie od 
jego przyczyny. 

– To bardzo ważny doku-
ment dla 8,5 mln. dorosłych 
osób, które cierpią z powodu 
bólu przewlekłego. Do bólu nie 
można się przyzwyczajać, trzeba 
go leczyć – podkreśla minister 
zdrowia Adam Niedzielski. Jak 
wynika z badań, w Polsce na ból 
przewlekły cierpi 27 procent 
dorosłych osób. Co piąta z nich 
deklaruje, że nie byłaby w stanie 
tolerować silniejszego bólu.

- Od lat chcemy, by u każdego 
chorego ból był traktowany jako 
piąty parametr życiowy i był 
w dokumentacji medycznej jak 
na przykład pomiary tempera-
tury czy ciśnienia tętniczego – 
wskazuje dr n.med. Magdalena 
Kocot-Kępska, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Badania Bólu. 
Standard organizacyjny leczenia 

bólu w warunkach ambulatoryj-
nych to efekt współpracy Pol-
skiego Towarzystwa Badania 
Bólu, Fundacji Eksperci dla 
Zdrowia z Ministrem Zdrowia. 
– Rozporządzenie to gwarancja 
uprawnień pacjenta do leczenia 
bólu, niezależnie od przyczyny, 
wieku czy miejsca zamieszkania 
– mówi Bartłomiej Chmielowiec, 
Rzecznik Praw Pacjenta. – Roz-
porządzenie nakłada obowiązek 
postępowania z pacjentem z do-
legliwościami bólowymi według 
określonych zasad – wyjaśnia 
minister Niedzielski. Zgodnie 
z nowym rozporządzeniem, 
pierwszym elementem stan-
dardu jest ocena bólu przez 
wywiad lekarski i badania. - Wy-
wiad powinien koncentrować się 
na przyczynach i natężeniu bólu 
(z użyciem określonych rozporzą-
dzeniem skal), charakterze i oko-
licznościach jego występowania, 
dotychczasowym leczeniu, dole-
gliwościach wynikających z bólu 
oraz ich wpływie na jakość życia 
– tłumaczy resort.

– Bardzo istotne jest ba-
danie pacjenta. Podczas tego 
badania lekarz może znaleźć 
potwierdzenie objawów bólo-
wych opisywanych przez pa-
cjenta w wywiadzie – mówi 
dr n. med. Magdalena Kocot-
-Kępska. Do historii choroby 
pacjenta, zgodnie z nowym 
rozporządzeniem, musi być do-
łączona karta oceny natężenia 
bólu. Jest to obligatoryjny ele-
ment dokumentacji medycznej. 
Wywiad z pacjentem będzie 
więc bardziej szczegółowy 
i odnotowany w dokumentacji 
medycznej. – Rozporządzenie 
podniesie standard życia mi-
lionów osób zmagających się 
z bólem – ocenia konsultant kra-
jowa medycyny rodzinnej prof. 
Agnieszka Mastalerz-Migas. 
Wypracowany standard po-
zwoli monitorować skuteczność 
leczenia oraz ocenić stopień 
satysfakcji pacjenta z leczenia 
przeciwbólowego. 

 ■ opr.pn

Nowy standard leczenia bólu

Uważaj na oszustwa

Popularność e-recepty spra-
wiła, że pojawiło się nowe 
oszustwo: „na receptę”. Dla-
tego zawsze upewnij się, kto 
wysyła Ci SMS lub e-mail! 
Jak sprawdzić, czy powiado-
mienie o e-recepcie przyszło 
z Centrum e-Zdrowia? Jak bez-
piecznie odbierać e-recepty? 
Wyjaśniamy.

Prawidłowo e-receptę możesz 
otrzymać w postaci: SMS-a z 4-cy-
frowym kodem dostępu. e-maila 
z załączoną w PDF-ie informacją 
o e-recepcie. powiadomienia/kodu 
w aplikacji mojeIKP. Oczywiście 
nadal, na życzenie, możesz dostać 
podczas wizyty wydruk informa-
cyjny e-recepty. 

 ■ opr.pn

E-recepta pod lupą!
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ZARZĄD CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ 

„NASZA PRACA” W CZĘSTOCHOWIE
Zawiadamia, że w dniu 28.02.2023r. (wtorek) o godz. 1500 w biurze Spółdzielni przy 

ul. Okólnej 113a, pok.15 (sala konferencyjna) odbędzie się:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ 

WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

nr 94 w budynku przy ul. Gwiezdnej 10 w Częstochowie, usytuowane na X piętrze, 

2 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 43,00 m2.

Cena wywoławcza ( wartość rynkowa mieszkania do przetargu) wynosi: 234 000 zł. 

Wadium, jakie musi wnieść stawiający do przetargu wynosi: 11 700 zł.

Wpłaty wadium należy dokonać w PLN w kasie Zarządu Spółdzielni najpóźniej 

do godziny 1200 w dniu przetargu lub w formie przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni:

Nr 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889. 

Tytuł przelewu: wpłata wadium na przetarg 28.02.2023r. Gwiezdna 10 m 94 

Kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień 

roboczy przed dniem przetargu. 

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 145.

Informacje o wysokości opłat czynszowych można uzyskać w dziale księgowości czynszowej 

pod nr tel. 34 325 73 55 wew. 116, 133. 

Informacje o mieszkaniu można uzyskać w Administracji Osiedla „Wschód” 

pod nr tel. 34 361 32 08. 

Regulamin przetargu oraz zdjęcia lokalu są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni  

www.csmnp.com.pl w zakładce „aktualności” i „ogłoszenie o przetargu”. 

Mieszkanie będzie można oglądać w dniu 23 lutego 2023r. od godziny 13:00 do 14:00. 

Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, w przetargu będą mogły 

uczestniczyć wyłącznie osoby przystępujące do licytacji a przetarg odbędzie się 

z zachowaniem dystansu społecznego .

Nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego ZUS przyjmuje 
wnioski o świadczenie wycho-
wawcze „Rodzina 500 plus” na 
nowy okres świadczeniowy, który 
trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 
maja 2024 r. Dotychczas rodzice 
i opiekunowie złożyli już ok. 1,7 
mln wniosków, co objęło ok. 2,7 
mln dzieci. ZUS przyznał już 82 
proc. świadczeń. Liczba dzieci, 
na które przyznano świadczenie 
przekroczyła 2,2 mln. Cały proces 
przebiega sprawnie. W wojewódz-
twie śląskim do 12 lutego złożono 
191 tys. wniosków o świadczenie 
500 plus. Wnioski o świadczenie 
składane są jedynie drogą elektro-
niczną, co jest ułatwieniem dla ro-
dziców. ZUS zachęca do składania 
wniosków przez aplikację mZUS.

Kto może otrzymać?
Świadczenie wychowawcze przy-

sługuje na każde dziecko do ukoń-
czenia przez nie 18 lat, niezależnie 
od osiąganych dochodów. Żeby 
otrzymać świadczenie wychowawcze 
na nowy okres świadczeniowy, trzeba 
złożyć do ZUS odpowiedni wniosek 
wyłącznie drogą elektroniczną. 
Można to zrobić poprzez aplikację 
mobilną mZUS na smartfony i tablety, 
Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS, portal Emp@tia albo swoją ban-
kowość elektroniczną. – Nowym roz-
wiązaniem do składania na obecny 
okres świadczeniowy wniosków 
o 500 plus jest  aplikację mZUS. Za-
chęcamy do korzystania z niej, bo 
sam proces składania wniosku jest 
bardzo wygodny i szybki. Aplikacja 

mZUS zawiera funkcje, które przy-
spieszają wypełnienie wniosku o 500 
plus, a ponadto jeśli ktoś składał 
już wniosek w poprzednim okresie 
i otrzymywał świadczenie, większość 
danych w nowym wniosku uzupełni 
się automatycznie. W razie potrzeby 
klient zawsze ma też opcję edyto-
wania i zmiany danych przed wysła-
niem – zachęca Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego. - Aplikację 
można pobrać ze sklepu Google Play 
lub Apple App Store – podpowiada 
rzeczniczka.

Wypłata świadczeń
Osobie, która złoży poprawnie wy-

pełniony wniosek do 30 kwietnia 
2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 
30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek 
w maju – ZUS wypłaci świadczenie 
do 31 lipca wraz z wyrównaniem 
kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w czerwcu 
– ZUS wypłaci świadczenie do 31 
sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty 
świadczenia od czerwca, a jeśli 
w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie 
do 30 września wraz z wyrównaniem 
kwoty świadczenia od lipca. Z kolei 
na wniosek złożony w sierpniu – ZUS 
wypłaci świadczenie do 31 paździer-
nika wraz z wyrównaniem kwoty 
świadczenia od sierpnia. Zatem jeżeli 
ktoś chce mieć kontynuację wypłaty 
świadczenia, bez przerw w wypłacie, 
najlepiej żeby taki wniosek złożył do 
końca kwietnia tego roku – dodaje 
rzeczniczka. 

 ■ opr. pn

Już trwa składanie 
wniosków o 500+

Już w najbliższą sobotę 

To świetna informacja dla fanów 
twórczości J.R.R. Tolkiena! W naj-
bliższą sobotę 18 lutego startuje 
druga edycja Częstochowskiego  
Dnia Fantastyki – The Universe Of 
Middle-Earth. W ramach mini kon-
wentu odbywać się będą panele 
dyskusyjne, prelekcje oraz warsz-
taty. Przewidziano również kon-
kursy – m.in. “Mini Cosplay Show”. 
Gośćmi wydarzenia będą Jacek 
Komuda, Radek Rak, Robert Jasiak 
i Łukasz “Sas” Sasuła. Sprawdźcie 
szczegółowy program imprezy!

Częstochowski Dzień Fantastyki 
II – The Universe Of Middle-Earth 
odbędzie się w sobotę 18 lutego 
w Amnesia Caffe Club, “Biznes 
Centrum”, ul. Wały Dwernickiego 
11. Organizatorem wydarzenia 
jest Częstochowski Klub Fantastyki. 
Atrakcje:
– Konkurs literacki z wiedzy 
o “Władcy Pierścieni” – Alex 
“Hunter” Czichos & Andrzej “An-
drew” Majtyka
– Warsztaty – Malowanie Figurek 
+ Konkurs na najładniejszą figurkę 

– Krzysztof “Żużu” Majtyka & 
Wojciech Tarczyński
– Grupa rekonstrukcyjna Legio 
XXI Rapax
– Konkurs filmowy z trylogii 
“Władca Pierścieni” – Ewa “Ka-
padocja” Lasota i Jacek “Hunter” 
Lasota
– Strefa Gier Fabularnych – Sesje 
RPG w grę “Jedyny Pierścień” – 
Rafał Kwasek
– “Mini Cosplay Show” – Konkurs 
na najlepsze przebranie – Maciej 
Zawolik & Alex “Hunter” Czichos
– Strefa Gier Planszowych – Alex 
“Hunter” Czichos & Andrzej Maj-
tyka (Nocne Granie – Często-
chowa)
– Strefa Wystawców
– After Party – Raut pod rozbry-
kanym kucykiem! – Ironia Dark 
Project
– Pokaz filmowy – “Hobbit” 1977 

Szczegółowe informacje i pro-
gram możecie znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.zycie-
czestochowy.pl

 ■ pn

Święto fantastyki
w Częstochowie

Składanie wniosków już 25 lutego

Częstochowa od 11 lat dofi-
nansowuje leczenie niepłod-
ności terapią in vitro. Prezydent 
miasta Krzysztof Matyjaszczyk 
zaprasza do udziału w kolejnej 
edycji programu. Wnioski można 
składać w sobotę 25 lutego od 
godz. 9.00 do 12.00 w holu na 
parterze Urzędu Miasta Często-
chowy przy ul. Śląskiej 11/13.

- Uczestnikom programu „Le-
czenie niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
dla mieszkańców Miasta Często-
chowy” przysługuje możliwość 
jednorazowego dofinansowania 
do takiego zabiegu, w wysokości 
do 5 tys. zł – pod warunkiem 
przeprowadzenia co najmniej 
jednej procedury. Pozostałe 
koszty ponoszą pacjenci – infor-
muje częstochowski magistrat.

Warto pamiętać, że przy naborze 
wniosków decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wnioski o objęcie do-
finansowaniem wraz z niezbęd-

nymi oświadczeniami dostępne 
są na poświęconej programowi 
www.czestochowa.pl/in-vitro. 

Kryteria kwalifikacji do pro-
gramu:

• wiek kobiety mieści się 
w przedziale 20-40 lat wg rocz-
nika urodzenia – dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia pro-
cedury u pacjentek w wieku do 
42 lat ( wg rocznika urodzenia) 
jeżeli stężenie AMH jest powyżej 
0,7 ng/ml,

• pozostają w związku małżeń-
skim lub w związku partnerskim,

• są mieszkańcami Często-
chowy,

• poddały się wcześniej leczeniu 
niższego rzędu, które zakończyło 
się niepowodzeniem lub posia-
dają bezpośrednie wskazania do 
zapłodnienia pozaustrojowego,

• zostały zakwalifikowane do 
leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 
przez Realizatora Programu, 
zgodnie z wytycznymi Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

 ■ pn

W Częstochowie rusza program in vitro
fot.;: freepik.com
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Gmina Mykanów

6 lutego 2023 roku w Urzędzie 
Gminy Mykanów zostało pod-
pisane porozumienie w sprawie 
włączenia jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Borowno do 
krajowego systemu ratowniczo – 
gaśniczego. 

Podpisanie dokumentu to ko-
lejny element etapu wydania 
przez Komendanta Głównej 
Straży Państwowej decyzji o włą-
czeniu jednostki OSP w Borownie 
w struktury systemu. W obszarze 
chronionym częstochowskiej 
komendy PSP do KSRG jest już 
włączonych 41 jednostek OSP. 
Podczas spotkania zebrali się 

m. in. Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Czę-
stochowie – bryg. Marek Radosz, 

Wójt Gminy Mykanów – Dariusz 
Pomada oraz Prezes OSP Bo-
rowno – dh Mariusz Wawrzak.

Jednostka OSP z Borowna włączona do KSRG

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

fot.: UG Mykanów

Gmina Lelów

Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego w dziedzinie 
kultury za rok 2022 zostały wrę-
czone. Mirosław Skrzypczyk zo-
stał uhonorowany jedną z nich.

Na co dzień nauczyciel, działacz, 
ale także prezes Lelowskiego Towa-
rzystwa Historyczno-Kulturalnego 
im. Walentego Zwierkowskiego. Mi-
rosław Skrzypczak realizuje projekty 
na rzecz upowszechniania kultury 
i wprowadza ich elementy do dzie-
dzictwa regionu. Otrzymał on Na-
grodę im. Karola Miarki. Wyróżnienie 
to jest przyznawane osobom, które 

upowszechniają kulturę i naukę 
i wnoszą humanistyczne wartości do 
dziedzictwa narodowego.

Nagroda za upowszechnianie 
kultury i nauki

fot.: UG Lelów

Gmina Kłomnice 

W przetargu wyłoniono firmę, która 
dostarczy niezbędny dla dzieci sprzęt. 
Z terenu Gminy Kłomnice urządzenia 
trafią do 46 osób. Wszystko w ra-
mach programu ,,Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. 

Firma, która wygrała przetarg to 
PROMAR IT. Sp. z. p. z Gliwic. Gmina 
przeznaczyła 176 204,00 zł brutto 
na realizację projektu. Postępowanie 
przetargowe pozwoliło rozstrzygnąć, 

kto będzie odpowiedzialny za dostar-
czenie sprzętu komputerowego, nie-
zbędne oprogramowanie oraz inne 
urządzenia towarzyszące w ramach 
realizacji projektu. 

Program jest finansowany ze 
środków Cyfrowa Polska. Ma na celu 
pomoc i wsparcie dzieciom z rodzin 
pegeerowskich. Dzieci, których ro-
dzina ma powiązania z pracą w daw-
nych PGR będzie mogła liczyć na 
pomoc w dostępie do Internetu i od-
powiedniego sprzętu. 

Komputery za 180 tys. zł 
dla dzieci w ramach projektu

Gmina Dąbrowa Zielona 

Jeden z absolwentów Szkoły 
Podstawowej im. W. Broniew-
skiego i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dąbrowie Zielonej 
otrzyma pamiątkową tablicę. 

Porucznik Damian Musiał zo-
stanie uhonorowany jako żołnierz 
Wojska Polskiego i sportowiec, 
a także medalista mistrzostw 
Polski w armwrestlingu. Uro-

czystość odbędzie się 17 lutego 
o godzinie 11:00 w SP im. W. Bro-
niewskiego w Dąbrowie Zielonej. 
Po oficjalnym odsłonięciu będzie 
można zobaczyć tablicę.

Tablica pamiątkowa Porucznika Musiała

Gmina Rędziny

9 lutego w przedszkolu został 
zorganizowany bal. Dzieci tań-
czyły, bawiły się i brały udział 
w konkursach.  

-Kolorowe stroje, bajeczny wy-
strój i skoczna muzyka – w takiej 
atmosferze bawiły się przedszko-
laki w tym radosnym dniu. Już 
od rana pojawiły się kolorowe 
postacie z bajek, dzieci były 
przebrane za wróżki, księżniczki, 
policjantów, Spider-Manów, 
pszczółki, biedronki, dinozaury, 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci – wspomina 
Urząd Gminy Rędziny.

Bal Karnawałowy w przedszkolu w ZSP2
fot.: UG Mykanów

Gmina Kruszyna

Ochotnicza Straż Pożarna 
Jacków zaprasza na imprezę 
z okazji Dnia Kobiet. Odbędzie 
się ona już 8 marca w siedzibie 
remizy!

Osoby zainteresowane będą mogły 
skorzystać z ciepłych oraz zimnych 
posiłków. Zabawę umili DJ Szumilas. 
Podczas spotkania zainteresowani, 
a w szczególności panie będą mogli 

szaleć na parkiecie. Koszt wynosi 80 
zł i jest to opłata za zwrot kosztów 
przygotowania posiłków. Zapisy 
trwają do 28 lutego u Sylwii Łapety 
pod numerem telefonu 605 468 846.

Dzień Kobiet z Ale!Babkami w OSP Jacków

Gmina Konopiska 

8 lutego po raz dziewiętnasty 
odbył się Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie 
miało miejsce w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym im. Jana Kocha-
nowskiego w Aleksandrii.

Wśród zwycięzców znaleźli się: 
Wiktoria Zemła z Publicznego Przed-

szkola w Konopiskach, Anna Kościel-
niak oraz Emilia Kowalska ze Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Konopiskach. W dwóch 
kategoriach Gminnego Przeglądu 
dla przedszkoli udział wzięło pięt-
naścioro wykonawców. Natomiast 
w trzech kategoriach Powiatowego 
Przeglądu zgłosiło się 50-ciu wy-

konawców. Starosta Powiatu Czę-
stochowskiego, Krzysztof Smela 
oraz Wójt Gminy Konopiska – Jerzy 
Żurek objęli patronatem wydarzenie. 
Ufundowali oni karty podarunkowe 
i nagrody rzeczowe. Komisja konkur-
sowa oceniła wykonanie w składzie: 
ks. Mateusz Ociepka, Ewa Błaszczyk 
oraz Renata Lis.

XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
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Trust Investment

Projekt jest doskonały, jednak 
szata to nie wszystko. Dopełnie-
niem wyszukanego charakteru 
inwestycji jest jej wyborna lo-
kalizacja. Sklepy, szkoły, restau-
racje, instytucje kultury i urzędy 
- wszystko co potrzebne na co 
dzień znajduje się w na miejscu 
lub tuż obok. Bliskość Alei NMP, 
Jasnej Góry czy bulwarów Warty 
znakomicie uzupełnia paletę moc-
nych stron Stacji Kopernik, która 
już niebawem stanie się najbar-
dziej pożądanym adresem w Czę-
stochowie.

Ekskluzywne miejsce 
pełne udogodnień

Stacja Kopernik została za-
projektowana jako miejsce 
w którym, poczujesz aurę wyjąt-
kowości. Już od wejścia powitają 
Cię odprężające dźwięki sub-
telnego tła muzycznego, które 
wprawią Cię w dobry nastrój 
rozpoczynającego lub kończą-
cego się dnia.

Inwestycja w przemyślany 
sposób łączy w sobie dbałość 
o estetykę, użyteczność i eko-
logię. Dzięki oknom ciągnącym 

się od podłóg do sufitów, każde 
z mieszkań zapewni nie tylko 
wyjątkowe doznania estetyczne 
czy optyczne powiększenie po-
mieszczeń, ale przede wszystkim 
ogromną ilość naturalnego 
światła.

Wyjątkowe lokale usługowe

Stacja Kopernik to nie tylko 
gustowny apartamentowiec, 
bowiem na parterze inwestycji 
przewidziano powierzchnię 
usługową godną najbardziej 
wymagających Klientów. Róż-

norodne metraże z możliwością 
łączenia lokali, nobilitujący cha-
rakter budynku, a to wszystko 
w topowej lokalizacji w Często-
chowie. 

Trust Investment 

Głównym celem Trust Invest-
ment jest podnoszenie standardu 
życia ludzi w całej Polsce. Nie 
tylko w największych aglomera-
cjach, ale również w mniejszych 
miastach. - W Trust Investment 
realizujemy projekty w sektorze 
nieruchomości mieszkaniowych 

oraz komercyjnych na terenie 
całej Polski. Inwestycje realizu-
jemy kompleksowo, począwszy 
od zakupu gruntu, poprzez ko-
mercjalizację, budowę, sprzedaż, 
aż po przekazanie kluczy wła-
ścicielowi lub najemcy. Naszym 
zdaniem specjalizacja rodzi pro-
fesjonalizm, a profesjonalizm 
budzi chęć bycia lepszym. Wierni 
tej idei skupiamy się na dwóch 
gałęziach obszernego rynku 
nieruchomości - inwestycjach 
mieszkaniowych oraz komercyj-
nych – zapewnia deweloper.

W Częstochowie powstaje wytworna inwestycja, która zaspokoi oczekiwania osób o największych wymaganiach. Stylowa kamienica 
wzbogacona o nowoczesny sznyt i rozwiązania na miarę XXI wieku oferuje 64 mieszkania i przestrzeń usługową na parterze. Jej nieza-
przeczalnym atutem jest lokalizacja. Ekskluzywny apartamentowiec znajduje się przy ul. Kopernika 1 – stąd też nazwa Stacja Kopernik.

Stacja Kopernik – wytworna inwestycja w Częstochowie

Biuro sprzedaży
ul. Kopernika 1
42-217 Częstochowa

Godziny pracy:
pn – pt: 10 – 18

+48 600 900 500 sprzedaz@trusti nvestment.pl
www.stacjakopernik.pl
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Studniówka 2023

Maraton studniówkowy zbliża się ku końcowi. W miniony weekend swoje wyjątkowe bale miały kolejne częstochowskie szkoły – w tym VIII Liceum Ogólnokształcące 
Samorządowe. Zgodnie z tradycją maturzyści otworzyli wydarzenie przepięknym polonozem, po którym głos zabrała dyrektor szkoły Ilona Walczak-Dądel. Przemawiali rów-
nież przedstawiciele młodzieży oraz rodziców. Zobaczcie, jak bawili się uczniowie „Samorządówki” podczas swojej studniówki w sali przyjęć Kleopatra.

Piękny bal maturzystów z „Samorządówki”

fot.: Teresa Szajer

Rekord dobroci pobity

W świetle trwającego karna-
wału, dokładnie 4 lutego w Hotelu 
ARCHE odbyło się jedno z najwięk-
szych, charytatywnych wydarzeń 
w Częstochowie. Mowa o ósmej 
edycji presti żowego balu połączo-
nego z aukcją charytatywną na 
rzecz podopiecznych Hospicjum 
Dar Serca. Rekord bił rekord - dopi-
sała zarówno frekwencja jak i osta-
teczny przebieg zbiórki! Wszystko 
za sprawą ludzi o otwartych ser-
cach - tych obecnych na balu oraz 
tych, którzy przekazali na specjalną 
aukcję cenne i bliskie sobie przed-
mioty! Prawie 300 tys. zł trafi  na 
konto hospicjum i pozwoli po-
magać tym, którzy tej pomocy naj-
bardziej potrzebują!

Pisząc o balu, trzeba 
napisać o wy-
jątkowej au-

kcji charytatywnej, która jest jego 
nieodłączną częścią. Z roku na rok 
przybiera ona coraz to większe 
rozmiary, a nazwiska, które się 
w nią angażują robią potężne wra-
żenie! Wśród wystawionych przed-
miotów można było zobaczyć obraz 
Edwarda Dwurnika, mural Tomasza 
Sętowskiego, złoty i srebrny medal 
dwukrotnego wicemistrza Polski 
- Raków Częstochowa, koszulkę 
z podpisem arbitra klasy UEFA Elite  
Szymona Marciniaka - sędziującego 
ostatni fi nał Mistrzostw Świata 
w Katarze,  piłeczkę z podpisem Igi 
Świątek - najlepszej rakiety świata, 
unikatowy  sygnet obecnie panu-
jącej Miss Polski – Aleksandry Kle-
paczki, suknię projektu wybitnego 
polskiego projektanta, którym jest 
Maciej Zień czy limitowany, bursz-
tynowy winyl od Kayah. Swoją 
obecnością, bal uświetniły takie 

osobistości jak: Grażyna Szapo-
łowska, Edyta Herbuś, Magdalena 
Pieczonka, Aleksandra Klepaczka 
i wspomniany już Maciej Zień, który 
o tym wyjątkowym wieczorze mówi 
w następujący sposób:

„Jestem tu czwarty raz i po raz 
kolejny czuję, że warto - a nawet 
trzeba tu być! Moja wieloletnia 
przyjaciółka, businesswoman - 
Magdalena Mucha, która jest za-
łożycielką fundacji QMarzeniom, 
a zarazem współorganizatorką balu, 
dokonuje rzeczy wielkich i robi to 
w taki sposób, że swoim sercem 
otwiera serca innych. Skala tego 
wydarzenia z roku na rok rośnie – 
z dreszczykiem emocji myślę o tym, 
co wydarzy się podczas 10. Edycji 
(!) Jestem szczęśliwy, że będąc tu, 
przyczyniam się do budowania 
rzeczy wielkich. Wobec choroby 
wszyscy jesteśmy równi i cieszę się, 
że są miejsca, które potrafi ą w tym 
procesie pomóc tym, którzy tej po-
mocy naprawdę potrzebują. Blisko 
300 tys. zł trafi  na konto hospicjum 
– pobiliśmy rekord dobroci! To ma 
sens, to uskrzydla!”

Inicjatywę wsparli również: 
Anna Lewandowska, Agnieszka 
Cegielska, Grzegorz Hyży, Dawid 
Kwiatkowski, Natasza Urbańska, 
Łukasz Kubot, Dawid Kubacki, 
Piotr Żyła, Kamil Stoch, Damian 
Michałowski, Kabaret Moralnego 
Niepokoju.

Mimo niezwykle pozytywnego 
odzewu i najlepszego wrażenia, 
które co roku wywiera na gościach 
program wydarzenia, organizatorzy 
nie spoczywają na laurach i już 
teraz rozpoczynają przygotowania 
do następnej edycji. Jak     mówią 
pomaganie nie ma terminu waż-
ności i nigdy nie osiąga momentu, 
w którym można powiedzieć, że 
wszystko zostało zrobione. Poma-
ganie jest systematyczne, zrówno-
ważone i stałe, dlatego zarówno 
Hospicjum Dar           Serca, jak 
i współorganizator balu Fundacja 
QMarzeniom, prężnie działają, by 
zapewnić swoim podopiecznym 
ciągłość niesionej pomocy. Pomocy, 
za którą bardzo dziękują ludziom 
wielkich i otwartych serc - właśnie 
takim, którzy tego jednego wie-
czoru, spotkali się w jednym miejscu 
po to, by być częścią tego pięknego 
procesu.
Link do strony organizatorów: 
HOSPICJUM DAR SERCA htt ps://
www.hospicjumczestochowa.pl
FUNDACJA QMARZENIOM 
htt ps://qmarzeniom.pl/pl/
KONTAKT:
Fundacja Q MARZENIOM 
im. Heleny Buli
ul. Olgi Boznańskiej 3e
42-200 Częstochowa
tel. 510 207 559

■ materiał prasowy

8. Bal Charytatywny z Gwiazdami

bardziej potrzebują!

Pisząc o balu, trzeba 
napisać o wy-
jątkowej au-

paczki, suknię projektu wybitnego 
polskiego projektanta, którym jest 
Maciej Zień czy limitowany, bursz-
tynowy winyl od Kayah. Swoją 
obecnością, bal uświetniły takie 

fot.: Rafał Tkacz
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V LO im. Adama  Mickiewicza

W sobotę 14 stycznia o godz. 20.00 
w Hotelu Arche odbyła się studniówka klas 
maturalnych z naszej szkoły. Uroczystość 
tradycyjnie rozpoczęła się od staropol-
skiego tańca - poloneza, który perfekcyjnie 
wykonali uczniowie wraz z osobami to-
warzyszącymi, dyrekcją szkoły oraz wy-
chowawcami. Następnie wysłuchaliśmy 

przemówienia Pani dyrektor Małgorzaty 
Witek, rodziców oraz przedstawicieli Sa-
morządu Uczniowskiego. 

Po zakończeniu części ofi cjalnej ma-
turzyści rozpoczęli imprezę w rytmach 
muzyki granej przez 

Dj Gatsby. Przyszedł też czas na 
wspólne rozmowy, sesje zdjęciowe 

i wspaniałą, radosną zabawę na par-
kiecie. Piękne dekoracje, uroczyste 
stroje, wspaniały klimat stworzyły wy-
jątkową atmosferę. Bal trwał do białego 
rana, a wspomnienia z nim związane 
będą nam towarzyszyć na długo.

Wieczór uzmysłowił nam, jak szybko 
z młodych, beztroskich nastolatków, 

staliśmy się wchodzącymi w dorosłość 
maturzystami. Pragniemy podziękować 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie naszego balu stud-
niówkowego. 

■ J. Operacz, A. Kaim, N. Unton, 
A. Kowczyk (kl. IV H)

Studniówka to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie, to najważniejszy bal w życiu każdego maturzysty, magiczna noc 
zabawy i tańca do białego rana.

Wyjątkowy bal studniówkowy 2023

fot.: Foto-Video Arka
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Z ogromną dumą informujemy, 
że I Liceum Ogólnokształcące im. 
Juliusza Słowackiego w Często-
chowie po raz kolejny otrzymało 
„SREBRNĄ TARCZĘ” w Ogólno-
polskim Rankingu Liceów Ogólno-
kształcących PERSPEKTYWY!

Nasza szkoła uplasowała się 
na 202. miejscu w kraju spośród 
1360 liceów ogólnokształcą-

cych!!! Jest to ogromny awans 
w stosunku do roku ubiegłego, 
w którym zajmowaliśmy 329. 
miejsce. Aktualna lokata daje nam 
3. miejsce wśród częstochowskich 
liceów i 18. miejsce w wojewódz-
twie śląskim.

Ponadto I LO im. J. Słowackiego 
w Częstochowie po raz pierwszy 
zostało ujęte w rankingu matu-

ralnym liceów ogólnokształcących 
Perspektywy 2023 i znajduje się 
na 203. miejscu na 300 szkół.

I LO im. J. Słowackiego jest 
jednym z dwóch notowanych 
liceów częstochowskich w ran-
kingu Olimpijskim Szkół Perspek-
tywy 2023 i zajmuje w nim 179. 
miejsce na 200 ujętych szkół 
w Polsce.

SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW 2023

Co nowego 
w Słowaku?

Uczniowie naszej szkoły zostali 
nagrodzeni w Konkursie Lite-
racko-Filmowym "Film to życie, 
z którego wymazano plamy nudy" 
inspirowanym 100. rocznicą uro-
dzin Jerzego Kawalerowicza 
i Janusza Morgensterna. Jury przy-
znało I miejsce pracy autorstwa 
uczniów klasy IIB. Autorami zwy-
cięskiego filmu są: Karina Lesz-
czyńska, Kinga Klimczak, Weronika 
Żylak, Jakub Szczygłowski, Natalia 
Froch i Amelia Miara. Doceniona 
została także Monika Stachurska 
z klasy IIIA, która otrzymała wyróż-
nienie w literackiej części konkursu.

Pomimo opinii liceum humani-

stycznego, która przylgnęła do 
Słowaka, nie brakuje też osiągnięć 
w znacznie bardziej ścisłych dzie-
dzinach. W etapie regionalnym 
49. Olimpiady Geograficznej naszą 
szkołę reprezentowali Mateusz 
Frymus z klasy IIC oraz Przemy-
sław Borecki z klasy IVC. Drugiemu 
z nich udało się z powodzeniem 
przebrnąć przez etap pisemny 
i dotrzeć do kolejnej części, jaką 
będzie quiz oraz odpowiedź ustna. 
Konkurs jeszcze się nie zakończył, 
dlatego Przemkowi na razie nie 
gratulujemy. Życzymy za to, aby ni-
czym wiatr nieczuły na Siłę Corio-
lisa pofrunął prosto do finału.

Najnowsze sukcesy 
uczniów Słowackiego

6 lutego 2023 r. odbyła się 
pierwsza sesja XVI kadencji Mło-
dzieżowej Rady Miasta Często-
chowy. Podczas obrad mandaty 
otrzymali nowi radni i radne, 
a wśród nich - trzech uczniów I Li-
ceum - Kamila Kołodziej z klasy 
3b, Kacper Ciszewski z klasy 2e 
oraz Katarzyna Mierczak z klasy 
1c, reprezentująca Hufiec ZHP 
Częstochowa.

Podczas uroczystej pierwszej 
sesji przemawiali przedstawi-
ciele lokalnych władz - Prezydent 

Miasta Krzysztof Matyjaszczyk, 
Przewodniczący Rady Miasta Zbi-
gniew Niesmaczny oraz Radny 
Miasta Sebastian Trzeszowski, 
który sam był przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miasta. 

Obrady były okazją do wybrania 
przewodniczących Rady. Został 
nim Wojciech Grabiec z Zespołu 
Szkół Technicznych. Na jego za-
stępców wybrani zostali Maksym 
Kimla z IX Liceum im. C.K. Nor-
wida oraz - miły dla naszej szkoły 
akcent - Kacper Ciszewski. 

Wiemy, że gratulacje były nie-
jednokrotnie składane, ale i my 
chcielibyśmy dołożyć swoje 
pięć groszy. Serdecznie gratulu-
jemy nie tylko naszym uczniom, 
ale także wszystkim radnym. 
Świadomość polityczna, czy na 
poziomie lokalnym, czy ogól-
nokrajowym, jest wyśmienitym 
motorem zmian i zapewnia po-
tencjał dla nowych pomysłów, 
z których skorzystać mogą 
wszyscy. Niech żyje aktywność 
społeczna młodzieży!

MŁODZI DZIAŁACZE

Konkurs poetycki w SP nr 17

Tym razem okazało się, że mi-
łość, a dokładnie Walentynki stały 
się okazją do odkrycia młodych 
talentów poetyckich. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 17 w Często-
chowie wzięli udział w szkolnym 
konkursie „Na najładniejszy wiersz 
miłosny” zorganizowanym przez 
Samorząd Uczniowski.

14 lutego miało miejsce rozstrzy-
gnięcie konkursu, które wcale nie 
było łatwe dla organizatorów po-
nieważ było dużo uczestników. 

Pierwsze miejsce w konkursie zajął 
wiersz pt. „Z Tobą...” autorstwa Na-
talii L. Z klasy VI

Chcę dzielić z Tobą każdy dzień,
Radość i smutek chcę dzielić.
Każdą łzę,
Codzienność
I wszystko, co na Ziemi.
Każde z nich chcę dzielić.
Bez większego sensu.
Czy też w beznadziei.
Każdy wdech i wydech,
Każdy kroku milimetr.
Chcę dzielić z Tobą całe życie.

Uczniowie wykazali się dużym ta-
lentem i pomysłowością – był nawet 
wiersz nawiązujący do głównej na-
grody jaką był... voucher na pizzę! 
Jego autorem jest Filip G. z klasy VI

Miłość to dziwne uczucie
Czujesz serca przekłucie
Strzałą Kupidyna
I już wiesz – to ta Jedyna

Motyle w brzuchu fruwają
Tak śmiesznie łaskotają
Mięsień cercowy łomoce
I nieprzespane są noce

Gdy ją zobaczysz z bliska
W żołądku aż Cię ściska
Plącze się język w ustach
Bo tak ją ubóstwiasz

Zaprosić na pizzę byś ją chciał
Gdybyś tylko voucher miał
Pomyśli, że masz gest
I już Twoja jest!

Wiersz nawiązujący do miłości 
w rodzinie napisała Natalia z klasy V

„Miłość”
Miłość jest silna,

Stabilna, jak moja mama.
Taka dama,
Wielka pocieszycielka.
Jest wielka, mobilna,
Jak tata, ma siłę pirata.

Miłość jest wszędzie,
I daje szczęście,
Nawet wtedy kiedy tęsknię.
Jest szczęściem,
Małym diamentem,
Rodziny fundamentem.

 ■ materiał prasowy szkoły

Miłość dobra na wszystko….

Kornel Adamus, Przemysław Borecki i Aleksander Głębocki
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Czas rozliczyć się z fiskusem

Od środy 15 lutego dostępny 
jest już portal Twój e-PIT dla 
wszystkich podatników. Jeśli 
zdecydujesz się na szybkie zwe-
ryfikowanie formularza, możesz 
oczekiwać szybkiego zwrotu 
z nadpłaty od fiskusa. 

Każdy dokument warto jednak 
dokładnie przeczytać i się z nim 
zapoznać. Zmiany, które zachodzą 
w prawie podatkowym mogą do-
prowadzić do różnych sytuacji, które 
niekoniecznie wyjdą na dobre oby-
watelom. Dlatego tak ważne jest, by 
każdy pochylił się nad rozliczeniem, 
od którego zależy dalsza decyzja fi-
skusa. Mimo tego, że od 15 lutego 
dostępny jest e-PIT, to pracodawcy 
mają czas na wysłanie pracownikom 
formularza PIT-11 do końca mie-
siąca. Nie warto więc martwić się 
brakiem danych w systemie. 

Kiedy się rozliczyć?
Podobnie jak w poprzednich la-

tach, rozliczenia się z PIT-u mo-

żemy dokonywać od 15 lutego. 
Ostatecznym terminem złożenia 
dokumentu jest 2 maja (to dla-
tego, że ostatni dzień kwietnia 
wypada w niedzielę). Warto 
przypomnieć, kto jest zobo-
wiązany do takiego rozliczenia: 
PIT-28, PIT-28S -ryczałtowcy, 
w tym wynajmujący mieszkania; 
PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT- 
36LS – przedsiębiorcy (PIT-36), 

liniowcy (PIT-36L) i zmieniający 
formę opodatkowania za 2022 
r. na skalę PIR (PIT-36); PIT-37- 
etatowcy, zleceniobiorcy; PIT-
38- rozliczający zyski i straty 
kapitałowe; PIT-39 – uzyskujący 
przychody ze sprzedaży nieru-
chomości. Od tego, kiedy złożysz 
wniosek, zależy jak długo bę-
dziesz musiał czekać na ewentu-
alny zwrot. Skarbówka ma 45 dni 

na przelew, licząc od momentu 
złożenia wniosku. Najwcześniej-
szym możliwym terminem, kiedy 
ten czas się liczy jest właśnie 15 
lutego. 

Twój e-PIT
Formularze rozliczone przez 

skarbówkę dostępne są w formie 
Twojego e-PITu. Warto jednak 
zapoznać się z zawartością do-

kumentów. Korzystne okazać 
się może dokładne przeanalizo-
wanie, ponieważ zdarzają się nie-
dokładne wyliczenia. Ponadto, 
biorąc pod uwagę zmiany, które 
zarządził Polski Ład, dobrym po-
mysłem jest przemyślenie formy 
rozliczenia (np. samemu czy 
z małżonkiem) oraz która będzie 
najbardziej korzystna. Aby móc 
to wykonać, należy poczekać 
na otrzymanie PIT-11. Praco-
dawcy mieli obowiązek przesłać 
do Urzędu Skarbowego PIT-11 
do 31 stycznia. Natomiast prze-
słanie ich do pracowników musi 
zostać dokonane do końca lu-
tego. Pomoc w rozliczeniu lub 
sprawdzeniu może przynieść 
strona podatki.gov.pl. Domena 
oferuje kalkulator, poradniki, 
wiele odpowiedzi na nurtujące 
podatników pytania. 

 ■ nl

Czy, kiedy i jak złożyć zeznanie podatkowe w 2023 roku?

Sprawdź, jak to zrobić

Wniosek o przekazanie 1,5% 
podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego (OPP) zawarty 
jest w zeznaniu podatkowym. Wy-
starczy, że wpiszesz numer KRS 
wybranej przez Ciebie organizacji 
pożytku publicznego oraz kwotę, 
jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie 
może przekraczać 1,5% podatku 
należnego po zaokrągleniu do peł-
nych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie 
zostało przeznaczone na konkretny 
cel szczegółowy, możesz go okre-
ślić w przewidzianej do tego ru-
bryce w zeznaniu podatkowym. 
Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocz-
nego, korzystając z usługi Twój 
e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie 
zeznaniu automatycznie zostanie 
wskazana OPP, której przeka-
załeś 1% swojego podatku w roku 
ubiegłym (o ile dana OPP znajduje 
się nadal w Wykazie OPP, które 
mają prawo do otrzymania 1,5% 
podatku należnego). Jeżeli w ze-
znaniu za rok ubiegły wskazałeś cel 

szczegółowy, to ten sam cel szcze-
gółowy zostanie wskazany w przy-
gotowanym dla Ciebie zeznaniu. 
Oczywiście możesz zmienić dane 
dotyczące wybranej organizacji po-
żytku publicznego OPP, w tym nr 
KRS, a także cel szczegółowy.

Emeryci i renciści
Jeżeli jesteś emerytem lub ren-

cistą i nie masz obowiązku zło-
żenia zeznania podatkowego 
oraz: dostałeś roczne rozliczenie 
podatku PIT-40A, nie korzystasz 
z odliczeń i chcesz przekazać 1,5% 
podatku wybranej organizacji po-
żytku publicznego,wystarczy, że 
złożysz PIT-OP w terminie do 
30 kwietnia roku następującego 
po roku podatkowym (w 2023 
roku PIT-OP możesz złożyć naj-
później do 2 maja). Jeżeli złożysz 
oświadczenie PIT-OP, będzie to 
oznaczać, że wyraziłeś zgodę na 
przekazanie kwoty w wysokości 
1,5% podatku należnego.

 ■ pn

Przekaż 1,5% podatku 
na Organizację Pożytku 
Publicznego

Warto wiedzieć, wypełniając PIT

Ulgi podatkowe można wykorzy-
stać jako sposób na obniżenie po-
datku. Wypełniając PIT 2023 warto 
sprawdzić czy i jakie ulgi przysłu-
gują. Ulgi mogą dotyczyć zarówno 
dochodu jak i podatku. Więcej in-
formacji można uzyskać na stronie 
rządowej. Warto zapoznać się 
z szeroką ofertą i dowiedzieć się, 
jak wykorzystać dane ulgi oraz jakie 
dokumenty są wymagane. 

Dla pracowników nadal obowią-
zuje wyższa kwota wolna od po-
datku. Wynosi ona do 30 tys. zł. 
Obejmuje wszystkich podatników, 
którzy obliczają podatek PIT według 
skali podatkowej. Bez względu na to, 
kto, ile zarobi, dopiero po przekro-
czeniu kwoty 30 tys. zł będzie objęty 
obowiązkiem opłacenia podatku. 

Stawka dla osób, które zarabiają 
rocznie do 120 tys. zł wynosi 12 
procent zamiast 17 procent, które 
obowiązywały dotychczas. Jak 
twierdzi strona rządowa, oznacza 
to obniżenie nominalnej stawki po-
datku o prawie 1/3. Zmiana dotyczy 
podatników na skali, m.in. pracow-
ników i zleceniobiorców. 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej 
Dzięki temu będzie możliwe 

łatwiejsze rozliczenie PIT-u. Po-
datnicy, którzy do tej pory korzy-
stali z tej ulgi, otrzymają z urzędu 
skarbowego zwrot różnicy między 
podatkiem należnym a podatkiem 
hipotetycznym wyliczonym z za-
stosowaniem tzw. ulgi dla klasy 
średniej. Każdy przypadek zostanie 
uwzględniony. 

32 procentowy podatek płacony 
będzie dopiero od nadwyżki ponad 
120 tys. zł. Wysokość progu podat-
kowego wzrosła o 40%. Oznacza to, 
że podatek w wysokości 32 procent 

zapłaci o połowę mniej osób niż do-
tychczas. 

Ulga internetowa
Jeśli posiadasz rachunki za Internet 

i wypełniasz PIT-28, PIT-36 lub 
PIT-37 możesz skorzystać z tej ulgi 
do 760 zł. Możliwe jest to jedynie 
w przypadku dwóch lat następują-
cych po sobie.

Ulga rehabilitacyjna
Dokumenty, o których musisz 

pamiętać to: dowód poniesienia 
wydatku, orzeczenie o niepełno-
sprawności/zaświadczenie lekarskie 
o konieczności stosowania leków. 
Tu również na ulgę mogą liczyć 
osoby rozliczające się w ramach 
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. W za-
leżności od kategorii wydatków, 
mowa o uldze: limitowane – 2280 
zł, nielimitowane – pełna wartość 
poniesionych kosztów, kwota leków 
– nadwyżka ponad 100 zł. 

Ulga termomodernizacyjna
Możesz uzyskać ulgę do 53 000 tys. 

zł. Warto wyciągnąć z szafki faktury 
z podatkiem VAT (od podatników VAT 
czynnych). PIT-36, PIT-28, PIT-36L 
może ubiegać się o tę obniżkę. 

Ulga dla młodych
Obejmuje osoby, które rozli-

czają się w ramach PIT-28, PIT-
36, PIT-36L oraz PIT-37. Uldze 
podlegają przychody uzyskane od 
stycznia do grudnia do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podat-
kowym kwoty 85 528 zł. Zwol-
nienie od podatku dochodowego 
od osób fizycznych przychodów 
ze stosunku pracy i stosunków 
pokrewnych oraz osobiście wyko-
nywanej działalności na podstawie 
umowy zlecenia, otrzymanych 

przez podatnika do ukończenia 26 
roku życia. 

Ulga dla pracujących seniorów
Została wprowadzona przez Polski 

Ład. Seniorzy, którzy złożą zaświad-
czenie o rezygnacji ze świadczeń 
emerytalnych podlegają uldze ich 
przychody uzyskane od stycznia do 
grudnia do wysokości nieprzekra-
czającej w roku podatkowym kwoty 
85 528 zł. Mowa i PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L oraz PIT-37. 

Ulga na zabytki
To również innowacyjny pomysł Pol-

skiego Ładu. Wystarczy przedstawić 
dowód poniesienia wydatku na fun-
dusz remontowy wspólnoty mieszka-
niowej/spółdzielni mieszkaniowej lub 
zaświadczenie o wysokości wpłat wy-
dane przez wspólnotę lub spółdzielnię 
mieszkaniową. Wtedy preferencja 
podatkowa odpowiada iloczynowi 
500 zł i liczbie m2nieruchomości 
o wartości <500 000 zł. Można odli-
czyć 50%wydatków na konserwację, 
restaurację i roboty budowlane. Do-
tyczy to PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz 
PIT-37. 

Pamiętaj o tym!
Podatki można rozliczyć w formie 

online. Umożliwia to e-Urząd Skar-
bowy. Na stronie podatki.gov.pl jest 
opisana krok po kroku procedura, 
która umożliwia takie rozwiązanie. 
Zalogować się można na trzy spo-
soby: poprzez login gov, aplikację mO-
bywatel oraz dane autoryzujące. Po 
zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbo-
wego należy wybrać Twój e-PIT. Nie-
stety z tej możliwości wyłączone są 
przychody z działalności gospodarczej 
i działów specjalnych produkcji rolnej.

 ■ nl

Ulgi podatkowe – jakie i dla kogo?

fot.: Patryk Kubat

fot.: freepik.com
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Warto wiedzieć

Wystawiono ci mandat dro-
gowy, ale masz pewność, że wy-
pisano ci go niesłusznie? Jest 
tylko kilka przypadków, kiedy 
można go uchylić. Sprawdź, kiedy 
i jak odwołać się od mandatu.

Odwołanie od mandatu dro-
gowego może złożyć każdy, kto 
ma pewność, że wypisano mu 
go niesłusznie. Można to zrobić 
w sytuacji, jeśli dostaniemy 
mandat:

• za działanie, które nie było 
wykroczeniem – na przykład 
było wykroczeniem tylko do 14 
kwietnia, a policjant wystawił ci 
mandat 15 kwietnia,

• za działanie, za które może 
ukarać tylko sąd – na przykład 
grozi za to areszt, a nie mandat,

• za działanie w obronie ko-
niecznej lub obronie dobra 
chronionego prawem, jeśli 
niebezpieczeństwa nie można 
było uniknąć. Na przykład 
parkujesz samochód w niedo-
zwolonym miejscu, by ratować 
czyjeś życie. Dobro chronione 
prawem to wartość uznana 
w społeczeństwie za doniosłą 
i dlatego podlega prawnej 
ochronie. Ta wartość może być 
osobista (na przykład wolność), 
społeczna (na przykład przy-

stanek autobusowy), mająt-
kowa (na przykład samochód) 
lub niemajątkowa (na przykład 
zdrowie).

• za działanie, które zostało 
spowodowane twoją chorobą 
psychiczną, upośledzeniem 
umysłowym lub innym zakłó-
ceniem czynności psychicz-
nych. Na przykład przekraczasz 
prędkość, bo masz atak schizo-
frenii i wydaje ci się, że musisz 
uciekać.

Wniosek o uchylenie 
mandatu drogowego

Nie ma gotowego wzoru ta-
kiego wniosku, dlatego należy 
napisać go samodzielnie. Po-
dajemy w nim swoje imię i na-
zwisko, numer PESEL, miejsce 
zamieszkania, serię i numer 
mandatu oraz opis całego zda-
rzenia i okoliczności, które wy-
jaśnią, dlaczego twój mandat 
powinno się uchylić. Napisany 
wniosek składamy do sądu 
rejonowego, który jest wła-
ściwy dla terenu, na którym 
wystawiono ci mandat. Mamy 
tu dwie możliwości. Możemy 
zanieść dokument do biura 
podawczego sądu osobiście 
lub wysłać go pocztą (listem 
poleconym) na adres sądu. Po 

tej formalności należy czekać 
na odpowiedź listowną z sądu, 
która zawierać będzie datę 
posiedzenia, na które należy 
się stawić bądź poczekać na 
decyzję sądu. Wniosek należy 
złożyć do 7 dni od przyjęcia 
mandatu (jeśli jesteśmy osobą, 
która go otrzymała). Przepro-

wadzenie postępowania w są-
dzie jest bezpłatne. Nie ma 
określonego terminu rozpa-
trzenia wniosku o uchylenie 
mandatu drogowego. Sądy 
starają się jednak, żeby czas 
oczekiwania był jak najkrótszy. 
Dostaniesz list, z którego do-
wiesz się o terminie posie-

dzenia w twojej sprawie. Na 
zakończenie posiedzenia sędzia 
wyda postanowienie o uchy-
leniu mandatu albo odmowę 
jego uchylenia. Pamiętaj, że nie 
możesz odwołać się od takiej 
decyzji sądu.

■ pn

Jak odwołać się od mandatu drogowego?
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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%

61.900 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 132.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 209.900 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, 229.900 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 39.900 zł

TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł

VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł

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

serwisowany, F-VAT  137.900 zł

VW 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 17 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł

Inwestycja warta około 100 mln zł

Postępują prace na budowie 
nowego śladu DK-46 w Często-
chowie, czyli tzw. obejścia ul. św. 
Barbary.  – W obrębie ul. Puła-
skiego ruch częściowo odbywa 
się już po nowym rondzie. Od 
strony ul. św. Jadwigi widać zaś 
zarys nowego ronda – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w Częstochowie. Czeka 
nas zmiana organizacji ruchu – 
inaczej pojadą także autobusy 
MPK linii: 11,21,22.

Jak teraz pojedziemy?
Objazd zamknięcia zostanie po-

prowadzony ul. św. Jadwigi przez 
ul. Kordeckiego w obu kierunkach. 
Z uwagi na zmianę organizacji ruchu 
czasowej korekcie ulegną też trasy 
autobusów komunikacji miejskiej 
kursujących w tej części miasta. 
Zgodnie z zapowiedziami Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Kontroli ina-
czej pojadą autobusy MPK linii: 
11,21,22.

Linia 11: Od Legionów do ul. Puła-
skiego będzie kursować bez zmian, 
następnie przez św. Kazimierza (po-
wrót św. Augustyna) do św. Barbary 
i ulicą Zaciszańską do pętli ZACI-
SZAŃSKA przed przejazdem kole-
jowym.

Linia 21: Od Olsztyńskiej do 
św. Kazimierza (powrót św. Au-

gustyna) bez zmian, następnie 
przez św. Barbary w kierunku Ja-
snej Góry, Kordeckiego oraz przez 
św. Jadwigi do ul. Głównej i dalej 
bez zmian w kierunku Gnaszyna 
i Dźbowa.

Linia 22: Od Gombrowicza do ul. 
Pułaskiego bez zmian, następnie 
przez 7 Kamienic, Kordeckiego 
i św. Jadwigi do Głównej i dalej 
stałą trasą w kierunku Gnaszyna 
i Łojek.

Bez zmian natomiast kursować 
będzie linia nr 31, czyli przez ulice 7 
Kamienic, Kordeckiego i św. Jadwigi.

- Budowa nowego śladu DK-46 
czyli tzw. obejścia ul. św. Barbary 
to część drugiej pod względem 
wielkości we współczesnej hi-
storii miasta inwestycji drogowej. 
Pozostały zakres obejmuje grun-
towną przebudowę DK-46 w ist-
niejącym śladzie ulic: Głównej 
i Przejazdowej do granic miasta 
i węzła autostradowej obwodnicy 
Częstochowy A1. Koszt całości 
zadania wg pierwotnej umowy 
wynosi niespełna 100 mln zł 
z dofi nansowaniem z UE – przy-
pomina Maciej Hasik, rzecznik 
prasowy MZD w Częstochowie 
i dodaje, że wszystkie prace 
mają zakończyć się najpóźniej 
z końcem tego roku.

■ opr.pn

Zmiany w organizacji ruchu od 18-go lutego na DK-46
fot.: MZD CZESTOCHOWA
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Trwają zapisy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Częstochowie zachęca do 
zapisów na kurs pływania. Zajęcia 
odbywać się na Pływalni Krytej 
„Sienkiewicz Częstochowa” przy 
alei NMP 56. Kurs rozpoczyna się 
już 25 lutego! Jeżeli jesteście za-
interesowani, nie zwlekajcie.

Termin rozpoczęcia kursu – 25 lu-
tego 2023 r.
Termin zakończenia kursu – 26 
marca 2023 r.
Zajęcia przewidują 10 godzin lek-
cyjnych i odbywać się będą w so-
boty i niedziele tj. 25-26.II, 4-5.III, 
11-12.III, 18-19.III oraz 25-26. III, 

w grupach:
– dorośli – godz. 8.10
– grupa początkująca – godz. 8.55
– grupa średniozaawansowana – 
godz.9.40
Maksymalna liczba osób w grupie: 
10
Minimalny wiek uczestnika zajęć: 
7 lat
Zajęcia: 10 x 45 minut.
Koszt kursu: 360 zł.
O udziale w kursie decyduje ko-
lejność wpłat. Zapisy i wpłaty za 
uczestnictwo w kasie pływalni 
,,Sienkiewicz Częstochowa”.

■ pn

MOSiR zaprasza 
na kurs pływania

Miasto pokryje koszty

Opiekunki i opiekunowie psów 
i kotów mogą zgłaszać się do 
tegorocznego programu bez-
płatnej sterylizacji i kastracji 
swoich czworonogów. Nabór 
wniosków będzie prowadzony 
do 29 września, bądź do wy-
czerpania środków fi nansowych 
przewidzianych na ten cel. 

- Program dotyczy zwierząt – 
psów i kotów – powyżej 6 mie-
siąca życia, kwalifi kujących się 
do znieczulenia ogólnego. O tym, 
aby po raz kolejny przeznaczyć na 
niego miejskie środki, zdecydo-
waliśmy sami podczas głosowania 
w Budżecie Obywatelskim – przy-
pomina Urząd Miasta. Zgłoszenia 
mogą dokonywać osoby, które są 
opiekunami zwierzęcia i mieszkają 
w Częstochowie. Wniosek należy 
dostarczyć do Kancelarii Urzędu 
Miasta Częstochowy, pocztą lub 
przez skrzynkę podawczą ePUAP. 
Co ważne, w przypadku psów, na-
leży dodatkowo dołączyć ksero-
kopię zaświadczenia o aktualnym 
szczepieniu przeciw wściekliźnie. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. - Po 
pozytywnej weryfi kacji, dosta-
jemy skierowanie do konkretnej 
lecznicy – tej, która została wy-
znaczona dla naszej dzielnicy. 
Zgłaszamy się do lecznicy w ciągu 
2 tygodni od dnia otrzymania 

skierowania. Jeśli przekroczymy 
ten termin, skierowanie traci waż-
ność – a my tracimy szansę sko-
rzystania z programu. Weterynarz 
wyznacza nam datę zabiegu – wy-
jaśnia częstochowski magistrat, 
który pokrywa koszty wszystkich 
czynności związanych z wykona-
niem zabiegu sterylizacji/kastracji 
(badania krwi – gdy jest ono ko-
nieczne, podania odpowiednich 
leków, kołnierza lub ubranka 
pooperacyjnego, wizyty kon-
trolnej, zdjęcia szwów etc.), nie 
bierze jednak odpowiedzialności 
za ewentualne powikłania i nie 
pokrywa dodatkowych kosztów, 
które mogłyby się pojawić w razie 
ujawnienia nieprzewidzianych 
okoliczności przed i w trakcie za-
biegu. Nabór zgłoszeń potrwa do 

29 września lub do momentu, gdy 
pula środków na ten cel zostanie 
wykorzystana – nie warto więc 
czekać z dostarczeniem wniosku. 
Natomiast sam program będzie 
realizowany do 31 paździer-
nika. Program nadzoruje Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Urzędu Miasta Czę-
stochowy – jeśli mamy jakieś 
pytania, możemy tam zadzwonić 
pod numerami tel. 34 370 72 
34 lub 34 370 74 16. Szczegóły 
- zasady programu oraz formu-
larz zgłoszenia – dostępne są na 
stronie Urzędu Miasta Często-
chowy w zakładce ,,Miasto”/,,Śro-
dowisko”/,,Program sterylizacji 
i kastracji” lub w BIP UM.   

■  opr.pn

Właścicielu pomyśl o sterylizacji!
fot.;: freepik.com

fot.;: freepik.com
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Liga 40-latków

W najciekawszym spotkaniu 
13 kolejki spotkań Ligi 40-latków 
w piłce siatkowej Fizjoterapia 
Miodek po trzysetowym poje-
dynku pokonała Servecom, który 
zdobyty punkt zawdzięcza zwycię-
stwu w pierwszym, wyrównanym 
secie tego spotkania. Później Fizjo-
terapia na niewiele pozwoliła już 
swoim przeciwnikom.

- W pozostałych spotka-
niach komplety trzech punktów 
zdobyli faworyci, tj. Auto-
mania Mikrus Mykanów i Po-
czesna&Blachownia. Porażka 
Servecomu sprawiła, że opuścił 
on medalową pozycje w kla-
syfikacji ale zdobyty punkt na 
liderze rozgrywek może mieć 
w przyszłości duże znaczenie. 
Okazja na awans Servecomu 
w tabeli pojawi się jednak już 
w najbliższą niedzielę bowiem 
drużyna ta za rywali będzie 

miała drużynę znajdującą się tuż 
powyżej w klasyfikacji, tj. Auto-
manię Mikrus Mykanów. Jest to 
najciekawiej zapowiadający się 
pojedynek najbliższej kolejki. 
Mamy jednak nadzieję, że po-
zostałe spotkania również przy-
niosą uczestnikom sporo emocji 
– podsumowuje Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i rekreacji 
w MOSiR Częstochowa.

Terminy następnych spotkań:
14 kolejka - 19.02.2023 (nie-
dziela)
g. 9.30 Servecom - Automania 
Mikrus Mykanów
g. 10.30 Fizjoterapia Miodek - 
Gmina Rędziny
g. 11.30 Poczesna&Blachownia 
K&K - Sami Swoi
g. 12.30 Fizjoterapia Miodek – 
Volley

Za nami 13. kolejka zmagań
Rio Grappling Club 

11 lutego w Gliwicach zawod-
nicy Rio Grappling Club Często-
chowa wystartowali na Copa 
Silesia czyli na zawodach Bra-
zylijskiego Jiu-Jitsu, z których 
przywieźli 12 medali. Zawody od-
bywały się w formule w kimonie 
oraz bez kimona. Na wyróżnienie 
zasługuje - Mateusz Stodulski, 
który z kolejnych już zawodów, 
przywozi dwa złote krążki ! Bra-
zylijskie Jiu-Jitsu to jedna z naj-
szybciej rozwijających się sztuk 
walk gdzie zadaniem jest kon-
trola przeciwnika na ziemi a także 
założenie mu dźwigni bądź du-
szenia, gdzie osoba mniejsza ma 
realne szanse pokonać osobę 
większą.

Oto pełne wyniki: 
-  Mateusz Stodulski - 1 miejsce 
w kat. Gi; Młodszy junior; -57kg

-  Mateusz Stodulski - 1 miejsce 
w kat. NoGi; Młodszy junior; -56kg
-  Anna Klama - 1 miejsce w kat. 
NoGi; białe pasy; -56,5kg
-  Anna Klama - 2 miejsce w kat. Gi; 
białe pasy; -58,5kg
-  Dominik Lipiński - 2 miejsce 
w kat. NoGi; Młodszy junior; -56kg
-  Dominik Lipiński - 3 miejsce 
w kat. Gi; Młodszy junior; -57kg
-  Artem Zapisotskyi - 3 miejsce 
w kat. NoGi; Młodszy junior; -60kg
-  Marcin Ciszek - 3 miejsce w kat. 
Gi; brązowe/czarne pasy; -76kg
-  Mikołaj Ziental - 1 miejsce w kat. 
NoGi; Dzieci 7-9 chłopcy; +44kg
-  Mikołaj Ziental - 3 miejsce w kat. 
Gi; Dzieci 7-9 chłopcy; -44kg
-  Damian Milczarek - 2 miejsce 
w kat. NoGi; Dzieci 7-9 chłopcy; 
-28kg
-  Karol Miękina - 2 miejsce w kat. 
NoGi; Dzieci 7-9 chłopcy; -37kg

Częstochowianie 
na Copa Silesia

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Nowy kontrakt z klubem

Raków Częstochowa poinfor-
mował, że Ben Lederman podpisał 
nowy kontrakt z klubem. Będzie 
on obowiązywał do 30 czerwca 
2025 roku z opcją przedłużenia 
o kolejny rok.

- To dla mnie bardzo ważny mo-
ment. Raków dał mi bardzo dużo. 
Myślę, że ja też dałem sporo klu-
bowi. To dobra relacja. Zrobiłem 
tutaj duży progres. Klub stale się 
rozwija i idzie do przodu. Przycho-
dziłem tutaj mając dziewiętnaście 
lat. Minęły prawie trzy lata, a ja 
dalej dobrze się tutaj czuję - za-
pewnił Ben Lederman. - Ben przez 
ostatnie trzy lata zrobił duży pro-
gres i ciągle się rozwija. Jest bardzo 
pracowity i ambitny. Liczymy, że 
jego boiskowa odwaga i kreatyw-
ność da kibicom wiele radości. Cie-
szymy się, że kolejne kroki w swojej 
karierze chce stawiać w Rakowie 
i wierzymy, że przed nim duża 
przyszłość – podkreślił z kolei Ro-
bert Graf, dyrektor sportowy.

W sobotę wielkie emocje na sta-
dionie przy ul. Limanowskiego 83
Najbliższy mecz domowy Ra-

kowa Częstochowa odbędzie się 
w sobotę, 18 lutego na stadionie 
przy ul. Limanowskiego 82. Po-
czątek wydarzenia o godz. 17:30. 
- Wierzymy, że niezwykle emocjo-
nująca runda wiosenna sprawi, że 

na każdym spotkaniu trybuny wy-
pełnią się po same brzegi, a doping 
kibiców poniesie zawodników do 
kolejnych zwycięstw – informuje 
klub, zachęcając do przyjścia na 
stadion.

 ■  Foto: Jakub Ziemianin  
/ Raków Częstochowa

Lederman na dłużej w Rakowie

Włókniarz Częstochowa

To dopiero była niespodzianka! 
We wtorkowe popołudnie w Ga-
lerii Jurajskiej pojawiła się dele-
gacja Włókniarza Częstochowa, 
aby wspólnie z kibicami świę-
tować Walentynki. 

Klub reprezentowali młodzi za-
wodnicy na czele z menedżerem 
drużyny Jarosławem Dymkiem. 
Rozdali oni fanom pamiątkowe 

balony, ale nie zabrakło również 
wspólnych zdjęć oraz rozmów. - 
Wszyscy obdarowani odwdzięczyli 
się nam szerokimi uśmiechami, 
dzięki czemu Walentynki również 
i my zapamiętamy jako bardzo przy-
jemny i radosny czas. Dziękujemy 
i do zobaczenia – podsumował 
swoją walentynkową akcję klub.

 ■ Fot. Grzegorz Misiak

Zawodnicy świętowali 
Walentynki z kibicami

Raków Częstochowa

Adam Krawczak, dotychczasowy 
prezes Rakowa Częstochowa 
będzie pełnił tę funkcję tylko do 
końca lutego. Częstochowski klub 
poinformował, że w zarządzie po-
zostanie powołany niedawno na 
stanowisko wiceprezesa Dawid 
Krzętowski.

- Czas spędzony w Rakowie 
oceniam bardzo pozytywnie. Po-
znałem tu wielu wspaniałych ludzi. 
Chciałbym im podziękować za 
owocną współpracę. Piłka nożna 

od zawsze była moją pasją i dziś 
mogę śmiało powiedzieć, że to 
była wielka przygoda, której nigdy 
nie zapomnę. Życzę całej społecz-
ności skupionej wokół klubu, by 
na koniec sezonu udało się zreali-
zować sportowe cele i spełnić ma-
rzenia o mistrzostwie – zapewnił 
Adam Krawczak. Za wspólną pracę 
wykonaną na rzecz klubu złożył już 
podziękowania Adamowi Krawcza-
kowi właściciel Rakowa – Michał 
Świerczewski. - Co do konstrukcji 
zarządu, to wyprzedzając tę 

zmianę, na stanowisko wicepre-
zesa już wcześniej został powołany 
Dawid Krzętowski, który w zasa-
dzie przejął już zadania dotyczące 
organizacji czy finansów. Decyzje 
odnośnie tego kto zastąpi Adama 
Krawczaka, na stanowisku prezesa, 
zapadną w najbliższych dniach. 
Przed nami decydujący czas w kon-
tekście końcowych rozstrzygnięć. 
Wierzę, że ze wsparciem kibiców 
i całego środowiska zrealizujemy 
nasze aspiracje – zapowiedział 
właściciel Rakowa.

Krawczak nie będzie już prezesem

fot.: Rio Grappling Club

fot.: MOSIR
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