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Zmiany 
niekorzystne 

dla mężczyzn?
Przyjęta w środę przez sejm 

nowelizacja Kodeksu Pracy, 
której projekt przygotowało 
Ministerstwo Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, zakłada zmiany 
w urlopach rodzicielskich. Po-
słowie Lewicy alarmują, że urlop 
ojcowski będzie mniej opła-
calny, niż urlop macierzyński. 

- To kolejna nowelizacja, która 
wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom pracowników, rodziców 
i pracodawców – twierdzi mini-
ster rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg - Przyjęte przez 
Sejm przepisy m.in. wydłużają 
urlop rodzicielski oraz umożli-
wiają elastyczny czas pracy, co 
ułatwi godzenie ról zawodowych 
i rodzinnych. Pierwszy pakiet 
zmian w Kodeksie pracy, który 
wprowadza na stałe możliwość 
pracy zdalnej, został w ubiegłym 
tygodniu podpisany przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę. Liczę 
na to, że dalsze prace nad przy-
jętą w środę nowelizacją będą 
przebiegały równie sprawnie 

i wkrótce pracownicy będą 
mogli korzystać z przygotowa-
nych przez resort rodziny zmian 
– mówi szefowa resortu. Zgodnie 
z nowelizacją łączny wymiar 
urlopu rodzicielskiego dla obojga 
rodziców będzie wynosił do 41. 
tygodni (w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym 
porodzie) albo do 43. tygodni 
(w przypadku porodu mnogiego). 
W jego ramach nieprzenaszalną 
część określono na 9 tygodni dla 
każdego z rodziców.

Mężczyźni dyskryminowani?

Jak podaje portal Gazeta.pl 
zasiłek za urlop ojcowski ma 
wynieść 70 proc. podstawy. Na-
tomiast w przypadku zasiłku 
macierzyńskiego ma to być 70 
proc. podstawy za cały okres 
urlopu macierzyńskiego, ale jeśli 
matka zgłosi wniosek o urlop ro-
dzicielski do 21 dni po porodzie, 
wtedy zasiłek za okres urlopu 
macierzyńskiego i rodzicielskiego 

ma wynosić 81,5 proc. podstawy. 
Posłowie Lewicy alarmują jednak, 
że urlop ojcowski, który jest mniej 
płatny od macierzyńskiego to 
dyskryminacja ojców.

 - Jeśli ojcowie na urlopie oj-
cowskim będą otrzymywali niższe 
świadczenie niż matki na urlopie 
macierzyńskim, to nie będą chcieli 
z niego korzystać. Na taki urlop 
będą mogły pozwolić sobie tylko 
najbardziej zamożne rodziny. Bo 
dziś w Polsce niestety wciąż jest 
tak, że mężczyźni często są głów-
nymi wierzycielami rodzin lub po 
prostu zarabiają więcej od kobiet. 
Więc jeżeli rodzina będzie miała 
zdecydować, czy ojciec ma pójść 
na taki urlop ojcowski i stracić 
znaczną część swojego wynagro-
dzenia, czy też z takiego urlopu 
zrezygnować, to nic dziwnego, że 
kierując się logiką fi nansową będą 
z takich urlopów rezygnować 
- twierdzi posłanka Agnieszka 
Dziemianowicz-Bąk. 

■ Paula Nogaj

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE
IM. GEN. J. SOWIŃSKIEGO
ZST I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
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Urlop ojcowski w 2023 roku

Wybieramy najlepszych!

Plebiscyt 
Sportowy 2022

 s. 19



2 PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 lutego 2023 reklama



PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 lutego 2023 3aktualności

Już 19 lutego

Biblioteka Główna Politechnika 
Częstochowskiej zaprasza na giełdę 
książek. 19 lutego odbędzie się ko-
lejna już edycja Książkowania, czyli 
wymiany, sprzedaży i kupna książek.

Wydarzenie ma umożliwić sprzedaż, 
kupno lub wymianę książek. Podczas 
Książkowania będzie można zakupić 
publikacje związane z Częstochową, 
ale także komiksy, lektury, pozycje 
hobbystyczne, podręczniki, książki 
zarówno nowe, jak i używane. Do 
wyboru będą nie tylko tytuły z róż-

nych gatunków literackich, m.in. be-
letrystyka, książki naukowe z różnych 
dziedzin, komiksy, przewodniki, po-
radniki, czasopisma, książki w obcych 
językach (np. po francusku, norwesku, 
angielsku, rosyjsku, niemiecku), ale 
również podręczniki akademickie 
i szkolne.

Impreza odbędzie się w budynku Bi-
blioteki Głównej Politechniki Często-
chowskiej przy al. Armii Krajowej 36, 
w godzinach 10.00 – 13.00. Wstęp 
wolny!

■ nl

Politechnika zaprasza 
na Książkowanie

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 
wyjątkowe insta-boxy: cukier-

kowy, błyszczący, kwiecisty oraz 
kawiarniany - każdy pięknie za-
aranżowany i gotowy na Waszą 
mini sesję zdjęciową. - Zróbcie 
sobie kreatywne i odważne 
zdjęcie, wrzućcie je następnie 
na swoje social media - na Insta-
gram lub Facebook’a, następnie 
je oznaczcie hasztagiem #to-
teżmiłość i lokalizacją Galeria 
Jurajska. Pamiętajcie też, aby 
Wasz post na Facebooku był 
publiczny, z kolei profi l na Insta-
gramie nie miał ustawionej pry-
watności - musimy Was przecież 
odszukać! Zdjęcia, które nas za-
chwycą i zaskoczą nagrodzimy 

kartami podarunkowymi Galerii 
Jurajskiej, dzięki, którym wybie-
rzecie się do nas na zakupy. Pula 
obejmuje aż 14 kart o różnych 
wartościach! - informuje Galeria 
Jurajska.

I miejsce: karta podarunkowa 
Galerii Jurajskiej o wartości 300 zł

II miejsce: karta podarunkowa 
Galerii Jurajskiej o wartości 200 zł

III miejsce: karta podarunkowa 
Galerii Jurajskiej o wartości 100 zł

Dodatkowo, przyznanych zo-
stanie aż 11 wyróżnień - do tych 
osób powędrują karty podarun-
kowe o wartości 50 zł. Do dzieła! 
All you need is... LOVE

Wyraź miłość i zgarnij... nagrody!

Ruszyła kampania społeczna

„Pomóż superbohaterom 
znowu stać się dziećmi” to nazwa 
kampanii Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, która ma 
zachęcać do tworzenia rodzin 
zastępczych. Obecnie w Często-
chowie funkcjonuje 231 rodzin-
nych form pieczy zastępczej, 
w których przebywa 340 dzieci. 
W dalszym ciągu poszukiwani są 
jednak nowi kandydaci – szcze-
gólnie na rodziców zawodowych. 

- Wiemy, że piecza zastępcza to 
dla wielu osób wciąż temat nie-
znany, dlatego postawiliśmy na 
przekaz nieco inny niż dotychczas 
– mówi Małgorzata Mruszczyk, 
dyrektor MOPS w Częstochowie. 

W ramach nowej kampanii spo-
łecznej stworzono spot fi lmowy, 
prezentujący cztery różne historie 
dzieci. - Każde z nich znalazło 
się z bardzo trudnej życiowej 
sytuacji, każde radzi sobie z nią 
najlepiej jak potrafi  i dlatego jest 
przedstawione jako superbo-
hater – wyjaśnia Olga Dargiel, 
rzeczniczka prasowa często-
chowskiego MOPS-u  – Ale my 
nie chcemy, żeby dzieciaki mu-
siały same zmagać się z proble-
mami, chcemy, żeby znaleźli się 
mądrzy dorośli, którzy stworzą 
dla nich rodzinę zastępczą. Stąd 
hasło kampanii „Pomóż superbo-
haterom znowu stać się dziećmi” 
- dodaje pomysłodawczyni przed-

sięwzięcia. Spot prezentowany 
będzie szerszej publiczności przed 
seansami w OKF Iluzja. Kampania 
będzie także widoczna na ledo-
wych zewnętrznych telebimach 
zlokalizowanych w kilku punktach 
miasta.  Chcesz zostać rodzicem 
zastępczym lub dowiedzieć się 
więcej? Skontaktuj się z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
- Sekcja Wspierania Rodziny 
i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 2, 42-
217 Częstochowa, tel. 34 372 42 
24, 372 42 21, 372 42 19, www.
mops.czestochowa.pl

■ opr. pn

Zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych
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Wywiad Życia

Paula Nogaj: Jakie inwestycje 
Centrum Usług Komunalnych 
zrealizowało w 2022 roku?

Łukasz Kot: Dla mieszkańców 
najbardziej widoczne są zapewne 
zadania, które prowadziliśmy na 
rzecz gminy. Mowa tu o placu 
Pamięci Narodowej i mini parku 
przy ul. Focha. Z obu jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Ta druga in-
westycja mogła przejść nieco 
niezauważona, ponieważ rośliny 
potrzebują czasu, aby zakwitnąć, 
stanie się to na wiosnę. 

 Myślę, że w przyszłym roku 
będzie to jedno z najciekaw-
szych miejsc w okolicy. Już teraz 
zresztą możemy zauważyć tam 
podróżujących, którzy czekają 
na autobusy komunikacji miej-
skiej i podmiejskiej. Gdy zrobi 
się ciepło i posadzone w ramach 
mini parku drzewa zazielenią się, 
będzie można odpoczywać w ich 
cieniu.

PN:  Jak wygląda sytuacja z se-
gregacją odpadów w Często-
chowie?

ŁK: Jest lepiej. Zeszłoroczna ob-
serwacja pokazuje, że poprawa 
nastąpiła między innymi w zabu-
dowie wysokiej. Wcześniej 
w blokach odpady bio były bar-
dzo zanieczyszczone, w tej chwi-
li widać poprawę. Również w tym 
roku będziemy kłaść nacisk na 
to, żeby było jeszcze lepiej, aby 
osiągać coraz wyższe współczyn-
niki odzysku stawiane przed 
Gminami i w przyszłości nie pła-
cić kary za ich nie osiąganie. 
Wspólnie z wydziałem ochrony 
środowiska i Częstochowskim 
Przedsiębiorstwem Komunalnym 
pracowaliśmy nad jakością zbiór-

ki selektywnej. Jest duża szansa, 
że osiągniemy w tym roku wyma-
gane wskaźniki odzysku. Miesz-
kańcy coraz lepiej segregują, za 
co dziękujemy.

PN: Co w planach ma CUK 
w najbliższym czasie?

ŁK: W tym roku mamy bardzo 
wiele zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – mowa o 35 
wnioskach „zielonych”, które bę-
dzie realizował CUK. To są bar-
dzo ciekawe zadania, takie jak na 
przykład mini parki przy szko-
łach. Widać, że mieszkańcy chcą, 
aby w Częstochowie było jeszcze 
bardziej zielono. Ponadto w ze-
szłym roku udało nam się kupić 
dużo roślin, które pojawią się 
w marcu czy kwietniu na placu 
Biegańskiego, w III alei NMP 
i przy Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Jeżeli chodzi o zieleń, na pewno 
będziemy chcieli skupić się na III 
Alei, bo niestety tam rośliny są 
zadeptywane. Stwierdziliśmy, że 
jedyną szansą, aby je wzmocnić 

i ochronić przed zniszczeniem 
jest montaż tymczasowego ogro-
dzenia, które za dwa lata powin-
no zniknąć, gdy rośliny się odbu-
dują. Ten problem widać szcze-
gólnie pod koniec III alei, bliżej 
Jasnej Góry. W każdym razie 
chcielibyśmy, aby w tym roku 
w centrum było jak najwięcej ro-
ślin.

PN: Wiemy, że mocno promuje 
Pan aktywność rowerową. Co 
się dzieje w tym kontekście 
w naszym mieście?

ŁK: Kontynuujemy między inny-
mi program CzęstoRowerowa i li-
kwidujemy dziury w strukturze 
rowerowej. Gdy tylko pogoda 
pozwoli, wykonawca będzie re-
alizował kolejną inwestycję 
w programie polegającą na utwo-
rzeniu pasów dla rowerów na ul. 
Jadwigi. Tu też chodzi o bez-
pieczny dojazd rowerem do par-
ku Lisiniec. Poza tym jesteśmy 
w procesie projektowania odcin-
ka na al. Jana Pawła, między ryn-

kiem Wieluńskim a Komendą Po-
licji. Chcemy, aby rowerzyści 
czuli się tam bezpiecznie.

PN: Na co teraz kładzie Pan na-
cisk jako częstochowski radny?

R: Głównie na to, żeby mimo 
tych trudnych czasów i szale-
jącej infl acji, budżet miasta się 
bilansował, a jednocześnie, żeby 
mieszkańcy nie odczuli kryzysu. 
Kładziemy nacisk na to, żeby te 
złotówki, które są w budżecie, 
wydawać jeszcze bardziej roz-
tropnie. Poza tym zwracamy 
uwagę na to, że mieszkańcy chcą 
terenów zielonych, więcej miejsca 
na rowery, więc to wszystko się 
zazębia. Jednocześnie musimy 
wziąć pod uwagę to, że czasy, 
kiedy można było każdy projekt 
zrealizować, już się skończyły. 
Czekamy na to, co się stanie 
z pieniędzmi z UE. Środki z KPO 
i Funduszu Unijnego powinny 
być właściwie taką trampoliną do 
inwestycji w całym kraju i także 
w Częstochowie.

PN: Częstochowskie Centrum 
Usług Komunalnych kupuje 
dwa rowery elektryczne. Do 
czego będą służyć?

ŁK: Chodzi przede wszystkim 
o kontrolę pracy wykonawców. 
Nasi pracownicy, którzy działają 
w terenie, muszą często się prze-
mieszczać. Poruszanie się rowe-
rami pozwoli nam lepiej nad-
zorować inwestycje i po-
szczególne obszary, a co 
istotne – jest to roz-
wiązanie bardzo 
opłacalne. Jest to 
rozwiązanie tańsze 

niż zakup samochodu, szczegól-
nie, że ustawa o elektro mobilno-
ści wymusza na nas zakup auta 
elektrycznego. 

PN: Jak CUK ocenia w takim 
razie pracę wykonawców?

ŁK: Często bywa tak, że prywat-
na firma chce wykonać i zarobić 
najmniejszym nakładem sił, a my 
byśmy chcieli, żeby jednak za te 
wydane pieniądze, było zrobione 
jak najwięcej. Cenimy pracę na-
szych wykonawców, ale też wy-
magamy od nich, żeby tę pracę 
wykonali jak najlepiej.

PN: Dziękuję za rozmowę.

Z Łukaszem Kotem, naczelnikiem Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie i miejskim radnym rozmawiamy o inwestycjach zreali-
zowanych w 2022 roku, planach na rok bieżący i rowerach – także tych elektrycznych, które służyć będą pracownikom CUK-u.

„Mieszkańcy chcą, aby w  Częstochowie było jeszcze bardziej zielono”
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Fot. archiwum Łukasza Kota

Zaplanowano kolejny przetarg

Cena wywoławcza wynosi 7,5 
mln zł brutt o, a wadium – 1,5 
mln zł brutt o. Nieruchomość jest 
objęta ochroną konserwatora 
zabytków poprzez wpis do wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków. 
Dom Księcia wraz z otoczeniem 
posiada dostęp do pełnego 
uzbrojenia miejskiego.

Tego samego dnia zaplano-
wano także drugie przetargi na 
sprzedaż nieruchomości poło-
żonych przy ul. Ogrodowej 7 
i 9, oznaczonych w obrębie 148 
jako działki numery 31/2 i 32, 
o łącznej powierzchni 0,1677 
ha (cena wywoławcza 2 mln zł, 
wadium 400 tys. zł) oraz udziału 
w nieruchomościach zabudowa-
nych przy ul. Przemysłowej 12 
i 14 (cena wywoławcza 698 tys. 
zł, wadium 139 tys. zł).

Termin wpłacenia wadiów to 23 
lutego. Przetargi odbędą się 27 
lutego (poniedziałek) w sali se-
syjnej UM Częstochowy przy ul. 

Śląskiej 11/13 – zaplanowano je 
o godz. 10.00 (nieruchomość przy 
ul. Ogrodowej 7 i 9), 10.20 (nie-
ruchomość przy ul. Przemysłowej 
12) oraz 10.40 (Dom Księcia).

Z ogłoszeniem i szczegółowymi 
warunkami przetargu na wy-
mienione nieruchomości można 
zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zakładka ,,Urząd 
Miasta”/ ,,Nieruchomości”/ 
,,Sprzedaż nieruchomości i lokali”.

Pierwsze postępowanie, które 
miało miejsce zakończyło się 
niepowodzeniem. Wtedy cena 
działek z kamienicą wynosiła 10,3 
mln zł. Budynek, o którym mowa 
znajduje się w ścisłym centrum, 
tuż obok dworca kolejowego 

i autobusowego. Dom Księcia 
jest zlokalizowany pomiędzy aleją 
Wolności, ul. Jana III Sobieskiego 
i ul. Boya-Żeleńskiego.

Dom Księcia powstał ok. 1912 
r. Powstał w wyniku zamówienie 
przez wielkiego księcia Michała 
Romanowa. Pierwotnie był prze-
znaczony dla urzędników ro-
syjskich. Od dłuższego czasu 
budynek jest wyłączony z użytko-
wania. W latach 2017-2018 prze-
prowadzono w nim niezbędne 
prace zabezpieczające. Całkowita 
powierzchnia użytkowa budynku 
wynosi 10,2 tys. m2, a kubatura 
55 242 m3.

■ nl

Czy ktoś w końcu kupi Dom Księcia?
Już wkrótce

Rusza rekrutacja do 
częstochowskich przedszkoli

Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta poinformował, że 
wkrótce rozpocznie się rekru-
tacja do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w Częstochowie. 
Rekrutacja do placówek prowa-
dzona będzie w trzech etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie 

uczęszczają do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej w ter-
minie do 24.02.2023 r. potwier-
dzają w swojej placówce wolę 
kontynuacji wychowania przed-
szkolnego dziecka w kolejnym 
roku szkolnym. Brak potwier-
dzenia w powyższym terminie 
będzie równoznaczny z rezy-
gnacją z miejsca w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kan-

dydatów (nie uczęszczających 

do żadnego przedszkola/od-
działu przedszkolnego) odbę-
dzie się w dniach 6 - 17 marca 
2023 r. z wykorzystaniem sys-
temu elektronicznego. Adres 
do zalogowania dla kandy-
datów zostanie udostępniony 
w dniu rozpoczęcia rekrutacji 
na stronie www.czestochowa.
pl oraz na stronach interneto-
wych przedszkoli i szkół pro-
wadzących nabór. Wnioski 
w systemie elektronicznym 
można wypełniać od godz. 08:00 
w dniu 06.03.2023 r. System 
zostanie zamknięty w dniu 
17.03.2023 r. o godz. 15.00.

III ETAP
Postępowanie uzupełniające 

odbędzie się pod warunkiem 
posiadania wolnych miejsc wy-
chowania przedszkolnego w ter-
minie 5 - 9 czerwca 2023 r.

■  opr. pn

fot.: UM Częstochowa
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Ministerialna dotacja

Pallotyńska Fundacja Pomocy 
Pallotti  , która ma swoją siedzibę 
w Częstochowie, otrzymała 
z funduszu ministra edukacji 
Przemysława Czarnka 1 milion 
złotych dotacji w ramach pro-
gramu uszczypliwie nazywanego 
„Willa Plus”.  

Jak zauważają ogólnopolskie 
media, sporo kontrowersji budzi 
fakt, że blisko jedna czwarta orga-
nizacji, które otrzymały dofi nan-
sowania, powstały krótko przed 
rozstrzygnięciem konkursu. Po-
nadto część benefi cjentów nie po 
raz pierwszy otrzymała państwowe 
wsparcie. Sam Zakon Pallotynów 
funkcjonuje w naszym mieście 
już od dziesięcioleci. „Fundacja 
Pallotti  ” jest jednak stosunkowo 
młodą organizacją, ponieważ zo-
stała założona we wrześniu 2021 
roku. Otrzymała ona 1 milion zło-
tych dotacji na remont kaplicy 
i domu rekolekcyjnego w Do-
linie Miłosierdzia Bożego, która 
znajduje się przy ul. Kordeckiego 
w Częstochowie. Dom Rekolek-
cyjny księży pallotynów to za-
plecze z bazą noclegową dla grup 
zorganizowanych oraz pojedyn-
czych pielgrzymów. Jak czytamy 

na stronie internetowej obiektu, 
może on przyjąć jednorazowo 80 
osób w pokojach o różnym stan-
dardzie. Goście do dyspozycji mają 
m.in. salę konferencyjną, kaplicę 
i refektarze. - Dzięki pięknej loka-
lizacji można zaczerpnąć nie tylko 
nowego ducha, lecz również odpo-
cząć i zregenerować się fi zycznie – 
zachwalają zakonnicy. 

Założenia programu „Willa Plus”

W ramach konkursu "Rozwój 
potencjału infrastrukturalnego 
podmiotów wspierających system 
oświaty i wychowania" zwanego 
programem „Willa Plus” mini-
ster Przemysław Czarnek miał 
do rozdania 40 milionów zło-
tych. O wsparcie ubiegać mogły 
się organizacje pozarządowe na 
rzecz rozwoju zaplecza infrastruk-
turalnego służącego realizacji 
działań statutowych w zakresie 
oświaty i wychowania. W ramach 
programu otrzymać można było 
dotację celową na zakup nieru-
chomości, budowę obiektu, do-
stosowanie obiektu lub zakup 
wyposażenia.

■ Paula Nogaj

1 mln zł dla Pallotynów 
z Częstochowy

Magistrat działa po nowemu

Z początkiem lutego w Urzędzie 
Miasta Częstochowy wprowa-
dzane są zmiany organizacyjne. 
Dotychczasowe Biuro Inżyniera 
Ruchu oraz Wydział Kontroli za-
mieniły się w Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Kontroli. Wydział Kul-
tury, Promocji i Sportu będzie 
po prostu Wydziałem Kultury 
i Sportu – promocją zajmie się 
Wydział Informacji i Komuni-
kacji. Powstało też Biuro Ładu 
Korporacyjnego, w którego 
strukturze znalazło się m.in. 
Centrum Obsługi Inwestora oraz 
część zadań dotychczasowej 
Kancelarii Prezydenta.

Jak podkreśla częstochowski 
magistrat zmiany mają na celu 

optymalizację realizacji zadań 
w niektórych obszarach działań 
administracji samorządowej i są 
to zmiany o charakterze we-
wnętrznym,  więc nie wpływają 
istotnie na zmiany w obsłudze 
interesantów.

– Licencje przewozowe, zadania 
związane z optymalizacją zaopa-
trzenia w media oraz większość 
miejskich zadań kontrolnych 
znalazły się w zakresie działania 
Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Kontroli powstałego w miejsce 
dotychczasowego Biura Inżyniera 
Ruchu oraz Wydziału Kontroli. 
Zadania kontrolne dotyczące 
kontroli podatkowej oraz prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy 
i fi nansowania terroryzmu prze-

chodzą do Wydziału Podatków 
i Opłat – czytamy w komunikacie 
Urzędu Miasta.

Zmiany sięgnęły także Wy-
działu Kultury, Promocji i Sportu, 
który od nowego miesiąca staje 
się po prostu Wydziałem Kultury 
i Sportu. Naczelnikiem tego wy-
działu został Robert Jasiak, który 
dotychczas pełnił obowiązki 
dyrektora Ośrodka Promocji 
Kultury „Gaude Mater”. Dyrek-
torką OPK będzie natomiast Ewa 
Kłosińska, która do niedawna 
pełniła funkcję szefowej biura 
Częstochowskiej Organizacji 
Turystycznej. Zadania związane 
z informacją i promocją miasta 
będzie realizować Wydział Infor-
macji i Komunikacji.

– Koordynacją przedsięwzięć 
wymagających współdziałania 
różnych wydziałów Urzędu 
Miasta oraz jednostek miejskich, 
działaniami na rzecz rozwoju 
gospodarczego i obsługi inwe-
storów, prowadzeniem współ-
pracy zagranicznej, krajowej 
współpracy w ramach federacji 
samorządowych oraz Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej 
zajmie się powstałe Biuro Ładu 
Korporacyjnego. W związku 
z tym w strukturze Biura zna-
lazło się m.in. Centrum Obsługi 
Inwestora, a także część zadań 
dotychczasowej Kancelarii 
Prezydenta – dodaje często-
chowski magistrat i zapewnia, 
że wszystkie te zmiany nie niosą 

istotnych modyfi kacji z punktu 
widzenia obsługi interesantów 
w Urzędzie Miasta Częstochowy, 
a kluczowe dla obsługi miesz-
kanek i mieszkańców wydziały 
i referaty UM pracują bez zmian, 
w dotychczasowych lokaliza-
cjach.

- Częściowa reorganizacja nie 
skutkuje też zwiększeniem liczby 
pracowników Urzędu Miasta, 
a oprócz zmiany personalnej 
w Wydziale Kultury i Sportu oraz 
OPK Gaude Mater na innych sta-
nowiskach pozostają osoby peł-
niące dotychczas w UM funkcje 
kierownicze – podkreśla Urząd 
Miasta.

■ opr. pn

Roszady organizacyjne w Urzędzie Miasta Częstochowy

Trudny okres zimowy

W czasie mrozów Straż Miejska 
zwiększa kontrole miejsc, w któ-
rych potencjalnie mogą prze-
bywać osoby bezdomne. W nocy 
ze środy na czwartek często-
chowscy strażnicy ponownie 
pomagali tym osobom, rozwożąc 
ciepłą herbatę i zupę, termofory 
oraz śpiwory.

Okres zimowy to przede 
wszystkim znaczne i częste spadki 
temperatur, które stwarzają poten-
cjalne zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób bezdomnych, samotnych oraz 
będących w podeszłym wieku. Za-
grożenie utraty życia dotyczy w tym 
okresie także osób nietrzeźwych, 

które znajdują się na wolnym po-
wietrzu, bądź w pomieszczeniach 
opuszczonych i nieogrzewanych. 
- Strażnicy w pierwszej kolejności 
proponują bezdomnym przewie-
zienie do ogrzewalni i noclegowni, 
natomiast te osoby, które nie de-
cydują się na pobyt w noclegowni, 
otrzymują od strażników miejskich 
m.in. ciepłe posiłki, pomagające 

przetrwać w czasie niskich tem-
peratur – mówi Artur Kucharski, 
rzecznik prasowy Straży Miejskiej 
w Częstochowie. Służby apelują 
o wskazywanie miejsc, gdzie prze-
bywają osoby bezdomne i samotne. 
Nowe adresy są dopisywane do 
bazy danych i kontrolowane przez 
strażników miejskich. W nocy z 8 na 
9 lutego skontrolowano 41 miejsc. 
Funkcjonariusze napotkali w nich 
22 osoby. Wydano 30 gorących 
porcji żywieniowych, rozdano też 
zainteresowanym termofory i śpi-
wory. Telefon alarmowy do Straży 
Miejskiej to 986.

■ pn

Strażnicy miejscy pomagają bezdomnym
fot. Straż Miejska w Częstochowie

fot.: redakcja
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Gmina Mstów

Zakończył się przetarg na wyko-
nawcę, który będzie odbierał od-
pady komunalne z zamieszkałych 
nieruchomości Gminy Mstów. 
Stawki dla mieszkańców za odbiór 
odpadów pozostają bez zmian. 

Według Gminy najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła 
firma: Wywóz Nieczystości oraz 
Przewóz Ładunków Wiesław 
Strach. W związku z podjętą 
decyzją firma rozpoczęła już 

podstawianie koszy na posesje 
w poszczególnych sołectwach.

Harmonogramy odbioru od-
padów komunalnych (DLA NO-
WYCH POJEMNIKÓW) będą 
opublikowane na stronie inter-

netowej gminy www.mstow.
pl (po dniu 10.02.2023r) oraz 
dostarczone mieszkańcom przez 
firmę drogą pocztową. Dotych-
czasowe pojemniki będą zabrane 
(wraz z zawartością) przez po-

przedniego Wykonawcę w lutym 
– harmonogram ich odbioru 
również będzie przesłany drogą 
pocztową.

 ■ nl

Wybrano nowego wykonawcę do odbioru odpadów komunalnych

Gmina Poczesna

Pojawiły się kolejne, nowe 
sprzęty! Placówka w Micha-
łowie została wyposażona w de-
fibrylatory AED iPAD CU SP0. 
Urządzenie umożliwia reakcje 
w sytuacjach, gdy u pacjenta wy-
stąpiło nagłe zatrzymanie serca.

W pełni zautomatyzowany 
sprzęt pojawił się w Ośrodku 
Zdrowia w Nieradzie z siedzibą 
w Michałowie. - Szybkie zasto-
sowanie defibrylatora (w ocze-
kiwaniu np. na karetkę) może 
uratować życie. Urządzenie, które 

zostało kupione dla placówki 
w Nieradzie może być stosowane 
zarówno u dorosłych pacjentów 
jak również u dzieci – informuje 
Urząd Gminy Poczesna. 

Gmina Poczesna podzieliła się 
środkami w ramach funduszu 
sołeckiego, dlatego możliwy był 
zakup defibrylatorów. Jak podaje 
UG Poczesna dyrektor GZOZ 
Poczesna – Aneta Sowińska jest 
wdzięczna Wójtowi – Krzyszto-
fowi Ujmie oraz samorządowcom 
– za życzliwość, zrozumienie 
i przychylność, z jaką – za każdym 

razem - spotyka się, gdy inwestuje 
i doposaża placówki medyczne.

W ostatnim czasie placówka 
została doposażona również 
w otwarty punkt pobrań ma-
teriałów do badań laboratoryj-
nych. Ponadto, na miejscu można 
skorzystać ze sprzętu jakim jest 
skaner żył. Sprzęt ten umożliwia 
pobieranie krwi i przeprowadzenie 
iniekcji dożylnych. Wśród nowości 
znalazło się także nowoczesne 
urządzenie do wykonywania EKG.

 ■ nl

Nowy sprzęt w Ośrodku Zdrowia

Gmina Olsztyn

Już wkrótce odbędzie się 
czwarta edycja Zloty dla fanów 
Vespy. 15 lipca bieżącego roku 
Olsztyn zaprasza miłośników 
skuterów na wspólną zabawę. 

W Olsztynie Jurajskim po raz 
kolejny odbędzie się VESPAniały 

Zlot. W programie przewidziano: 
m. in. przejazd malowniczą, 
jurajską trasą turystyczną, prezen-
tacja skuterów, konkursy i zabawy 
dla uczestników, wspólna biesiada 
przy ognisku i inne atrakcje.

Zlotowi towarzyszy VII Festiwal 
Sztuki i Wina (14-16 lipca 2023 

r.), a w nim: koncerty, wystawy, 
prezentacje winnic, degustacje 
win, serów.

Więcej szczegółów Gmina poda 
wkrótce.

 ■ nl

4. VESPANIAŁY ZLOT - już wkrótce

Gmina Rędziny

W ostatnim czasie uczniowie 
ZSP nr w Rędzinach mieli okazję 
zobaczyć, jak wygląda Mobilne 
Planetarium. Najmłodsi do-
świadczyli podróży w przestrzeń 
kosmiczną nie ruszając się ze 
szkoły. 

Uczniowie wzięli udział w in-
teraktywnej lekcji dotyczącej 
Układu Słonecznego (w klasach 
1-3) oraz wyprawy na Księżyc 
(w klasach 4-8). 

Przenośne planetarium umoż-
liwiło zapoznanie się z narzę-

dziami dydaktycznymi, które 
umożliwiają zabawę i naukę. 
Uczniowie mogli przekonać się 
o tym na własnej skórze.

 ■ nl

Mobilne Planetarium w ZSP nr 2
fot.: UG Rędziny

Powiat częstochowski

Rozpoczął się nabór zbierania 
wniosków w kolejnej edycji kon-
kursu Śląskie Lokalnie. Program 
skierowany jest do młodych 
organizacji pozarządowych 
i nieformalnych grup chcących 
zrealizować swój pierwszy pro-
jekt społeczny. 

Śląskie Lokalnie to inicjatywa po-
zwalająca pozyskać granty na od-
dolne inicjatywy mieszkańców 
województwa śląskiego. Dotacje 
mogą być przeznaczone na rozwój 
młodych organizacji pozarządo-
wych lub realizację projektu spo-
łecznego. Nabór potrwa do 2 marca.

Inicjatywa ma na celu wesprzeć 
rozwój młodych organizacji 

pozarządowych oraz grup nie-
formalnych w realizacji działań 
społecznych. Organizatorzy kon-
kursu zamierzają przeprowadzić 
trzy edycje konkursu, w trakcie 
których uczestnicy mogą ubiegać 
się o mikrogranty w wysokości 
od 1000 zł do 5000 zł.

Osoby chcące się ubiegać 
o środki w konkursie grantowym 
powinny wygenerować wniosek 
na stronie fioslaskie.com. 
Na etapie składania wniosku 
nie trzeba opisywać szczegó-
łowo budżetu. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone pod koniec 
marca.

O środki finansowe może 
wnioskować: młoda organizacja 

pozarządowa, mająca siedzibę 
w województwie śląskim, która 
została zarejestrowana nie wcze-
śniej niż 60 miesięcy od dnia zło-
żenia wniosku. Roczny przychód 
organizacji nie może przekraczać 
30 tysięcy złotych (za poprzedni 
rok obrotowy), grupa nieformalna, 
składająca się z przynajmniej 
trzech osób, nieposiadających 
osobowości prawnej, które chcą 
działać na rzecz lokalnych spo-
łeczności, organizacja pozarzą-
dowa (patron) to taka organizacja, 
która składa i realizuje projekt 
w imieniu grupy nieformalnej, 
która nie ma takiej możliwości.

 ■ nl

Ruszył konkurs Śląskie Lokalnie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Szkolny Konkurs Wiedzy 
o Częstochowie

Szkolny Konkurs Wiedzy o Czę-
stochowie już rozstrzygnięty!!! 
Uczniowie technikum i szkoły 
branżowej przystąpili do kon-
kursu udzielając odpowiedzi na 
pytania zamknięte i otwarte do-
tyczące znanych postaci często-
chowian i ich prac, znajomości 
obiektów, topografii miasta, 
oraz atrakcji turystycznych Czę-
stochowy i jej okolicy. Spośród 
uczestników, szkolnych znawców 
historii i topografii naszego 
miasta została wybrana trójka 
najlepszych. Wyniki zwycięzców 

różniły się zaledwie kilkoma 
punktami. Wszystkim biorącym 
udział w konkursie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
i rozwijania swoich pasji.

Poznajcie najlepszych z najlep-
szych, którzy oprowadzą Was 
po Mieście Świętej Wieży i opo-
wiedzą wiele ciekawych historii 
z nim związanych: I miejsce - Do-
minik Kuras klasa 3En, II miejsce - 
Kuba Kotala klasa 2En, III miejsce 
- Jakub Eliasz klasa 3En.

 ■ Agnieszka Soduła

Powiatowy Konkurs Historyczny

Dla uczczenia 100. rocznicy wy-
boru, a zarazem śmierci pierw-
szego prezydenta – Gabriela 
Narutowicza w murach naszej 
szkoły odbył się Powiatowy 
Konkurs Historyczny, którego 
tematyką była historia II Rze-
czypospolitej ze szczególnym 
uwzględnieniem postaci polskich 
prezydentów okresu 20 – lecia 
międzywojennego. Spośród 35 
uczestników, którzy przybyli z 12 
szkół podstawowych z Często-

chowy oraz okolicznych miejsco-
wości, wielu wykazało się dużą 
wiedzą, jednakże laureatami kon-
kursu mogli zostać nieliczni, a są 
nimi: Grzegorz Sepioło – uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 49 im. 
Janusza Kusocińskiego w Czę-
stochowie – 

I miejsce,  Wiktor Kowalczyk – 
uczeń Szkoły Podstawowej im. 
Kazimierza Wielkiego 

w Jastrzębiu – II miejsce, Ma-
teusz Szczepaniak – uczeń Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Stanisława 
Staszica w Blachowni, Oliwia 
Wrona – uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. 6 Pułku Piechoty 
w Starym Broniszewie i Piotr 
Kasztelan – uczeń Szkoły Pod-
stawowej nr 49 im. Janusza Ku-
socińskiego w Częstochowie – III 
miejsce. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim laureatom konkursu 
oraz dziękujemy uczestnikom za 
udział.

 ■ Dominik Wołyniec

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

KONCERT  NOWOROCZNY
Po raz kolejny wkroczyliśmy 

w Nowy Rok tanecznym krokiem.  
Zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele, wspomagani przez naszych 
absolwentów, którzy do dziś nie 
mogą rozstać się ze swoją szkołą, 
wspólnie zorganizowali świetny 
koncert, gdzie zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne i ta-
neczne.  

Koncert rozpoczęła p. Dyrektor 
Izabela Laska witając przybyłych 
oraz zaproszonych gości. A było 
ich niemało. Gościliśmy w pro-

gach Miejskiego Domu 

Kultury, który udostępnił nam 
swoje pomieszczenia, zastępcę 
Prezydenta Miasta Częstochowy, 
Pana Jarosława Marszałka, 
w dawnych czasach nauczyciela 
naszej szkoły, Naczelnika Wy-
działu Edukacji Urzędu Miasta 
Częstochowy, Pana Rafała Pio-
trowskiego, Pana Dariusz Kapi-
nosa, przewodniczącego Komisji 
Edukacji Rady Miasta Często-
chowy, Pana Sebastiana Trze-
szkowskiego, radnego Miasta 
Częstochowy, absolwenta naszej 
szkoły, mjr Artura Bożka, repre-

zentującego 

Wojskowe Centrum Rekrutacji 
w Częstochowie, Panią Komen-
dant Halinę Konefał, kierownika 
Środowiskowego Hufca Pracy 
w Częstochowie, Pana Grzegorza 
Sikorę, prezesa Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Pana  Marka 
Noszczyka - zastępcę Przewod-
niczącego Regionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność", Ewelinę Balt, dy-
rektora Wodociągów Często-
chowskich, absolwentkę naszej 
szkoły, Katarzynę Centkowską-
-Wydmuch – kierownika Refe-
ratu Organizacji Oświaty UM. 

Nie zabrakło również lubianego 
i cenionego Stanisława Dzwon-
nika, wieloletniego Dyrektora na-
szej szkoły. 

Rzesza uczniów, również 
z zaprzyjaźnionych szkół pod-
stawowych, pracowników i za-
proszonych gości z radością 
oklaskiwała naszych artystów, 
którzy godnie prezentowali 
swoje umiejętności tworząc nie-
zwykły klimat i radosną atmos-
ferę spotkania. 

Erasmus + w Żeromskim
Uczniowie Technikum nr 6 

w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Stefana 
Żeromskiego będą mogli po raz 
17 wziąć udział w praktykach 
zagranicznych organizowanych 
przez szkołę w ramach programu 
Erasmus +. W 2021 roku szkoła 
uzyskała Akredytację od Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w sektorze Kształcenie i szko-
lenia zawodowe, która zapewnia 
naszej placówce ciągłość finan-
sowania projektów Erasmus+ 
przez kolejne 7 lat. W maju 2023 
roku, 20 uczniów z kierunków: 
technik informatyk, technik 
usług fryzjerskich, technik ży-
wienia i usług gastronomicznych 
oraz technik hotelarstwa wyje-
dzie, do miejscowości Nei Pori 
w Grecji, gdzie będzie rozwijać 
swoje umiejętności zawodowe 
w tamtejszych zakładach pracy. 
Nei Pori jest najbardziej wysu-
niętym na południe kurortem na 
greckiej Riwierze Olimpijskiej, 
położonym u stóp Olimpu. 
Nasi uczniowie będą nie 
tylko zdobywać praktyczne 
doświadczenie zawodowe 
oraz podwyższać swoją 
sprawność językową, ale 
również w czasie wolnym od 
pracy będą mieli okazję zwie-
dzić  Saloniki, Meteory oraz 
wyspę Skiatos oraz skorzystać 
z uroków przepięknej pogody 

i piaszczystej plaży. W projekcie 
wezmą też  udział nauczyciele 
– 3 osoby z grona pedagogicz-
nego wyjadą za granicę, aby 
szkolić swój warsztat pracy po-
przez obserwację zajęć nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych 
w Portugalii. Jest to niesamowita 
okazja do podwyższenia swoich 
kwalifikacji zawodowych oraz 
językowych. W 16 projektach 
dotychczas zrealizowanych przez 
ZSTiO im. Stefana Żeromskiego,  
w pełni finansowanych przez 
Unię Europejską, 600 uczniów 
miało możliwość odbycia praktyk 
zawodowych za granicą. Właśnie 
dobiega końca projekt, w którym 
40 uczniów odbyło praktyki 
w przepięknym włoskim kurorcie 
Rimini,  rozwijając swoje kompe-
tencje zawodowe we włoskich 
firmach.
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Uczniowie uczący się języka wło-
skiego mieli możliwość poznania 
prawdziwego Włocha! Sympatyczny 
Luca z Neapolu odwiedzał 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 czujesz?) Di dove 
sei? (Skąd jesteś?) Quanti  anni hai? (Ile 
masz lat?)

Luca pokazał słynne włoskie gesty. 
Przeprowadził lekcję matematyki po 
włosku. Przygotował też dla uczniów 
słynny włoski deser - ti ramisu. 

W styczniu Luca będzie prowadził 
koło języka włoskiego:)

Spotkania z gościem z Włoch

W dniach 08.01- 11.01.2023 odbyła się 
wizyta niemieckich nauczycieli w Często-
chowie. 

Wizyta ta  związana była z cyklicznym pro-
jektem edukacyjnym realizowanym przez 
Urząd Miasta Częstochowy i szkołę Dien-
tzenhofer – Gymnasium w Bambergu. 

Z ramienia Urzędu Miasta projekt pro-
wadzi i koordynuje I LO im. J. Słowackiego 
we współpracy z naszą szkołą -VIII LO Sa-
morządowym im. gen. J. Sowińskiego.

W czasie tegorocznej wizyty w Często-
chowie bawarscy nauczyciele odwiedzili 
kilkanaście szkół podstawowych i liceów 
ogólnokształcących naszego miasta, w któ-
rych hospitowali lub prowadzili zajęcia. 
Odbyły się również spotkania z gronem 
pedagogicznym i samorządami uczniow-
skimi. Celem tych spotkań była wymiana do-
świadczeń oraz poznanie polskiego systemu 
edukacji i kształcenia nauczycieli. Goście 
z Bawarii uczestniczyli również 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 czasach PRL 
mieszczących się w  V LO im A. Mickiewicza 
oraz koncert kolęd w wykonaniu Chóru i Or-
kiestry przy IX LO im. C.K. Norwida.

Jak wynika z ewaluacji spotkania, ba-
warscy nauczyciele chwalą merytoryczne 
przygotowanie  i metody prowadzenia lekcji 
w naszych szkołach, dostrzegają dobre wy-
posażenie pracowni w cyfrowe narzędzia 
prowadzenia zajęć oraz profesjonalność 
nauczycieli w zakresie korzystania z tych 
narzędzi.

Są pod wrażeniem gościnności Polaków, 
życzliwego przyjęcia przez władze oświa-
towe miasta oraz społeczności szkół. 

Jesienią zaplanowana jest wizyta delegacji 
częstochowskich nauczycieli w Bambergu.

■ mgr Ewa Kozłowska

Nauczyciele z Bambergu w CzęstochowieCo słychać w LOS-ie?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE
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Zadbaj o siebie 

Pokochaj siebie nie tylko 
w Walentynki. Z wielu stron do-
cierają do nas slogany mówiące 
o tym, żeby podarować sobie 
miłość. W telewizji, w radiu, po-
wstają książki i podcasty o tej 
tematyce. Co to tak naprawdę 
znaczy? I przede wszystkim, jak 
to zrobić? Podpowiadamy, jak 
można zadbać o relację z samym 
sobą na co dzień.

Nie bój się pokazać uczuć 
Mów o tym, co czujesz, co leży 

ci na sercu. Okazując uczucia 
tym, którzy są wokół ciebie 
zdasz sobie sprawę, jakie dobro 
cię otacza. Nie bój się dać mi-
łości względem innych, ale także 
wobec siebie. Nie powinniśmy 
ograniczać Walentynek do dzie-
lenia miłości wobec partnera czy 
partnerki. 

Przytul siebie
Możesz siąść i spisać rzeczy, za 

które jesteś wdzięczny/a. Mo-
żesz skupić się na rzeczach, które 
w twoich oczach wypadły dobrze. 
Nie zastanawiaj się nad wagą 
osiągnięcia i nie porównuj się 
do innych. To, że posprzątałeś/
łaś lub wstałeś przed godziną 10 
może być czymś dużym! Ty pi-
szesz scenariusz swojego życia. 

Kup sobie coś miłego
Raz w roku możesz wyciągnąć 

pieniądze ze skarpety i obda-
rować kogoś innego niż zazwy-
czaj. Zadbaj o swoje wewnętrzne 
dziecko. Jeśli masz w głowie coś, 
nad czego zakupem się zastana-
wiałeś, nie czekaj. Leć do sklepu, 
odwiedź stronę internetową – 
zrób sobie przyjemność. 

Odłóż ten telefon
To ciekawa opcja dla osób, które 

na co dzień nie wyobrażają sobie 
chwili bez social mediów i tech-
nologii. Może warto poświęcić 
jeden dzień na wyjście z ekranu 
i skupieniu się na tym, co tu 
i teraz. Ograniczenie światła nie-
bieskiego może wpłynąć zarówno 
na Twoje zdrowie fi zyczne jak 
i psychiczne. 

Rozpieść swoje usta 
Nie ograniczaj się w kwesti i 

jedzenia. Wybierz opcje mą-
drze i zaszalej. Możesz zamówić 
potrawę z ulubionej restauracji 
albo wciel się w rolę kucharza. 
Będąc dorosłym sam możesz 
decydować o tym, czy na śnia-
danie zjesz zupę. Nie zatrzymuj 
się w wariacjach. Jeden dzień nie 
wpłynie negatywnie na Twoją 
dietę. 

Zabierz się na spacer
Opcji masz co najmniej kilka. 

Możesz wybrać wersję mniej 
aktywną i zostać w domu. Wy-
starczy, że włączysz komputer 
i wyszukasz zdjęcia miejsc, 
o których zawsze marzyłeś/łaś. 
Przeglądaj relacje, fi lmy, możesz 
wczuć się w klimat i poczuć, 
jakbyś był na miejscu. Jeśli to 
ci nie wystarcza, możesz iść do 
parku albo lasu. Szybki trucht 
albo bieg – wybierz najodpo-
wiedniejszą opcję i delektuj się 
kontaktem z naturą. 

Skup się na działaniu 
Dąż do swojego celu. Rób to 

małymi kroczkami, ale pamiętaj 
by iść do przodu. Może jest 
w twojej głowie coś, co zawsze 
chciałaś/łeś zrobić? Namalować 
obraz? Napisać opowiadanie? 
Ulepić kubek z gliny? Zrób to! 
Zacznij od spróbowania. Podaruj 
sobie odrobinę miłości i daj sobie 
przestrzeń na kreatywność.  

Planuj i marz
Jeśli wiesz, że to nie jest od-

powiedni czas na realizację ma-
rzeń, zacznij je planować! Zrób 
swoją mapę, która będzie drogą 
do celu. Rozpisz sobie wszystko, 
przedstaw plusy i minusy. Mo-

żesz zaplanować budżet, tak by 
w przyszłości marzenie stało się 
realne.

Zatrzymaj się na moment
Chociaż Dzień Zakochanych 

wypada we wtorek i zapewne 
nieliczni mogą skorzystać z dnia 
wolnego, nie zniechęcaj się. Mo-
żesz zaplanować pobudkę na 15 
minut wcześniej. Wyjdź z domu 
i podziwiaj okolicę. Trenuj uważ-
ność i skup się na tym, co tworzy 
teraźniejszość. 

Daj sobie ulgę
Wybaczaj sobie i innym. Pa-

miętaj, że wybaczenie to często 
najlepsze rozwiązanie. Zastanów 
się nad sobą, konfl iktami, które 
zajmują ci miejsce w głowie i od-
puść. Walentynki to dobra okazja, 
by okazać dobre serce. A to prze-
cież serce jest symbolem miłości. 

Zrób porządki
Czysta przestrzeń to czysta 

głowa. Wykorzystaj poranek 
albo popołudnie i zadbaj o to, 
co tworzy się wokół ciebie. Nie 
musisz sprzątać od razu całego 
domu. Wystarczy, że zaczniesz 
od jednej szufl ady, jednej półki. 
Najgorszy jest początek, ale 
efekt na pewno będzie zadowa-
lający. 

Bądź miły
Jeśli masz ochotę i czujesz się 

komfortowo zrób jeden miły gest 
w stosunku do innej osoby. Da-
wanie wyzwala pozytywną 
energię. Jako osoba, która daje 
coś od siebie możesz sprawić, 
że samopoczucie poprawi się za-
równo obdarowanej osobie, jak 
i Tobie.

■ Natalia Lewandowska

Podaruj sobie trochę miłości

fot. freepik.com
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Ujędrnione ciało

Liposukcja kawitacyjna, zwana 
jest również ultradźwiękową. 
To zabieg bezbolesny i bezin-
wazyjny. Stosowany jest w ko-
smetologii w celu wyszczuplania 
i modelowania ciała, redukcji 
miejscowego nadmiaru tkanki 
tłuszczowej oraz cellulitu. 

Liposukcja ultradźwiękowa wy-
korzystuje ruch generowany prze 
ultradźwięki. Przemienia stan 
skupienia złogów tłuszczu ze sta-
łego w ciekły. W trakcie zabiegu 
dochodzi do rozerwania błony ko-
mórek tłuszczowych. Uwolnione 
trójglicerydy, tłuszcze lub ich po-
chodne dostają się do przestrzeni 
międzykomórkowej. Stamtąd są 
transportowane poprzez układ 
naczyniowy i limfatyczny do wą-
troby. 

Dochodzi do uwolnienia tłuszczu 
w wątrobie. Zostaje on potrak-
towany jak ten dostarczany wraz 
z pożywieniem. Oznacza to, że 
w wyniku procesów metabolicz-
nych ulega rozkładowi i usunięcia 
z organizmu. W ciągu 4-5 dni od 
zabiegu powstała substancja zo-
staje naturalnie usunięta w pro-
cesie przemiany materii.

Zabieg polega na delikatnym 
masażu ciała głowicą, co pozwala 
na dotarcie ultradźwięków w głąb 
tkanek, pobudzenie krążenia, 

przepływu limfy i zwiększenie 
przemiany materii w tkankach. 
Poprzez delikatny efekt termiczny 
zabieg działa znieczulająco i od-
pręża mięśnie. Dodatkowo emito-
wane ultradźwięki przyspieszają 
przenikanie preparatów pielęgna-
cyjnych aplikowanych podczas za-
biegu, do głębszych warstw skóry.

Zaffi  ro
Innym zabiegiem, który nie 

wymaga ingerencji w ciało jest 
zaffi  ro. Dzięki niemu można po-
prawić owal twarzy, zniwelować 
jej obwisłe elementy, ale także 
regulować opadające policzki czy 
zlikwidować bruzdy przy ustach 
i nosie. 

Działa poprzez emitowanie pro-
mieniowania podczerwonego. 
Może pomóc w wygładzaniu 
zmarszczek i wzmacnianiu na-
pięcia skóry. W trakcie zabiegu 

wykorzystywane są podgrzane 
włókna kolagenowe. Poprzez 
promieniowanie podczerwone 
obkurczają się one do swojej pier-
wotnej długości, co ma wpływ na 
lepszą jakość skóry i wygładzenie 
zmarszczek.

Zaffi  ro to specjalne urządzenie. 
Maszyna emituje promieniowanie 
podczerwone IR o specjalnie do-
branej długości fali (750–1800 
nm). Do tego wzbogacona szkłem 
szafi rowym głowica urządzenia 
wzmacnia moc podczerwonego 
światła. Głębokie warstwy skóry 
podgrzewane są wówczas mniej 
więcej do temperatury 60�, to 
zaś ma wpływ na obkurczenie 
włókien kolagenowych, które 
skracają się do ich pierwotnej 
długości. Dzięki temu powodują 
naciąganie skóry. 

U niektórych rezultat zabiegu 
zaffi  ro może być widać już po 
pierwszym kontakcie z techno-
logią, ale standardowo pełen 
efekt osiągany jest nawet po pół-
rocznej terapii. W tym czasie, dla 
osób po 35. roku życia, wskazane 
jest wykonanie od czterech do 
sześciu zabiegów. Osoby przed 
ukończeniem 35. roku życia mogą 
profi laktycznie, jednorazowo sko-
rzystać z zabiegu zaffi  ro. 

■ nl

Jakie zabiegi wybrać?
Depilacja laserowa

Depilacja laserowa to jedna 
z najbardziej skutecznych metod 
usuwania niepożądanego owło-
sienia. Cała kuracja może trwać 
nawet kilka miesięcy (zabiegi 
wykonywane są w odstępie kilku 
tygodni). Efekty powinny utrzy-
mywać się na długo. Część osób 
chwali sobie zabieg, ponieważ 
efekty utrzymują się na stałe. 

Na czym to polega?
Podczas wizyty w gabinecie 

depilacji laserowej specjalista 
wykonujący zabieg emituje 
wiązkę promieniowania na skórę. 
Bez naruszenia skóry dochodzi 
do bezpowrotnego niszczenia 
mieszka włosowego. By doszło 
do zniszczenia włoska, ten musi 
znajdować się w aktywnej fazie 
wzrostu. W trakcie zabiegu włosy 
znajdują się w różnych fazach 
wzrostu, dlatego zabieg powinien 
odbyć się kilkukrotnie, by wyszedł 
efekt, który chcemy osiągnął. 

Depilacja laserem w trakcie lata 
jest możliwa. Należy jednak pa-
miętać, żeby w tym czasie zasła-
niać depilowane części ciała przed 
promieniowaniem słonecznym. 
Gdy nie jest to możliwe, np. jeśli 

chodzi o twarz, to trzeba jak 
najbardziej unikać słońca i sma-
rować skórę substancją z wysoką 
zawartością fi ltra. 

O tym pamiętaj 
Po wykonaniu zabiegu należy 

unikać kontaktu skóry z dzia-
łaniem słońca. Mowa tu także 
o wizytach w solarium. Chodzi 
po prostu o to, żeby skóra miała 
w sobie jak najmniej pigmentu. 
Pomoże to zwiększyć skutecz-
ność działania lasera. 

Ponadto, skóra przed zabiegiem 
powinna znajdować się w dobrej 
kondycji. Działanie słońca wy-
susza ją, a niekiedy dochodzi do 
poparzeń słonecznych. W takim 
wypadku nie warto narażać skóry 
na dodatkowe uszkodzenia, które 
mogłyby być bolesne i nieefek-
tywne. Najlepiej już miesiąc 
przed zabiegiem starać się unikać 
wystawiania skóry na działanie 
słońca. Miesiąc po zabiegu rów-
nież należy unikać nadmiernego 
nasłonecznienia. Dlatego też naj-
łatwiej depilację laserową wyko-
nywać w zimę.

■ nl

Dlaczego lepiej 
wykonać ją zimą?

fot. freepik.com
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Witamina D3

,,Witamina słońca”, czyli wita-
mina D3 jest ważna dla ludzkiego 
organizmu. Pełni funkcję, które 
sprawiają, że nasz organizm prawi-
dłowo funkcjonuje. Naturalnie jest 
ona wytwarzana pod wpływem 
ekspozycji ciała na działanie 
słońca. Czasami jednak nie jest to 
wystarczające. W takim wypadku 
warto uzupełnić niedobór suple-
mentami lub produktami spożyw-
czymi bogatymi w witaminę. 

Właściwości
Witamina D3 należy do grupy 

steroidowych organicznych 
związków chemicznych, które 
rozpuszczają się w tłuszczach. 
Produkowana jest z choleste-
rolu w skórze. Wytwarzana jest 
w trakcie ekspozycji ciała na 
działanie promieni słonecznych. 

Witamina ta posiada wiele 
właściwości. Należą do nich: 
utrzymywanie prawidłowego 
poziomu fosforu oraz wapnia 
w organizmie, mineralizacja kości 
oraz zębów, prawidłowy rozwój 
układu kostnego, zapobieganie 
krzywicy, stymulowanie układu 
krążenia, ułatwianie spalania 
tłuszczów, zmniejsza stany za-
palne skóry. 

Dzienne zapotrzebowanie 
Optymalna dawka witaminy D3 

dla dorosłej osoby wynosi około 

5µg na dobę. Według Polskiego 
Instytutu Żywności i Żywienia 
zalecane normy dziennego zapo-
trzebowania wynoszą: niemow-
lęta: bezpieczna dawka – 10µg, 
zalecana - 20µg, dzieci do 9 lat 
- bezpieczna dawka - 10µg, zale-
cana 15µg, młodzież oraz osoby 
dorosłe – bezpieczna 5µg, zale-
cana 10µg.

Braki w organizmie 
Na niedobór witaminy D3 w or-

ganizmie ma również wpływ 
niewystarczająca ekspozycja na 
słońce. Ponadto wśród czyn-
ników może znaleźć się niewła-
ściwa dieta, nieprawidłowe jej 
wchłanianie z przewodu pokar-
mowego, niewłaściwa synteza 
aktywnych metabolitów w ner-
kach oraz wątrobie, a także sto-
sowanie niektórych leków. 

Niedobór witaminy D może 
objawiać się wieloma nieko-
rzystnymi dolegliwościami. 
W głównej mierze należy tu wy-
mienić: bóle kostno-mięśniowe, 
problemy z poruszaniem się, 
skurcze mięśni, zwolnienie pe-
rystaltyki jelit, osłabienie orga-
nizmu, choroby przyzębia, utrata 
apetytu, zaburzenia widzenia, 
pieczenie w jamie ustnej, bez-
senność.

■ nl

Dużo "słońca" w małej dawce
Kropla Miłości

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

-Kolejna akcja krwiodawstwa Czę-
stochowskiego Legionu przed nami, 
tym razem pod nazwą “Kropla Miłości 
– Zakochaj się w krwiodawstwie” i ide-
alnie przypada ona na dzień miłości, 
czyli 14.02.2023r. a w związku z tym 
nie tylko nazwa nawiązuje do walen-
tynek ale także niespodzianka na akcji. 
Zbiórka krwi odbędzie się 14 lutego 
2023 r. w godzinach 9:00 – 13:00. na 
placu Biegańskiego w Częstochowie. 

Spotkanie odbędzie się jak zwykle 
w przyjemnej atmosferze i z dodatko-
wymi atrakcjami dla osób, które przyjdą 
podzielić się z potrzebującymi tym 
co najcenniejsze, krwią czyli lekiem, 
którego nie można wyprodukować. 
Krwiodawcy będą mogli otrzymać war-
tościowe vouchery, gadżety, broszury 
z najistotniejszymi informacjami oraz 
imienne podziękowanie za oddaną 
krew. Zapewniony zostanie również 
słodki poczęstunek oraz pobudza-
jąca kawa z ekspresu, które dodadzą 
energii po donacji.  Przewidziany został 
również miły drobiazg, który zapewne 
uprzyjemni ten dzień a będzie można 
go również podarować swojej Walen-
tynce. Zostać krwiodawcą może osoba 
w wieku 18-60 lat, która jest zdrowa 
i waży nie mniej niż 50kg. Pamiętać 

należy aby w dniu poprzedzającym 
donację najlepiej odstawić wszelkie 
używki, ograniczyć tłuste potrawy 
oraz dobrze nawodnić organizm czyli 
wypić dużą ilość wody zamiast kawy 
czy herbaty. W dniu donacji również 
nie można zapominać o nawod-
nieniu organizmu oraz koniecznie 
należy zjeść lekkie śniadanie. Nie na-
leży oddawać krwi na czczo! Podaruj 
walentynkowy gest miłości, oddaj 
krew i uratuj życie! Wszyscy, którzy 
w tym dniu oddając krew  w oddziale 
na ulicy Kopernika 38 podadzą hasło 
“LEGION” otrzymają zaświadczenie, 
które umożliwi odbiór gadżetów 
na Placu Biegańskiego do godziny 
13:00 w dniu akcji – informuje Sto-
warzyszenie.

■ opr. pn

Kolejna akcja krwiodawstwa. Przyłącz się do nas!
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Hard dyskont polskiej sieci Vollmart już w Częstochowie!

Swoją ofertę sieć adresuje do 
osób o zróżnicowanych docho-
dach, które chcą rozsądnie go-
spodarować swoim budżetem. 
W niepewnych ekonomicznie 
czasach bardziej niż kiedykol-
wiek zwracamy uwagę na to, co 
wkładamy do koszyka i szukamy 
oszczędności. Oferta tanich za-
kupów w sieci Vollmart może 
okazać się więc dużą ulgą dla 
domowego budżetu. Co jednak 
ważne, stanowiące asortyment 
sklepu codzienne produkty 
pierwszej potrzeby, nie odbiegają 
jakością od popularnych marek. 

Jeszcze taniej niż w innych 
sklepach

W nowo otwartym sklepie 
Vollmart w Częstochowie, ceny 
większości dostępnych pro-
duktów będą niższe nawet o 20% 
niż w innych lokalnych sklepach 
i dużych sieciach handlowych. 
Co ciekawe, w przypadku niektó-
rych artykułów przemysłowych 
i spożywczych różnica w cenie 
może być jeszcze korzystniejsza 
- nawet o 30-40%. To nie kwe-
sti a krótkotrwałych promocji, bo 
stałe i niskie ceny to przewaga 
hard dyskontu Vollmart.  

- Analizujemy każdy koszt, 
który pojawia się w drodze pro-
duktu od producenta na półkę 
- zapewnia Wiktor Sawosz 
Prezes i Właściciel sieci Voll-
mart. -  Oznacza to mądre plano-
wanie i gospodarowanie również 
po naszej stronie. U nas nic nie 
może się zmarnować, podobnie 
jak w domowych budżetach 
naszych klientów. Dzięki racjo-
nalnemu podejściu do kosztów 
możemy zaoferować w naszych 
sklepach tak niskie ceny. 

Sieć Vollmart ogranicza zbędne 
wydatki również na wyposażeniu 

wnętrz i reklamie – nie znaj-
dziemy tu wymyślnego wystroju, 
a część produktów zakupimy 
prosto z palet. Nie ma to jednak 
wpływu na komfort robienia 
zakupów. Sieć dba o bezpie-
czeństwo, czystość i przestrzeń 
w swoich sklepach. 

Co znajdziemy w ofercie hard 
dyskontu?

Na powierzchni ponad 1000m2 
mieszkańcy naszego miasta znajdą 
900 wyselekcjonowanych pro-
duktów pierwszej potrzeby, takich 
jak: artykuły spożywcze: wędliny, 
nabiał, kasze, mąki, mrożonki, prze-
twory czy dania gotowe. Oferta 
sklepu obejmuje również kosme-
tyki, chemię gospodarczą, tekstylia, 
artykuły przemysłowe i żywność 
dla zwierząt.  Większość pro-
duktów w sklepie pochodzi od pol-
skich producentów, co również  ma 
wpływ na ostateczną ich cenę. 

  - Vollmart najczęściej współpracuje 
z polskimi, lokalnymi producentami 

– w ten sposób budujemy zaufanie 
klientów do naszej oferty. W dzisiej-
szych czasach wsparcie rodzimych 
biznesów ma ogromne znaczenie. 
Nie tylko zapewnia im zbyt, ale utrzy-
muje również miejsca pracy i daje na-
dzieję na szybsze wyjście gospodarki 
z kryzysu – mówi właściciel.

Vollmart stosuje jasne i uczciwe 
zasady współpracy z lokalnymi 

producentami, którzy traktują 
sieć priorytetowo. Dzięki temu 
klienci sieci cieszą się dobrej ja-
kości polskimi produktami w ni-
skiej cenie.

 Vollmart to rodzinna fi rma, 
w 100% z polskim kapitałem. 
Jest częścią grupy dystrybucyjnej 
Brand Distributi on, która dział na 
polskim rynku od 30 lat. 

Hard dyskont VOLLMART 
ul. 1 Maja 19, Częstochowa
Sklep jest czynny od poniedziałku 
do soboty oraz w niedziele 
handlowe od 08:00 do 19:00

Aktualna oferta sklepu dostępna 
jest na Facebooku 
VOLLMART Częstochowa

W sobotę 11 lutego mieszkańcy Częstochowy będą mogli zrobić pierwsze zakupy w hard dyskoncie polskiej sieci Vollmart przy 
ul. 1 Maja 19. Nowy sklep będzie atrakcyjnym punktem handlowym na mapie naszego miasta. To wszystko dlatego, że w asortymencie  
znajdziemy przede wszystkim produkty polskich producentów i to w cenach niższych średnio o 20% niż w innych sklepach.

Artykuł sponsorowany
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Fundusze Europejskie 

Kiedy trzy lata temu połączyliśmy 
wszystkie siły na walkę z pan-
demią, na drugi plan zeszły kwestie 
związane z ekologią. Jednak teraz, 
kiedy skutki zmian klimatycznych 
są coraz bardziej odczuwalne – za-
miast szukać wymówek, należy 
szukać rozwiązań. Jednym z nich 
są Fundusze Europejskie i program 
REACT-EU, który wspiera woje-
wództwo śląskie w odbudowie 
gospodarki regionu poprzez do-
finansowania do odnawialnych 
źródeł energii.

Klimat – kluczowa kwestia
W 2020 roku świat na chwilę 

stanął w miejscu. Teraz kiedy mamy 
już narzędzia i wiedzę, możemy ru-
szyć do przodu. Jest to niezwykle 
ważne w przypadku OZE, czyli 
odnawialnych źródeł energii, po-
nieważ perspektywy na najbliższe 
dekady nie są optymistyczne. 
Klimat zmienia się dynamicznie, co 
możemy zauważyć chociażby przez 
wzrost temperatury czy gwałtowne 
zjawiska pogodowe jak wichury, czy 
burze. Zjawiska te powodują pod-
topienia, powodzie, pożary, a co za 
tym idzie – ogromne zniszczenia 
i straty nie tylko dla człowieka, ale 
także (a może przede wszystkim) 
dla środowiska naturalnego. Aby za-
hamować emisję gazów cieplarnia-
nych, potrzebne są natychmiastowe 
działania i inwestycje w zieloną 
energię. Jednym z programów 

wspierających poprawę efektyw-
ności energetycznej jest REACT-EU. 
To plan naprawczy uruchomiony 
przez Komisję Europejską w odpo-
wiedzi na skutki pandemii COVID-
19. Przyczynia się on do ożywienia 
gospodarczego poprzez wsparcie 
ekologicznych inwestycji.

Czym jest REACT-EU?
Fundusze Europejskie wspierają 

województwo śląskie już od dawna, 
a efekty tego wsparcia można do-
strzec na każdym kroku. Środki 
unijne z programu REACT-EU 
wspomagają m.in. przedsiębiorców 
w odbudowie gospodarki regionu. 
Dofinansowania służą również:

– budowie i przebudowie infra-
struktury służącej do produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odna-
wialnych;

– modernizacji energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej 
wraz z ewentualną wymianą lub 
modernizacją źródeł ciepła albo 
podłączeniem budynków do ciepła 
sieciowego;

- budowie i przebudowie instalacji 
OZE wraz z magazynem energii 
w modernizowanych energetycznie 
budynkach.

      Inwestycje w zieloną energię
Jednym z beneficjentów Funduszy 

Europejskich jest Epconstruction Sp. 
z o.o., katowicka firma specjalizująca 
się m.in. w obszarze odnawialnych 
źródeł energii, magazynowaniu 

energii elektrycznej oraz w nowo-
czesnych układach kogeneracji 
i trigeneracji gazowej.. Pandemia 
COVID-19 oznaczała m.in. wzrost 
cen oraz utrudnienia biznesowe. 
W tym czasie firma stanęła przed 
wyzwaniem – jak wciąż się rozwijać 
i nieść korzyść środowisku, kiedy 
pojawia się tyle problemów? Z po-
mocą przyszło dofinansowanie. –. 
Cieszymy się, że dzięki wsparciu 
Funduszy Europejskich możemy roz-
winąć swoją działalność i mieć re-
alny, pozytywny wkład w poprawę 
środowiska naturalnego – mówi pan 

Piotr Woliński, Prezes Zarządu EP-
Construction Sp. z o.o.

Dofinansowanie pozwoliło na 
zakup specjalistycznego auta ser-
wisowego oraz zestawu mierników 
i elektronarzędzi niezbędnych do 
wykonywania nowych usług, czyli 
poligeneracji gazowej, wyprowa-
dzania mocy z farm fotowolta-
icznych oraz magazynów energii. 
Środki z UE umożliwiły również wy-
najem hali przemysłowej, w której 
prowadzony będzie proces pre-
fabrykacji elementów instalacji. 
Rozwój firmy przyczynił się także 

do stworzenia dwóch nowych sta-
nowisk pracy.

Kolejnym beneficjentem pro-
gramu REACT-EU jest Gmina Pil-
chowice. Celem realizowanego 
projektu była poprawa jakości po-
wietrza poprzez montaż instalacji 
odnawialnych źródeł energii w do-
mach jednorodzinnych. W projekcie 
przewidziano zakup 494 instalacji, 
w tym: fotowoltaiczne, kolektory 
słoneczne, powietrzne pompy 
ciepła oraz kotły na biomasę. Dzięki 
temu mieszkańcy gminy zyskali nie 
tylko realne oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej i cieplnej, ale 
przede wszystkim zdrowsze powie-
trze, a co za tym idzie – poprawę 
zdrowia i jakości życia.

To tylko dwie historie z wielu 
przykładów pozytywnych zmian na 
drodze ożywienia gospodarczego 
województwa śląskiego. Benefi-
cjenci przy wsparciu Funduszy Euro-
pejskich troszczą się o swój region, 
dbają o środowisko oraz stabilność 
zatrudnienia. Wniosek jest jeden – 
taka współpraca popłaca!

Artykuł współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Współfinansowane 
w ramach reakcji Unii na pandemię 
COVID-19”

 ■ Artykuł sponsorowany

Razem zmieniamy Śląskie – inwestycje w ekologiczne rozwiązania

Sentymentalna podróż do przeszłości

Członkowie KS Kolejarz 
spotkali się po latach

W sali bankietowej restauracji 
Stanley w Blachowni odbyło się 
kolejne spotkanie po latach ko-
larzy z KS Kolejarz Częstochowa. 
29 stycznia uczestnicy zebrali 
się, by przypomnieć sobie lata 
startów w wyścigach kolarskich. 

W wydarzeniu wzięli udział dawni 
zawodnicy klubu Kolejarz. Czekała 
na nich niespodzianka - przywitał ich 
bowiem trener Zygmunt Różański. 

Nie zabrakło uścisków, życzeń 
i uśmiechów, a także wzruszenia na 
twarzach. Spotkanie było oczywiście 
okazją do długich rozmów. Dawni 
kolarze i kolarki mogli wymienić się 
zapamiętanymi historiami i wspo-
mnieniami – zwłaszcza tych z lat 
1960-1970. Pod koniec wszyscy 
jednogłośnie oświadczyli, że zobaczą 
się w przyszłym roku. 

 ■ nl

Fot. Elżbieta Grabara

Wręczono mandaty

Prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk, przewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny 
i radny Sebastian Trzeszkowski 
wręczyli dziś mandaty uczennicom 
i uczniom szkół średnich, którzy zo-
stali wybrani do Młodzieżowej Rady 
Miasta XVI kadencji. Podczas inau-
gurującego posiedzenia wybrano 
również nowy zarząd.

– Gratuluję Wam! Jesteście 
w gronie osób, które chcą więcej, 
jesteście zwycięzcami i przy-
szłymi ludźmi sukcesu. Jestem 
przekonany, że wspólnie zrealizu-
jecie wiele pomysłów z korzyścią 
nie tylko dla środowiska młodzie-
żowego. Cieszę się na współpracę 
z wami – powiedział prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk – To bę-
dzie piękny okres Waszego życia. 
Dla mnie istotne jest, że możemy 
liczyć na konsultacje i uwagi 
zgłaszane do uchwał, które już 
wkrótce zaopiniujecie – dodał 
przewodniczący.

Podczas I sesji zwyczajnej Mło-
dzieżowej Rady Miasta XVI ka-
dencji wybrano również nowy 
zarząd. Przewodniczącym został 
Wojciech Grabiec, uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych w Często-
chowie, a zastępcami  Kacper Ci-

szewski (I L.O. im. J. Słowackiego) 
oraz Maksym Kimla (IX L.O. im. 
C.K. Norwida). Na rzeczniczkę 
prasową wybrano Natalię Sochę 
(również z “Norwida”). Kandy-
daci na poszczególne funkcje 
zobowiązani byli przed każdym 
z głosowań dokonać autopre-
zentacji. Zapowiedzieli również, 
które z obszarów działania ich 
najbardziej interesują. Jednym 
z priorytetów będzie wymiana 
doświadczeń w kraju i za granicą 
oraz kontynuacja organizacji ple-
nerowych imprez.

Dotychczas w skład zarządu 
Młodzieżowej Rady Miasta 
wchodzili Jakub Sikora, Damian 
Trzeszkowski, Mikołaj Marszałek 
i Amanda Kistela. Wraz z roz-
poczęciem się nowej kadencji, 
musieli pożegnać się oni z pełnio-
nymi funkcjami.

Skład Młodzieżowej Rady 
Miasta XVI kadencji (2023-2025): 
Ancińska Zuzanna, Bąkowski Ma-
teusz, Bebłot Kamil, Ciszewski 
Kacper, Depta Natalia, Fabry-
kowski Igor, Flak Oliwier,Gąsiorek 
Paulina, Gogola Lena, Grabiec 
Wojciech, Grzybowski Mikołaj, 
Kimla Maksym, Kołodziej Kamila, 
Kołodziej-Rolińska Natalia, Kucia 
Julia, Kulesza Krystian, Kurzac 

Nikola, Łopacińska Aleksandra, 
Matyjaszczyk Jakub, Mierczak 
Katarzyna, Musiał Milena, Na-
białek Jakub, Orlikowski Dominik, 
Pabian Sebastian, Piątek Jakub, 
Pochyła Sebastian, Pyda Karol, 
Skrzydeł Emil, Skwark Marcel, 
Smolarek Aleksandra, Socha Na-
talia, Staszczyk Milena, Sukienik 
Marianna, Suliga Norbert, Świtoń 
Szymon, Targońska Aleksandra, 
Wąsala Dominik, Witkowski 
Maciej, Wojnowska Dominika, 
Wójcik Oliwier, Zwolski Szymon.

Młodzieżowa Rada Miasta to 
organ samorządowy młodzieży 
Częstochowy, najdłużej dzia-
łający w Polsce. Ma charakter 
wnioskodawczy i opiniodawczy. 
Podstawą działalności MRM jest 
praca społeczna. Jej zadania to 
między innymi: reprezentowanie 
interesów młodzieży wobec insty-
tucji rządowych, pozarządowych 
i samorządowych, współpraca 
z samorządami uczniowskimi, 
działania na rzecz ochrony praw 
i godności ucznia, kształtowanie 
i utrwalanie postaw demokra-
tycznych oraz działanie na rzecz 
integracji i współpracy środowisk 
młodzieżowych i twórczych.

 ■ opr. pn

Młodzieżowa Rada Miasta 
obradowała w nowym składzie
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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%

63.900 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 10 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł

Przepisy obowiązujące na drogach 

Zwykła uprzejmość a może 
obowiązek? Jazda na suwak czy 
tworzenie korytarza życia po-
winny być znane wszystkim kie-
rowcom. Ich celem jest szybsze 
rozładowanie drogowych za-
torów i zapewnienie większej 
płynność ruchu. Za tym idzie 
bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym i zmniejszenie utrudnień 
dla kierowców. 

Jazda na suwak
Ustawa Prawo o ruchu dro-

gowym mówi jasno. Jazda na 
suwak to obowiązek. Ale o czym 
należy pamiętać i co kryje się 
pod tym pojęciem?

- Jazdę na suwak stosuj w przy-
padku kończącego się jednego 
lub więcej pasów ruchu i tylko 
w sytuacji dużego natężenia 
ruchu oraz zatorów drogowych, 
potocznie zwanych korkami. 
W tym celu: wykorzystaj całą 
długość pasa, który się kończy 
i jedź nim do końca, utrzymuj 
prędkość zbliżoną do pojazdu 
poruszającego się pasem obok, 
bezwzględnie wcześniej za-
sygnalizuj kierunkowskazem 
innym, że chcesz zmienić pas 
ruchu, jadąc pasem, który ma 
kontynuację, masz obowiązek 
wpuścić samochód jadący obok 

na kończącym się pasie ruchu 
podaje strona gov.pl. 

Tego unikaj 
Podstawowym błędem niektó-

rych kierowców jest blokowanie 
pasa ruchu tak, aby inni kierowcy 
nie mogli przejechać do końca 
pasa, na którym nie możliwości 
kontynuacji ruchu. Takie zacho-
wania powodują utrudnienia 
i stwarzają zagrożenie. Są też ka-
ralne zgodnie z Prawem o ruchu 
drogowym. 

Kierowcy, którzy jadą koń-
czącym się pasem ruchu, nie mogą 
wpychać się za jednym przepusz-
czanym samochodem i wymuszać 
pierwszeństwa. Zgodnie z przepi-
sami kierowca jadący pasem, który 
ma kontynuację, ma obowiązek 
wpuścić jedno auto. Ważne, aby 
nie próbować zjeżdżać z kończą-
cego się pasa ruchu wcześniej. 
Należy dojechać do jego końca 
i dopiero wtedy zmieniać pas 
ruchu. 

Policjanci mogą ukarać tych, 
którzy nie utworzą w razie ko-
nieczności korytarza życia.

Takie zachowanie może zostać 
potraktowane jako nieustąpienie 
pierwszeństwa pojazdowi uprzy-
wilejowanemu. Stanowi to wykro-
czenie drogowe. Grozi za to kara 

w wysokości 500 zł i 5 punktów 
karnych.

Korytarz ratunkowy 
Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami Ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 
(Dz. U z 2020 poz. 110 z później-

szymi zmianami) wszyscy kierowcy 
mają obowiązek tworzenia na dro-
gach publicznych korytarza ratun-
kowego w przypadku, gdy na drodze 
porusza się pojazd uprzywilejowany. 

Korytarz ratunkowy nazywany 
również korytarzem życia to 
umowny pas ruchu przeznaczony dla 
pojazdów uprzywilejowanych, czyli 

policji, straży pożarnej, karetki po-
gotowia ratunkowego, ale także dla 
służb autostradowych i wszystkich, 
których zadaniem jest sprzątniecie 
miejsca wypadku i jak najszybsze 
udrożnienie korku. Mandat karny za 
nieutworzenie korytarza życia może 
sięgnąć do 500 zł.

■ nl

Korytarz życia i jazda na suwak - co trzeba wiedzieć?
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Fotorelacja

W dniach 4-5 lutego w Galerii 
Jurajskiej spotkać można było 
najlepszych dealerów samocho-
dowych w jednym miejscu. Była 
to wyjątkowa okazja dla miło-
śników motoryzacji, którzy nie 
mogli przegapić wielkiej wyprze-
daży modeli z rocznika 2022! 
Wśród wystawców znaleźli się: 
Ford Frank-Cars Częstochowa, 
Hyundai, Sobczyk Dealer, Toyota 
Częstochowa i Volkswagen Kro-
toski Częstochowa. Gościliśmy 
także fi rmę Velex i Cum Grati a.

■ pn

Za nami Weekend MOTO w Galerii Jurajskiej
Fot. redakcja
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Uroczyste spotkanie

W czwartek, 2 lutego w Klubie 
TORI w Częstochowie Kolejarz-
-Jura  Częstochowa zorganizował 
uroczystość podsumowania se-
zonu kolarskiego 2022. W wyda-
rzeniu wzięli udział przedstawiciele 
Miasta, sponsorzy, zawodnicy i za-
proszeni goście. 

Podczas podsumowania sezonu 
pogratulowano i wyróżniono 
wszystkich zawodników, którym 
wręczono statuetki. Medaliści 
Mistrzostw Polski dodatkowo 
otrzymali premie finansowe od 
sponsorów. - To był świetny rok 
pod względem sportowym, a to 
wszystko nie udałoby się bez po-
mocy władz miasta i sponsorów, 
którzy dokładają swoją cegiełkę 
do rozwoju naszego klubu – pod-
kreśla klub. 

Podziękowania otrzymali: Pre-
zydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk, za którego na-
grodę odebrał jego zastępca 
Piotr Grzybowski, przewodni-
czący Komisji Edukacji Dariusz 
Kapinos, naczelnicy Wydziału 
Sportu, Edukacji i Polityki Spo-
łecznej Aleksander Wierny, 
Rafał Piotrowski i Agnieszka 
Grabińska oraz sponsorzy: 
Włodar BETON, Włodar De-
veloper – Częstochowa, firma 
Giant Częstochowa i Giant 

Polska, Sklep Zoologiczny Zoo-
landia&Salon Pielęgnacji Psów, 
firma Xertus Pharmedical Care, 
Grupa Unimot czyli AVIA Stacja 
Paliw, firma Artur Mirecki Tran-
s-AM Szkolenia Spawaczy, firma 
Semex - Hurtownia budowlana, 
firma Komobex-Inel, Auto Cen-
trum Pomoc Drogowa Rajek, 
Dromader Janusz Parkitny, 
Mexller Artur Nowak. Podzię-
kowano również osobom, które 
wspierają klub w różnych aspektach 
– Dariuszowi Gołąbkowi, Artu-
rowi Tauzowskiemu, Pawłowi 
Otrębskiemu, Marcinowi Ka-
niowskiemu oraz Zygmun-
towi Wilkowi. 

Spotkanie w klubie Tori 
było także okazją do 
przedstawienia nowych 
sponsorów. Zostali nimi: 
firma Znicze, Lampiony 
"Impakt" Producent, firma 
Waty.com.pl. - Dziękujemy 
za rozpoczęcie współpracy, 
mamy nadzieję że dzięki wam 
zrobimy kolejny krok naprzód 
– podsumował klub. Podczas 
wydarzenia uhonorowano rów-
nież wieloletniego działacza, 
honorowego prezesa klubu Zyg-
munta Różańskiego, który w śro-
dowisku kolarskim jest postacią 
bardzo uznaną - z niesamowita 
wiedzą na temat kolarstwa. 

Zawodnicy na medal 
Trener Kacper Gronkiewicz jest 

zadowolony z osiągnięć zawod-
ników Kolejarza-Jury Częstochowa 
w sezonie 2022. - Zdobyliśmy 8 
medali rangi Mistrzostw Polski, 24 
medali Mistrzostw Śląska, wygra-
liśmy challange Śląskiego Związku 
Kolarskiego, nasz reprezen-

tant wygrał challange Polskiego 
Związku Kolarskiego w juniorach, 
a nasi zawodnicy byli powoływani 
do kadry narodowej startując m.in 
w Mistrzostwach Europy – podsu-
mowuje szkoleniowiec.

- Kajetan Wąsowicz zdobył złoty 
medal w szosowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i był to 
z pewnością najlepszy i najbar-
dziej wartościowy wynik tego se-
zonu. Dodatkowo Kajetan wygrał 
cały challange PZKol, startował 
w barwach kadry narodowej i zo-
stał powołany na Mistrzostwa 
Europy, które odbywały się w Por-
tugalii.  

• Złoty medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski w Młodzikach 

wywalczył skład: Oskar Rybak, 
Franciszek Weżgowiec, Ama-

deusz Marciniak i Maciek 
Skroński.

• Złoty medal wywal-
czyła również Milena To-
karska w Gravelowych 
Mistrzostwach Polski. 
Srebrny medal w Mistrzo-
stwach Polski w jeździe 

dwójkami na czas został 
zdobyty przez Franka Weż-

gowca i Oskara Rybaka, tracąc 
do złotego medalu zaledwie 3 

sekundy. 
• Srebrny Medal Mistrzostw 

Polski w kryterium ulicznym wy-
walczyła Marta Marek. Juniorka 
Kolejarza cały sezon pokazywała 
się z bardzo dobrej strony, co za-
owocowało powołaniem do kadry 
narodowej na Mistrzostwa Europy 
w Portugalii.

• Złoty medal zdobyła Nadia 
Hartman w Mistrzostwach Polski 
Szkółek Kolarskich w jeździe indy-
widualnej na czas.

• Srebrny i brązowy medal Mi-
strzostw Polski Szkółek Kolarskich 
wywalczyła Mila Barczyk. Były 
to medale w wyścigu ze startu 
wspólnego i w jeździe indywidu-
alnej na czas.

Kolejarz-Jura Częstochowa znaj-
duje się od lat w ścisłej czołówce 
naszego województwa. - W tym 
roku wygraliśmy cały challange 
Śląski Związek Kolarski. Poszcze-
gólne klasyfikacje wygrywaliśmy 
w kategoriach: żaków, młodzików, 
juniorek młodszych i juniorek. Kla-
syfikacje indywidualne wygrywali: 
Kajtek Wąsowicz, Marta Marek 
i Nadia Hartman. Dominowaliśmy 
również w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików - tutaj 
dwa złote medale zdobył Oskar 
Rybak, natomiast Franek Weż-
gowiec dwa brązowe, a wspólnie 
dołożyli trzeci srebrny medal 
w jeździe dwójkami na czas. 
W wyścigach rangi Mistrzostw 
Śląska wywalczyliśmy w tym roku 
aż 24 medale - w tym 11 złotych, 
8 srebrnych i 5 brązowych – pod-
sumowuje Kacper Gronkiewicz 
z Kolejarza-Jury Częstochowa.

 ■ Paula Nogaj

Kolejarz-Jura Częstochowa podsumował 2022 rok

Fot. redakcja
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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 .

Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy

Politechnika Częstochowska 
organizuje kolejną edycję Czę-
stochowskiego Uniwersytetu 
Młodzieżowego. Szkoły mają 
czas do 15 lutego, aby wysłać 
zgłoszenie udziału do tego-
rocznej edycji wydarzenia. 
Jest ono realizowane pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka oraz JM prof. 
dr. hab. inż. Norberta Sczy-
giola. Pierwsze wykłady i za-
jęcia odbędą się już w marcu. 
Sprawdźcie szczegóły!

Projekt przeznaczony dla 
uczniów szkół średnich rozpo-
czyna się w marcu. Na sześciu 
wydziałach Politechniki Często-
chowskiej: Wydziale Budow-
nictwa, Wydziale Elektrycznym, 

Wydziale Zarządzania, Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Infor-
matyki, Wydziale Infrastruk-
tury i Środowiska, Wydziale 
Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów przewidziano sześć 
wykładów. Zaplanowano także 
zajęcia laboratoryjne. Będą się 
odbywać od 16 marca do 18 maja 
2023 roku w 15-osobowych gru-
pach z zachowaniem wszystkich 
zasad bezpieczeństwa.

Projekt Częstochowski Uni-
wersytet Młodzieżowy ma długą 
historię. Jego pierwsza edycja 
odbyła się w 2009 roku. W po-
przednich edycjach uczestni-
czyło w nich średnio po ok. 600 
osób (oprócz czasu pandemii). 
Zamysłem Uniwersytetu jest za-
chęcenie uczniów szkół średnich 
do studiowania na Politechnice 
Częstochowskiej oraz pokazanie 
nauki w sposób przystępny.

Do 15 lutego szkoły mają czas, 
by wysłać zgłoszenie udziału 
do tegorocznej edycji CzUM. 
O udziale w CzUM decyduje 
kolejność zgłoszeń. Można je 
składać wyłącznie drogą ma-
ilową na adres: promocja@pcz.
pl. W razie pytań można za-
dzwonić pod numer tel. 34 325 
02 51. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny.

Szczegóły na stronie Politech-
niki Częstochowskiej.

■ opr.pn

Uczniowie zobaczą, jak się studiuje
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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

Wybieramy najlepszych!

Zapraszamy wszystkich sym-
patyków sportu do oddawania 
głosów w tradycyjnym corocznym 
plebiscycie na najlepszych spor-
towców, trenerów oraz działaczy 
regionu. Wśród nominowanych 
znaleźli się przedstawiciele kil-
kunastu dyscyplin sportu. Roz-
strzygnięcie nastąpi podczas 
obrad kapituły. Głosować można 

zarówno na naszej stronie www.
zycieczestochowy.pl oraz poprzez 
kupony zamieszczone w naszej 
gazecie - do 15 lutego 2023 r. Or-
ganizatorami Plebiscytu jest: Re-
gionalna Rada Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Częstochowie, 
Urząd Miasta, a także redakcje 
Życia Częstochowy i Powiatu oraz 
Telewizji Orion. 

Plebiscyt 
Sportowy 2022

KUPON PLEBISCYTOWY

Zawodnik:

Trener:

Działacz:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Lp. Kategoria ZAWODNICY
    1. Sołtys Oliwia
    2. Kurleto Kalina
    3. Kazik Krzysztof 
    4. Zębik Igor
    5. Madsen Leon
    6. Miśkowiak Jakub
    7. Piątek Michał
    8. Charbich Sandra
    9. Charbich Braian
    10. Kovacević Vladan 
    11. Lopez Ivi 
    12. Tudor Fran 
    13. Kun Patryk 
    14. Andryszczak Wiktor
    15. Sztark Rafał
    16. Załomska Roksana
    17. Szemiel Julia
    18. Wojciechowski Szymon
    19. Wąsowicz Kajetan
    20. Tukaj Alex
    21. Macherzyńska Stefania
    22. Takahashi Sho 
    23. Biliński Damian 

Lp. Kategoria SZKOLENIOWCY 
    1. Papszun Marek
    2. Trąbczyńska Żaneta
    3. Pokorski Tomasz
    4. Krawczyk Grzegorz
    5. Kędziora Lech
    6. Gronkiewicz Kacper
    7. Nowak Aleksandra
    8. Wabnic Łukasz
    9. Narkiewicz Joanna Paulina
    10. Zaguła Andrzej
    11. Osuchowski Artur

Lp. Kategoria DZIAŁACZE 
    1. Włodarek Radosław
    2. Sikorski Adam
    3. Świącik Michał
    4. Wąsik Jacek
    5. Świerczewski Michał
    6. Krzypkowski Michał
    7. Fijałkowski Marek 
    8. Walaszczyk Lesław 
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Kto powinien otrzymać tytuł najlepszego trenera 2022 roku?

Kto powinien otrzymać tytuł najlepszego
działacza sportowego 2022 roku?

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Turniej fi nałowy

4 i 5 stycznia w Opolu zawodnicy 
Rio Grappling Club Częstochowa 
walczyli na turnieju Brazylijskiego 
Jiu-Jitsu – „Submission Only Le-
auge Tournament”.  - Były to bardzo 
dobre zawody w wykonaniu Jakuba 
Całki, Mateusza Stodulskiego oraz 
Anny Klamy. Jakub stoczył 7 walk, 
z czego 5 wygrał przez poddanie 
a tylko raz uległ przeciwnikowi. 
Mateusz wygrał wszystkie swoje 
4 walki przez poddania i przywozi 
dwa złote krążki ! Ania wygrywa 
3 walki przez poddania a tylko raz 
ulega przeciwniczce – podsumo-
wuje klub.

Dwa dni zmagań naszych Czę-
stochowskich wojowników dały im 
łącznie 15 medali.
Sobota - SOLT 3: Submission Only 
European Championship 2023:
- Mateusz Stodulski - 1 miejsce w kat. 
młodszy junior; -52 kg
- Artem Zapisotskyi - 2 miejsce w kat. 
młodszy junior; -60 kg
- Mariia Moiseieva - 2 miejsce w kat. 

młodszy junior; -68 kg
- Denis Zapisotskyi - 2 miejsce w kat. 
dzieci; 7-9 lat; -32 kg
- Marcin Ciszek - 2 miejsce w kat. pro; 
brązowe/czarne; -70 kg
- Jakub Całka - 3 miejsce w kat. białe 
pasy; -80 kg
- Anna Klama - 3 miejsce w kat. ko-
biety; białe pasy; -55 kg
Niedziela - SOLT OPEN: GI EDITION:
- Mateusz Stodulski - 1 miejsce w kat. 
młodszy junior; -52 kg
- Jakub Całka - 1 miejsce w kat. białe 

pasy; -80 kg
- Anna Klama - 1 miejsce w kat. ko-
biety; białe pasy; -55 kg
- Marcin Ciszek - 1 miejsce w kat. 
master1; brąz/czarny; -75 kg
- Dominik Lipiński - 2 miejsce 
w kat. młodszy junior; -56 kg
- Denis Zapisotskyi - 2 miejsce 
w kat. dzieci; 7-9 lat; -32 kg
- Łukasz Aleksandrowicz - 3 miejsce 
w kat. niebieskie pasy -85 kg
- Artem Zapisotskyi - 3 miejsce 
w kat. młodszy junior; -60 kg

Sukces wojowników z Częstochowy
fot. Rio Grappling Club Częstochowa



20 PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 lutego 2023 baw się razem z nami...


