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Dla kogo kary za 
brak świadectwa 
energetycznego?

28 kwietnia 2023 r. wejdą 
w życie przepisy, które wpro-
wadza nowelizacja ustawy 
o charakterystyce energe-
tycznej budynków i Prawa bu-
dowlanego. Na właścicielach 
nieruchomości spoczywać bę-
dzie nowy obowiązek i wydatek 
kilkuset złotych za wykonanie 
świadectwa charakterystyki 
energetycznej. Jakich budynków 
będzie to dotyczyć i jakie kary 
grożą za brak takiego świadec-
twa?Wyjaśniamy.

Czym jest świadectwo 
energetyczne?

To dokument, który określa wiel-
kość zapotrzebowania na energię 
niezbędną do zaspokojenia po-
trzeb energetycznych związa-
nych z użytkowaniem budynku 
lub części budynku, czyli energii 
na potrzeby ogrzewania i wenty-
lacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, chłodzenia, a w przy-
padku budynków niemiesz-
kalnych również oświetlenia. 
Obowiązek posiadania w okre-

ślonych sytuacjach świadectwa 
charakterystyki energetycznej 
budynku lub części budynku 
wynika z prawa europejskiego. - 
Celem wprowadzenia obowiązku 
sporządzania świadectw jest 
promowanie budownictwa efek-
tywnego energetycznie i zwięk-
szanie świadomości społecznej 
w zakresie możliwości uzyskania 
oszczędności energii w bu-
dynkach. Dzięki informacjom 
zawartym w świadectwie wła-
ściciel, najemca lub użytkownik 
budynku może określić orienta-
cyjne roczne zapotrzebowanie 
na energię, a tym samym koszt 
utrzymania związany ze zużyciem 
energii – wyjaśnia Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii.

Jakie zmiany?

Świadectwa energetyczne obo-
wiązują w Polsce już od kilku 
lat, jednak dotyczyły jedynie 
budynków wybudowanych po 
2009 roku. Nowe przepisy wpro-
wadzą obowiązek sporządzania 

świadectw energetycznych dla 
każdego budynku – także tych, 
które zostały wybudowane przed 
2009 rokiem – zarówno indywi-
dualnych, jak i wielorodzinnych. 
Jak informuje portal Bankier.pl 
w zależności od lokalizacji, koszt 
wystawienia świadectwa energe-
tycznego może wynieść od 400 
do nawet 1000 złotych. Świa-
dectwo charakterystyki energe-
tycznej jest ważne przez 10 lat 
od dnia jego sporządzenia. - Czas 
ten zostanie skrócony jeśli na 
wskutek prac budowlano-instala-
cyjnych ulegnie zmianie charak-
terystyka energetyczna budynku 
lub jego części (np. wymiana 
okien, wymiana źródła ciepła, do-
cieplenie budynku). Wówczas na-
leży wykonać nowe świadectwo. 
Zgodnie z przepisami, które 
wejdą w życie z końcem kwietnia, 
właściciele nieruchomości mogą 
spodziewać się kar za brak świa-
dectwa energetycznego, sięgają-
cych nawet kilku tysięcy złotych. 

■ Paula Nogaj
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Częstochowa

Wkrótce ruszy nabór wniosków 
na tegoroczne dotacje do wy-
miany źródła ciepła na bardziej 
ekologiczne, a także fotowol-
taikę i usunięcie azbestu. Miasto 
będzie przyjmować wnioski do 
28 kwietnia.

Częstochowscy radni podczas 
lutowej sesji zadecydowali o do-
finansowaniu zadań inwestycyj-
nych realizowanych przez osoby 
fizyczne z zakresu ochrony środo-
wiska, tj. modernizacji systemów 
grzewczych, montażu instalacji 
fotowoltaicznych oraz usuwania 
wyrobów budowlanych zawiera-
jących azbest. - Dofinansowanie 
będzie przysługiwać na inwestycje 
planowane do realizacji po dacie 
podpisania umów dotacji, jednak 
nie później niż do 20 września 
2023 roku - w przypadku mon-
tażu instalacji fotowoltaicznych 
oraz usuwaniu wyrobów azbesto-
wych. W przypadku modernizacji 
systemu grzewczego czas na re-
alizację zadania będzie upływał 
27 października. W przypadku li-
kwidacji kotła opalanego węglem 
i zastąpieniu go ekologicznym 
źródłem ciepła, tj. podłączeniem 
do sieci ciepłowniczej, ogrzewa-
niem elektrycznym, kotłem ga-
zowym, kotłem olejowym bądź 
pompą ciepła - dofinansowanie 
wyniesie do 70% kosztów netto 
zakupu nowego źródła ciepła 
(bez kosztów projektu, montażu 
oraz dodatkowych materiałów) 

lub wykonania przyłącza do 
węzła cieplnego wraz z węzłem, 
jednak nie więcej niż 6 tys. zł. 
Dofinansowanie montażu insta-
lacji fotowoltaicznych wyniesie 
do 50% poniesionych kosztów 
netto, jednak nie więcej niż 6 
tys. zł – informuje częstochowski 
magistrat. Jeżeli będziemy chcieli 
usunąć z nieruchomości azbest, 
warto wiedzieć, że dofinansowy-
wane będą koszty demontażu, 
transportu oraz unieszkodliwienia 
na uprawnionym składowisku 
płyt azbestowo-cementowych 
z dachu bądź elewacji budynku. 
Kwota dotacji wyniesie do 70% 
kosztów netto poniesionych 
przez wnioskodawcę, ale nie 
więcej niż 5 tys. zł. Co ważne, jeśli 
na nieruchomości zalegają od-
pady azbestowe zdemontowane 
na niej przed 1 stycznia 2021 r., 
to można ubiegać się o dotację 
na transport i unieszkodliwienia 
tych odpadów. Dofinansowanie 
wyniesie do 50% kosztów takiej 
usługi, jednak nie więcej niż 2 tys. 
zł. Wnioski o przyznanie dotacji 
będzie można składać w kance-
larii Urzędu Miasta Częstochowy 
po wejściu w życie przedmioto-
wych uchwał nie później niż do 
dnia 28 kwietnia 2023 r. Szcze-
gółowe informacje o terminie 
naboru i procedurze pojawią się 
na stronie Urzędu Miasta Często-
chowy w najbliższym zasie. 

 ■ opr. pn

Nabór wniosków m.in. na 
fotowoltaikę

Samochodowe wraki znikają z ulic

Za sprawą działań prowadzonych 
przez częstochowskich strażników 
miejskich z ulic naszego miasta 
w 2022 roku zniknęło aż 113 
wraków, czyli samochodów, które 
były długotrwale nieużywane 
i blokowały miejsca parkingowe.

8 pojazdów zostało odholowanych 
na parking strzeżony, a w przypadku 
pozostałych aut – udało się porozu-
mieć z ich właścicielami. - To dobra 
wiadomość dla mieszkańców miasta, 

którzy „zyskali" wolne przestrzenie 
parkingowe – podkreśla Artur Ku-
charski ze Straży Miejskiej w Często-
chowie - Rozmowy funkcjonariuszy 
z właścicielami aut sprawiły, że 105 
samochodów, które długotrwale blo-
kowały parkingi, zostały „zabrane" 
przez swoich właścicieli i przeparko-
wane. Tym samym zwolniły miejsca 
parkingowe tak bardzo oczekiwane 
przez innych mieszkańców - dodaje 
rzecznik Straży Miejskiej w Często-
chowie. Największy problem z par-
kowaniem występuje w zabudowie 
wielokondygnacyjnej. Patrząc na 
efekty działań częstochowskich 
strażników, widać, że problem z wra-
kami w naszym mieście jest duży. 
Przypomnijmy, że w 2021 roku 
zwolniono w ten sposób 142 miejsca 
parkingowe. - Najszybszą drogą do 
usunięcia tzw. „wraku" jest powia-
domienie zarządcy drogi/terenu, 
który następnie powinien zlecić 
odholowanie „wraku" uprawnionym 
służbom – wyjaśnia Artur Kucharski.

 ■ pn

Zwolniło się ponad sto
miejsc parkingowych

fot. Straż Miejska w Częstochowie

Niech nam żyje 200 lat

Kolejna częstochowianka ob-
chodzi setną rocznicę urodzin. 
Pani Zenona Sikorska odebrała 
życzenia od prezydenta Często-
chowy z okazji tego wydarzenia.

 
W domu jubilatki pojawili się 

prezydent Krzysztof Matyjaszczyk 
i kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Rafał Bednarz. Wręczyli jej 
bukiet kwiatów i złożyli życzenia 
wielu kolejnych lat w zdrowiu. 

- Otoczona opieką rodziny za-
chowuje też pogodę ducha i ma 
przy tym świetną pamięć: bez 
trudu recytuje wiersze i śpiewa 
piosenki, które poznała w dzieciń-
stwie. Z pasją również opowiada 
o losach swojej rodziny, szcze-
gólnie krewnych naznaczonych 
II wojną światową – informuje 
Urząd Miasta Częstochowy. 

Pani Zenona jest z zawodu kraw-
cową. Kiedyś prowadziła w III 
Alei punkt usługowy. Naprawiała 
odzież. Przy okazji nie brakowało 
uśmiechu i pozytywnego podej-
ścia do życia. Właśnie to wskauzje 
jako przepis na długie życie. 

 ■ opr. nl

Prezydent Częstochowy odwiedził stulatkę
fot.: UM Częstochowa

Mężczyzna usłyszał wyrok

Sąd Rejonowy w Częstochowie 
uznał Pawła J. za winnego do-
prowadzenia małoletniej do 
poddania się „innym czynno-
ściom seksualnym”, nadużywając 
stosunku zależności. Dziewczyna 
odbywała wówczas praktyki 
w jednym z częstochowskich lo-
kali gastronomicznych, a Paweł 
J. miał wprowadzić ją w zakres 
obowiązków. 

- Paweł J. doprowadził mało-
letnią do innej czynności seksu-
alnej poprzez złapanie za pośladek 
– jest to czyn z artykułu 199 pa-
ragraf 2 Kodeksu Karnego. Sąd 
Rejonowy w Częstochowie wyro-
kiem z dnia 16 lutego 2023 roku 
uznał go za winnego tego czynu 
i wymierzył mu karę 5 miesięcy 
pozbawienia wolności, której za-
wieszenie wykonania kary na-
stępuje na okres próby i wynosi 
2 lata. Sąd orzekł również grzywnę 
wobec oskarżonego, zasądził 

na rzecz pokrzywdzonej nielet-
niej nawiązkę w kwocie 1000 zł, 
orzekł wobec oskarżonego zakaz 
zajmowania wszelkich stanowisk 
wykonywania zawodów oraz pro-
wadzenia działalności związanej 
z wychowaniem, edukacją, lecze-
niem małoletnich lub opieką nad 
nimi na okres 2 lat – informuje Do-
minik Bogacz, rzecznik prasowy 
częstochowskiego sądu. Wobec 

Pawła J. orzeczono także zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonej 
na odległość mniejszą niż 30 me-
trów na okres 2 lat. Wyrok nie jest 
jeszcze prawomocny. Strony mogą 
złożyć wniosek o sporządzenie 
pisemnego uzasadnienia tego wy-
roku i później ewentualnie wnieść 
apelację. 

 ■ Paula Nogaj

Molestował małoletnią podczas praktyk
fot.: redakcja
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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

Ruszył proces Bogdana P.

Ruszył proces przeciwko Bog-
danowi P., który w grudniu 2021 
roku zaatakował swoją żonę 
siekierą. 79-letni wówczas męż-
czyzna podjechał samochodem 
w pobliże kamienicy, w której 
mieszkała jego żona i czekał, aż 
kobieta wyjdzie na zewnątrz. 
Gdy tylko ją zobaczył, pod-
szedł do niej i zadał kilkanaście 
uderzeń siekierą w głowę – po 
wszystkim odjechał z miejsca 
zdarzenia.

Krystyna P. i Bogdan P. byli mał-
żeństwem z 50-letnim stażem. 
W 2017 roku, z uwagi na nara-
stający od wielu lat konfl ikt, mał-
żonkowie rozstali się i 74-letnia 
Krystyna P. zamieszkała w lokalu, 
znajdującym się w Częstochowie 
przy ul. Kopernika. Od 2020 roku 
przed sądem toczyło się postępo-
wanie o podział majątku wspól-
nego, które pogłębiało konfl ikt 
między małżonkami. Do tragicz-
nego zdarzenia doszło 9 grudnia 
2021 roku. Była godzina 19:20, 
kiedy Bogdan P. podjechał sa-
mochodem w pobliże kamienicy, 
w której mieszkała jego żona 
i obserwował okolicę. Około go-
dziny 19.50 mężczyzna podszedł 
do Krystyny P., która wyszła na 
podwórko i wyjął spod kurtki sie-
kierę. Gdy przestraszona kobieta 
zaczęła wołać o pomoc Bogdan 
P. zaatakował ją, uderzając po-
krzywdzoną kilkanaście razy sie-
kierą w głowę. Następnie Bogdan 
P. położył siekierę pod kurtką na 

plecach kobiety, wolnym krokiem 
udał się do samochodu i odje-
chał z miejsca zdarzenia. – Na 
podstawie zapisów monitoringu 
i zeznań świadka, który widział 
przebieg zdarzenia ustalono, że 
sprawcą zabójstwa może być 
Bogdan P. Około godziny 22.00 
policjanci zatrzymali mężczyznę 
w jego domu w jednej z pod-
częstochowskich miejscowości. 
W trakcie przeszukania domu zna-
leziono liczne przedmioty, które 
były zabrudzone czerwonymi pla-
mami. Takie same ślady ujawniono 
także w samochodzie, który był 
zaparkowany w garażu – infor-
muje prokurator Tomasz Ozimek. 

Tłumaczył, że jego działanie 
było niezamierzone

W trakcie śledztwa Bogdanowi 
P. został przedstawiony zarzut 
zabójstwa żony, a przesłuchany 
w charakterze podejrzanego 
przyznał się do popełnienia za-
rzucanej mu zbrodni. Mężczyzna 
tłumaczył, że jego działanie było 
niezamierzone – chciał jedynie 
nastraszyć żonę, bo jego zdaniem 
zniszczyła mu życie. Ponownie 
przesłuchany na końcowym 
etapie postępowania oświadczył, 
że nie pamięta przebiegu zda-
rzenia. Na wniosek prokuratora 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
zastosował wobec podejrza-
nego tymczasowe aresztowanie. 
– W wyniku sekcji zwłok stwier-
dzono na ciele pokrzywdzonej 
15 ran głowy i 3 rany w obrębie 

dłoni, które były zadane siekierą. 
Według biegłych z zakresu me-
dycyny sądowej wszystkie rany 
głowy były potencjalnie śmier-
telne, a ujawnione rany dłoni 
mają charakter „ran obronnych”, 
powstałych w trakcie zasłaniania 
się przed ciosami – wyjaśnia czę-
stochowska prokuratura i dodaje, 
że Bogdan P. został poddany ob-
serwacji sądowo-psychiatrycznej 
w warunkach zakładu leczniczego. 
– Po przeprowadzonej obserwacji 
biegli lekarze psychiatrzy stwier-
dzili, że oskarżony w chwili popeł-
nienia zarzucanego mu czynu miał 
ograniczoną w znacznym stopniu 
zdolność rozumienia znaczenia 
czynu i pokierowania swoim po-
stępowaniem (ograniczona po-
czytalność). Wykluczono jednak, 
że znajdował się z stanie silnego 
wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami (tzw. afekt fi -
zjologiczny) – wyjaśnia proku-
rator Tomasz Ozimek. Bogdan 
P. nie był w przeszłości karany. 
Przestępstwo zabójstwa jest za-
grożone karą pozbawienia wol-
ności od 8 do 15 lat, karą 25 lat 
pozbawienia wolności albo karą 
dożywotniego pozbawiania wol-
ności. Jeżeli w czasie popełnienia 
przestępstwa sprawca znajdował 
się w stanie ograniczonej poczy-
talności sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary. 
Podjęto decyzję o wyłączeniu 
jawności sprawy. 

■ pn

Zadał żonie kilkanaście ciosów siekierą

Uwaga, Seniorze!

Do 28 lutego renciści i wcześniejsi 
emeryci, którzy w ubiegłym roku 
dorabiali do swoich świadczeń, 
muszą powiadomić ZUS o dodat-
kowych przychodach w 2022 r. - In-
formacja ta jest potrzebna, aby ZUS 
mógł ustalić, czy wypłacał świad-
czenie w prawidłowej wysokości 
– wyjaśnia Beata Kopczyńska, re-
gionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa śląskiego.

Z takich dodatkowych zarobków 
za ubiegły rok muszą się rozliczyć 
renciści i emeryci, którzy nie ukoń-
czyli powszechnego wieku eme-
rytalnego (60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn). Zgodnie z prze-
pisami, tych świadczeniobiorców, 
obowiązują limity w dorabianiu do 
świadczeń. Wypłata wcześniej-
szej emerytury bądź renty może 
być zmniejszona lub zawieszona, 
jeśli ustalone limity dorabiania zo-
staną przekroczone.  - Co istotne 
informacja ta dotyczy przychodów, 
od których są opłacane obowiąz-
kowe składki na ubezpieczenia 
społeczne np. z umowy o pracę, 
zlecenia, czy działalności gospo-
darczej. Rozliczeniu podlegają rów-
nież przychody z pracy za granicą, 
czy z tytułu bycia członkiem rady 

nadzorczej. Przedstawiona przez 
świadczeniobiorcę informacja jest 
potrzebna do tego, aby ZUS mógł 
ustalić, czy w ubiegłym roku wy-
płacał świadczenie we właściwej 
wysokości– wyjaśnia Beata Kop-
czyńska, regionalna rzeczniczka 
prasowa ZUS województwa ślą-
skiego. Zaświadczenie z zakładu 
pracy o swoich przychodach z 2022 
roku należy złożyć w ZUS do końca 
lutego. Najlepiej jeśli podana kwota 
będzie w rozbiciu na poszczególne 
miesiące. Dzięki temu ZUS będzie 
mógł rozliczyć świadczenia w naj-
korzystniejszy dla klienta sposób: 
rocznie lub miesięcznie. Na pod-
stawie tych dokumentów ZUS 
porówna przychód z granicznymi 
kwotami przychodu dla 2022 r. 
albo kwotami przychodu dla po-
szczególnych miesięcy. - Osoby, 
które prowadzą własną działalność 
gospodarczą, składają samodzielne 
oświadczenie. Ich przychodem jest 
deklarowana podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne – dodaje rzeczniczka. 

Kto nie musi rozliczać 
przychodu?

Co do zasady emeryci, którzy 
ukończyli powszechny wiek eme-

rytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 
65 lat – mężczyźni mogą dorabiać 
bez ograniczeń i nie muszą infor-
mować ZUS-u o zarobkach. Jeśli 
jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 
2022 roku, to muszą rozliczyć się 
w ZUS z zarobków uzyskanych 
w miesiącach przed ukończeniem 
wieku emerytalnego. Limity w do-
rabianiu nie dotyczą także osób 
pobierających rentę rodzinną,  
która kwotowo jest korzystniejsza 
od ustalonej emerytury z tytułu 
ukończenia powszechnego wieku 
emerytalnego. Wysokością przy-
chodów nie muszą przejmować się 
także osoby, które otrzymują eme-
ryturę częściową, rentę inwalidy 
wojennego, inwalidy wojskowego, 
których niezdolność do pracy 
związana jest ze służbą wojskową 
lub rentę rodzinną po takim inwa-
lidzie. Informacji o zarobkach nie 
muszą także składać uczniowie 
szkół ponadpodstawowych i stu-
denci, którzy nie ukończyli 26 lat, 
a pobierają rentę rodzinną i są 
zatrudnieni na umowie zlecenia 
lub agencyjnej. Wyjątek stanowią 
uczniowie pobierający renty so-
cjalne.

■ opr. pn

Dorabiałeś w 2022 roku? Rozlicz się!

Z myślą o niepełnosprawnych

Najpóźniej do połowy grudnia 
bieżącego roku - jeżeli uda się 
sprawnie rozstrzygnąć postę-
powanie – w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 23 będzie można już 
korzystać z nowej windy, która 
ma zostać zbudowana przede 
wszystkim z myślą o młodzieży 
z niepełnosprawnościami. Miasto 
czeka na oferty potencjalnych 
fi rm - wykonawców do 9 marca.

Zespół Szkół Specjalnych nr 23 
im. Janusza Korczaka mieści się 
przy ul. Legionów na częstochow-
skim Zawodziu. - Szyb w kon-
strukcji żelbetowej z dźwigiem 
osobowym zostanie dobudowany 
do południowego skrzydła bu-
dynku. Z obecnej świetlicy będzie 
wydzielony nowy korytarz. Do-
świetlą go nowe okna. W ścianie 
zewnętrznej budynku wykonane 
będą otwory wejściowe do szybu 
windowego. Roboty obejmą też 

pewne prace demontażowe, prze-
łożenie kilku grzejników czy prze-
budowę instalacji w koniecznym 
zakresie. Budowa szybu nie 
zmieni nic w istniejącym zagospo-
darowaniu terenu – układ miejsc 
postojowych, skomunikowanie 
z drogą publiczną, położenie in-
nych elementów infrastruktury 
technicznej, trawnik czy wy-
dzielony teren rekreacyjny dla 
młodzieży pozostaną bez zmian 
– informuje częstochowski ma-
gistrat. W ostatnich latach windy 
zostały zamontowane w kilku 
innych częstochowskich szko-
łach, m.in. w Zespole Szkół Za-
wodowych Specjalnych im. Marii 
Grzegorzewskiej przy ul. Krótkiej, 
VIII Liceum Ogólnokształcącym 
Samorządowym przy ul. Worcella 
czy w Miejskim Przedszkolu nr 38 
przy ul. Okulickiego.

■ opr. pn

Będzie winda w ZSS nr 23
fot.: UM Częstochowa



PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 lutego 2023 5aktualności

Z drugiej ręki

Ekologiczna inicjatywa, czyli 
o szachach z odpadów

Organizatorzy EkoLogicznego 
Turnieju Szachowego postanowili 
połączyć ekologię i grę w szachy. 
Zorganizowali zawody, w których 
zwycięstwo odnieśli częstocho-
wianie Patryk Mońka i Jakub Bą-
czyński.  

Pierwszy z nich Patryk Mońka 
(reprezentujący także Dom 
Kultury Koszęcin) oraz Jakub 
Bączyński z UKS Hetman Czę-
stochowa otrzymali unikatowe 
szachy z elektrycznych odpadów 
oraz medale wykonane w nurcie 
trash art, czyli rękodzieła z po-
nownie wykorzystanych mate-
riałów odpadowych. 

Przedstawiciele organizatora tur-
nieju (Fundacji Odzyskaj Środo-
wisko) mówią, że ekologię i szachy 
łączy przede wszystkim strategia 
działania. Zarówno w szachach bo-
wiem, jak i w trosce o środowisko, 
ważny jest każdy ruch oraz zdolność 
przewidywania jego konsekwencji. 
Ale jest coś jeszcze. Pomysłowość 
dzisiejszych twórczyń, pozwala 
tworzyć np. całe zestawy uzyskane 
z surowców wtórnych, elementów. 

Szachy z odpadów stworzyła ar-
tystka z łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych Natalia Murdza. Kable, 
elementy pilotów telewizyjnych 

i niewielkie mechanizmy z innych 
urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych zatopiła w żywicy, 
tworząc szachy, w których każdy 
pionek jest inny. 

I właśnie m.in. tego rodzaju nie-
zwykłe zestawy szachów użyto 
podczas finału EkoLogicznego 
Turnieju Szachowego, rozegra-
nego 16 lutego w kieleckim parku 
edukacyjnym Geonatura. Wzięło 
w nim udział 28 uczestników z 14 
polskich miast uczestniczących 
w projekcie Elektryczne Śmieci – 
w tym Częstochowy. 

Konkurs był objęty m.in. patro-
natem Świętokrzyskiego Związku 
Szachowego. 

 ■ opr. nl

Kochanowski z laserami 

Wirtualna strzelnica 
w Częstochowie już działa

Bezpieczne posługiwanie się 
bronią, celowanie, ćwiczenia 
w obserwacji… to tylko kilka 
korzyści, z których skorzystają 
uczniowie Zespołu Szkół im. J. 
Kochanowskiego. Właśnie tam 
otwarta została pierwsza w Czę-
stochowie wirtualna strzelnica.

W wartej 195 tys. zł inwestycji 
uczniowie będą się szkolić w za-
kresie strzelania. W ,,Kochanow-
skim” od kilku lat prowadzone są 
klasy o profilu wojskowym i poli-
cyjnym. Uczniowie mają dostęp 
do czterech replik pistoletów 
krótkich i czterech karabinów 
długich z nakładką laserową. 
Dzięki temu uczniowie kształcą 
się w zakresie przygotowania 
wojskowego. Strzelnica bę-
dzie udostępniona zarówno dla 
uczniów częstochowskich szkół, 
jak również dla organizacji pro-
obronnych.

Podczas zajęć będą mogli celować 
do tarczy lub skorzystać z ustawień, 
które pozwolą wirtualnie przenieść 
strzelających do lasu, wywołać silny 

wiatr, a nawet sprowadzić ulewę lub 
śnieżycę. Symulowany jest odrzut, 
więc użytkownicy poczują, jakby 
strzelali z prawdziwej ostrej broni.

Szkoła wzięła udział w kon-
kursie ,,Strzelnica w powiecie”. 
Inicjatywa umożliwia rozbudowę 
infrastruktury strzelnic w Polsce. 
W tym również tych będących 
poza zasobami Sił Zbrojnych RP.

20 lutego odbyło się oficjalne 
otwarcie obiektu. Na miejscu 
zjawił się zastępca prezydenta 
Częstochowy Ryszard Stefaniak. 
W inauguracji brali również udział 
parlamentarzyści i przedstawi-
ciele samorządów lokalnych.

Inwestycję zrealizowano w ra-
mach rządowego programu 
"Strzelnica w powiecie", dzięki 
czemu 80 proc. kosztów sfinan-
sowano z budżetu Ministerstwa 
Obrony Narodowej, pozostałą 
część ze środków Urzędu Miasta 
Częstochowy.

 ■ nl

Gnaszyn-Kawodrza

Od ubiegłego roku trwa bu-
dowa nowego obiektu Miej-
skiego Przedszkola nr 29 
w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. 
W minioną środę, 22 lutego pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk 
wraz z naczelnikiem Wydziału In-
westycji i Zamówień Publicznych 
Michałem Koniecznym spraw-
dzał postęp prac, które zgodnie 
z planem powinny zakończyć się 
jeszcze w październiku tego roku. 

Nowy obiekt, którego koszt 
wyniesie blisko 10 mln złotych 
pomieści 5 oddziałów przed-
szkolnych z przeznaczeniem dla 
125 dzieci. - Przedszkolaki do-
czekają się nowego zaplecza ku-
chennego i sportowego oraz sal 
ogrzewanych ekologiczną pompą 
ciepła. Teren będzie uporządko-
wany, powstaną nowe dojścia 
i dojazdy oraz stanowiska po-
stojowe. Zieleń zostanie uzupeł-
niona. Zaprojektowano też nowy 
plac zabaw – informuje często-
chowski magistrat. Podczas wi-

zyty na placu budowy prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk wraz 
z naczelnikiem Wydziału Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych 
Michałem Koniecznym sprawdził 
obecny stan inwestycji. Dotych-
czas postawiono ściany kon-
strukcyjne i działowe parteru, 
strop nad parterem oraz ściany 
konstrukcyjne piętra. Ponadto 
trwają obecnie prace przy stropie 

nad piętrem oraz montowana 
jest stolarka aluminiowa i PCV. 
Rozpoczęto już montaż instalacji 
elektrycznych, wodno-kanali-
zacyjnych i wentylacji.Koszt in-
westycji to 9,8 mln zł (rządowy 
Program Inwestycji Strategiczny 
Polski Ład - 5 mln zł oraz budżet 
miasta - 4,8 mln zł).

 ■ pn

Rosną mury nowego budynku przedszkola
fot.: UM Częstochowa

fot.: UM Częstochowa

Utrudnienia potrwają tydzień

Od poniedziałku 27 lutego do 
6 marca wprowadzone zostanie 
zamknięcie ruchu w ciągu ul. 
Zesłańców Sybiru pomiędzy ul. 
Olszową, a ul. Cisową na frag-
mencie kilkudziesięciu metrów. 
Powodem zamknięcia będą 
prace odwodnieniowe prowa-
dzone w ramach budowy nowej 
al. Wojska Polskiego. 

- Niemożliwy będzie przejazd 
z ul. 11 listopada do ul. Boha-
terów Katynia w obu kierunkach. 
Zamknięcie objedziemy przez 
ul. Jesienną. W ślad za infor-
macją uzyskaną od Wydziału In-
żynierii Miejskiej i Kontroli UM 
przekazujemy jednocześnie, że 

wyznaczone zostały objazdy dla 
autobusów MPK linii nr: 32, 35, 
53, 58, 65, 68 i 100 – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD i MPK w Częstochowie. 
Szczegóły dotyczące zmian kur-
sowania autobusów znajdziemy 
m.in. na stronie www.live.mpk.
czest.pl. Ulica Zesłańców Sybiru 
będzie znów przejezdna po 6 
marca i wtedy też komunikacja 
miejska wróci na swoje dotych-
czasowe trasy w tej części miasta.

Kontynuacja prac przy nowej 
estakadzie 

Wykonawca budowy nowej 
al. Wojska Polskiego zapowie-
dział, że w najbliższych dniach 

kontynuowane będą prace przy 
kolejnym etapie budowy no-
wego wiaduktu w miejscu starej 
estakady. - Prace będą wiązały 
się z czasowym przekładaniem 
ruchu w ciągu al. Pokoju i ul. 
Jagiellońskiej w obu kierunkach 
z jednej jezdni na drugą (ana-
logicznie jak wtedy, kiedy osa-
dzono konstrukcję), nie będzie 
to jednak miało wpływu na płyn-
ność ruchu, bo ten zostanie na 
każdym etapie prac utrzymany 
– mówi Maciej  Hasik, rzecznik 
MZD i dodaje, żę bez zmian na 
razie ma pozostać także ruch 
tramwajowy. 

 ■ pn

Ul. Zesłańców Sybiru zostanie zamknięta

fot.: UM Częstochowa

fot.: MZD w Częstochowie
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Gmina Dąbrowa Zielona 

Gmina po raz 28. organizuje 
regionalny konkurs plastyczny, 
który pomoże w kultywowaniu 
tradycji związanych z okresem 
wielkanocnym. Organizatorzy 
chcą w ten sposób populary-
zować wśród dzieci i młodzieży 
zwyczaje wiosenne i wielka-
nocne. 

Konkurs ma zachęcić uczest-
ników do samodzielnego wykony-
wania rekwizytów obrzędowych, 
które zostały wspomniane już 

w tytule konkursu. Swoje dzieła 
mogą zaprezentować uczniowie, 
przedszkolaki, młodzież, a nawet 
dorośli. Prace konkursowe należy 
dostarczyć osobiście lub przesłać 
w opakowaniu, który nie ulegnie 
zniszczeniu na adres Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zie-
lonej lub GOK-u w Częstochowie. 
Termin nadsyłania prac mija 15 
marca 2023 roku. 

Szczegółowe informacje do-
stępne są na stronach organiza-
torów. Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod numerem 
34 355 50 55 (GOK Dąbrowa 
Zielona) lub 34 366 59 65 (ROK 
w Częstochowie). 

Organizatorem konkursu jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Dą-
browie Zielonej oraz Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie. 
We współpracę włączyły się 
placówki oświatowe i Koła Go-
spodyń Wiejskich Gminy Dą-
browa Zielona, a także Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Częstochowie.

Ruszył konkurs ,,Palma, Pisanka, Marzanna”
Gmina Mykanów

Instytut Pileckiego zorgani-
zował warsztaty, podczas których 
uczono o działalności w społecz-
ności lokalnej. Organizatorzy 
chcieli zachęcić uczestników do 
dzielenia się wiedzą o lokalnej 
historii. Na miejscu pojawili się 
przedstawiciele GOSiK Mykanów.

Delegacja Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu Mykanów zo-
stała zaproszona na spotkanie, 
aby dowiedzieć się, jak rozpo-
cząć rozmowę na ten temat 
wśród młodych ludzi. ,,Zawołani 
po imieniu” to określenie dla Po-
laków, którzy w czasie okupacji 
niemieckiej zostali zamordowani 

przez Niemców, ponieważ oka-
zali pomoc Żydom, zagrożonym 
w czasie Zagłady.  

- Ich losy przez lata nie miały 
szansy wybrzmieć w pamięci zbio-
rowej, rzadko wspominano o nich 
w polskich i międzynarodowych 
dyskusjach o historii. Dokumenty 
i świadectwa pozostawały nie-
znane i rozproszone w archiwach, 
ślady materialne stopniowo ule-
gały zniszczeniu. Dziś dopiero 
pamięć o bohaterach, utrwalona 
w przekazach rodzin i wspólnot 
lokalnych, dociera do wszystkich 
i staje się naszą wspólną sprawą 
– informuje Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mykanowie.

II Zjazd Partnerów 
Samorządowych programu 
,,Zawołani po imieniu”

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

fot.: GOKiS Mykanów

Gmina Olsztyn

20 lutego zebrały się tłumy ludzi 
w okolicach Góry Bakło, gdzie 
po raz kolejny odbył się Cross. 
Prawie 350 zawodników poko-
nało trasę blisko 8 km wokół Ma-
łego Giewontu. 

Trasa została przygotowana 
przez Atelier Sportu. Wiek uczest-
ników wahał się pomiędzy 16 a 70 
lat. Wystartowali w różnych ka-
tegoriach. Nagrody zostały wrę-
czone przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Olsztyn Tomasza Kuchar-
skiego oraz Dyrektor GOSiR Edytę 
Czajkowską. 

Hala sportowa GOSiR w Olsz-
tynie pełniła rolę siedziby za-
wodów.

Odbył się V Cross wokół Małego Giewontu

fot.: UMiG Olsztyn

Gmina Janów 

Uniwersytet Przyrodniczo – 
Humanistyczny im. J. Długosza 
w Częstochowie oraz Muzeum 
Regionalne im. Z. Krasińskiego 
postanowiło rozpocząć współ-
pracę. Oficjalna umowa została 
podpisana 19 lutego. 

Jak podaje Gmina Janów, data 
nie została wybrana przez przy-
padek. Właśnie 19 lutego 1812 
roku urodził się polski wieszcz 
narodowy Zygmunt Krasiński, 
patron Złotopotockiego Mu-
zeum. To nie jest pierwsza 

współpraca pomiędzy organiza-
cjami. Już w 2012 roku instytucje 
działały razem przy organizacji 
Międzynarodowej Konferencji 
w 100. rocznicę urodzin Zyg-
munta Krasińskiego. 

Aktu podpisania umowy doko-
nali prof. dr hab. Adam Regiewicz 
i Justyna Siemion – Dyrektor 
Muzeum. Podczas wydarzenia 
goście mieli okazję wziąć udział 
w wykładzie prof. Macieja Szar-
gota z Uniwersytetu Łódzkiego 
pt. ,,Śmieszny Krasiński”.

Muzeum im. Z. Krasińskiego
i UJD podjęło współpracę

fot.: UG Janów

Gmina Rędziny

Po raz kolejny odbędzie się im-
preza taneczna w Rędzinach. 
W weekend pary będą rywali-
zować w różnych kategoriach i kla-
sach tanecznych. Najlepsze polskie 
pary zaprezentują swoje umiejęt-
ności w Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego ZORBA.

Grand Prix Polski PTT ,,,…z pasji do 
tańca…” odbędzie się 25 i 26 lutego 

w Rędzinach. Uczestnicy zmierzą się 
w kategoriach: Dzieci Starsze, Ju-
nior I, Junior II, Młodzież, Młodzież 
Starsza oraz Dorośli w stylach. Będą 
walczyć o puchar Starosty Często-
chowskiego Wójta Gminy Rędziny. 

Zmagania uczestników odbędą 
się w Hali Sportowej w Rędzi-
nach przy ul. Działkowiczów 20. 
Osoby, które nie mogą dotrzeć 
na miejsce osobiście będą miały 

możliwość zobaczenia zawodów 
w formie online. 

Organizatorami konkursu są Sto-
warzyszenie Taneczne ZORBA, 
UKS ZORBA oraz Klub Tańca To-
warzyskiego ZORBA Częstochowa. 
Imprezę współorganizują Polskie 
Towarzystwo Taneczne i PTT Okręg 
Śląski. Partnerami imprezy są Staro-
stwo Częstochowskie i Gmina Rę-
dziny.

Turniej Tańca już w najbliższą niedzielę

Śląskie NOWEFIO 2021-2023 

W najbliższy poniedziałek, 27 
lutego rozpocznie się przyjmo-
wanie wniosków w konkursie 
grantowym. Osoby, które mają 
pomysł i chciałyby zrealizować 
lokalną inicjatywę na terenie 
województwa śląskiego mogą 
zgłosić swój projekt. 

Chodzi o to, żeby działania do-
tyczyły dowolnej ze sfer pożytku 
publicznego. Granty wynoszą do 
8 tys. zł. Wnioski można składać 
do 20 marca. Szczegółowe in-
formacje wraz z linkami do za-

pisów na stronie www.fio.bcp.
org.pl

Dodatkowo istnieje możliwość 
umówienia się na spotkanie ani-
macyjne, w ramach której Gmina 
Rędziny oferuje pomoc w wypra-
cowaniu pomysłu na działanie 
lub konsultację wersji roboczej 
wniosku.

Operatorami konkursu jest Sto-
warzyszenie Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości z Bielska-
-Białej oraz Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych CRIS 
z Rybnika.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod telefonem Biel-
skie Centrum Przedsiębiorczości 
tel. 699 713 353, 699 713 283 
lub za pomocą e-maila fio@bcp.
org.pl. Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS tel. 32 739 55 
12, 32 423 70 34, fio@cris.org.pl

Konkurs sfinansowany jest 
przez Narodowy Instytut Wol-
ności – Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Rządowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zgłoś lokalną inicjatywę w konkursie
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Gmina Poczesna

Po raz siódmy wręczono „Sy-
deryty”, czyli statuetki Wójta 
Gminy Poczesna, którymi na-
gradzane są osoby szczególnie 
zasłużone dla rozwoju i promocji 
gminy. Uroczystą galę, która od-
była się w czwartek, 16 lutego 
uświetnił koncert Edyty Geppert. 

„Syderyty” przyznawane są 
w kilku kategoriach. Jedna z nich 
to oświata, kultura i sztuka, druga 
to sport, zdrowie, opieka spo-
łeczna i ochrona środowiska, 
trzecia – przedsiębiorczość, 
a czwarta - szczególne zasługi na 
rzecz Gminy Poczesna. Od 2019 
roku przyznawane jest również 
wyróżnienie w kategorii „Super 
Syderyt – Przyjaciel Gminy Po-
czesna”. Ciekawostką jest, że 
w statuetce, która wręczana jest 
laureatom, został umieszczony 
kawałek rudy żelaza oraz kawałek 
syderytu, który występował i był 
wydobywany z pocześniańskiej 
ziemi. Zaprojektował ją światowej 
sławy artysta - rzeźbiarz Jerzy 
Kędziora – mieszkaniec gminy Po-
czesna.

Wydarzenie poprowadziła dy-
rektor Gminnego Centrum Kul-
tury Informacji i Rekreacji oraz 

Gminnej Biblioteki – Iwona 
Skorupa oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 15 Tomasz Szczy-
głowski. Po oficjalnym powitaniu 
licznie przybyłych na galę gości, 
wójt gminy Poczesna – Krzysztof 
Ujma wraz z doktorem Juliuszem 
Sętowskim – historykiem, szefem 
Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy – przedstawili pre-
zentację dotyczącą górniczych 
tradycji pocześniańskiej ziemi. 
Przedstawiono również w formie 
krótkich filmów sylwetki tego-
rocznych laureatów. Wręczenia 
statuetek dokonał włodarz gminy 
– Krzysztof Ujma wraz z prze-
wodniczącą Rady Gminy Poczesna 
Iwoną Chołą.

Laureaci „Syderytów 2022”:
Kategoria: Przedsiębiorczość
Małgorzata Kempa - jest wła-

ścicielką firmy „Wyrób i sprzedaż 
zniczy - Małgorzata” znajdującej się 
w Bargłach, przy ulicy Śląskiej 180. 
Rodzinne przedsiębiorstwo w tym 
roku obchodzi swoje 30-lecie. 

Kategoria: Oświata, kultura, 
sztuka

Parafialny Oddział Akcji Ka-
tolickiej przy Parafii św. Jana 

Chrzciciela w Poczesnej – to 
stowarzyszenie zrzeszające ludzi 
świeckich, którzy we współpracy 
z hierarchią kościelną realizują 
misję apostolską Kościoła. 

Kategoria: Sport, zdrowie, 
opieka społeczna, ochrona środo-
wiska

Józef Chmiel – geodeta zwią-
zany z gminą Poczesna, mający na 
swoim koncie wybitne osiągnięcia 
w zakresie scaleń gruntów. 

Kategoria: Szczególne zasługi na 
rzecz Gminy Poczesna

Mieczysława Tomala - uro-
dziła się 8 października 1930 
roku w Janowie. Kiedy miała 9 
lat wybuchła II Wojna Światowa. 
Od 72 lat mieszka na terenie 
gminy Poczesna – była kierow-
niczką Urzędu Stanu Cywilnego 
we Wrzosowej. Pani Mieczy-
sława obecnie zaangażowana jest 
w działalność w Kole Gospodyń 
Wiejskich we Wrzosowej. 

 „Super SYDERYT – Przyjaciel 
Gminy Poczesna”

Szymon Giżyński - polski po-
lityk, parlamentarzysta i sekre-
tarz stanu. Założyciel i pierwszy 
prezes Częstochowskiego Towa-
rzystwa Gospodarczego.

 ■ pn

„Syderyty” po raz siódmy

fot. Urząd Gminy Poczesna

„Za zasługi dla powiatu”

Podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w sobotę, 18 lutego 
w Filharmonii Częstochowskiej 
nagrodzono tegorocznych lau-
reatów Statuetek Starosty Czę-
stochowskiego „Za zasługi dla 
powiatu”. Wręczono aż 15 wy-
różnień.

Jak podkreśla starosta Krzysztof 
Smela, Kapituła Plebiscytu nie 
miała łatwego zadania, ponieważ 
do tegorocznej edycji zgłoszono 
aż 43 wnioski w 5 kategoriach. - 
W tych trudnych czasach nie po-
padamy w marazm, tylko szukamy 
pozytywnych rzeczy w naszym 
otoczeniu. Cieszy mnie fakt, że 
dostaliśmy tak dużo zgłoszeń do 
tegorocznej nagrody – podkreślił 
starosta i w związku z tym zade-
cydował, aby wyróżnić więcej 
osób. Podczas gali w formie 
multimedialnej zaprezentowano 
osięgnięcia tegorocznych kan-
dydatów do statuetek. Wszyscy 

nominowani otrzymali dyplomy 
i kwiaty, które wręczyli starosta 
Krzysztof Smela wraz z wicesta-
rostą Janem Miarzyńskim oraz 
Członkami Zarządu, Adamem Mo-
rzykiem i Gwidonem Jelonkiem. 
Wszyscy zgromadzeni, biorący 
udział w tym wydarzeniu z na-
pięciem oczekiwali na ostateczny 
werdykt, który wygłosił starosta 
Krzysztof Smela oraz Przewod-
niczący Rady Powiatu Andrzej 
Kubat. Tegoroczna gala odbyła 
się pod hasłem „Najlepsi z Najlep-
szych” i oczywiście nie zabrakło 
oprawy artystycznej. 

Laureaci Stauetek Starosty 
Częstochowskiego:

• w kategorii „Kultura i Edu-
kacja” wręczono trzy statu-
etki, uhonorowano nimi: Iwonę 
Skorupę, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, Informacji i Re-
kreacji oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Poczesnej, Zespół 

Folklorystyczny „Janowianie” 
z Janowa oraz Mateusz Po-
spieszalski, muzyk, kompozytor 
z Miasta i Gminy Olsztyn,

• w kategorii „Sport i turystyka” 
laureatami zostali: Mateusz Świd-
nicki z gminy Janów – w sezonie 
2022 zawodnik klubu żużlo-
wego „Włókniarz Częstochowa” 

S.A., Stanisław Skiba z Koniec-
pola, Członek Kadry Narodowej 
Age Group Polskiego Związku 
Triathlonu oraz Wiesław Matyga, 
Wiceprezes Powiatowego Zrze-
szenia Ludowe Zespoły Sportowe 
w Częstochowie,

• w kategorii „Samorządność 
i Polityka społeczna” statuetkę 

odebrali Tomasz Kucharski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olsztyn 
oraz Tomasz Gęsiarz, Wójt 
Gminy Mstów,

• w kategorii „Przedsiębior-
czość” uhonorowani zostali: 
Przedsiębiorstwo Farb Przemy-
słowych „PROCHEM” Sp. z o.o. 
w Kłomnicach  i DWÓR PRA-
STARA w Cielętnikach, gmina 
Dąbrowa Zielona,

• w kategorii „Inne szcze-
gólne osiągnięcia i wydarzenia” 
statuetką nagrodzono: Sto-
warzyszenie Rybacka Lokalna 
Grupa Działania „Jurajska Ryba” 
w Przyrowie, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Konopiskach, Kon-
cert Patriotyczny „DROGA KU 
WOLNOŚCI” w Mykanowie, 
LGD „BRACTWO KUŹNIC” 
w Poczesnej oraz wydarzenie 
cykliczne „Święto Pszczoły” 
w Kłomnicach.

 ■ opr. pn

Statuetki Starosty Częstochowskiego wręczone

fot. Małgorzata i Andrzej Kozakowscy
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Kiedy ubiegasz się o pracę

Kiedy i jak napisać CV

To po prostu dokument, który za-
wiera historię zatrudnienia i infor-
macje o Twoich umiejętnościach, 
kompetencjach i wykształceniu. 
W oparciu o zawarte tam dane re-
kruter decyduje, czy nadajesz się na 
konkretne stanowisko. CV nie po-
winno zawierać takich informacji jak: 
stan cywilny, miejsce urodzenia czy 
obywatelstwo. Możesz zdecydować, 
czy Twoja aplikacja będzie zawierać 
zdjęcie. Nie jest to wymagane, ale 
w zależności od stanowiska, miejsca 
składania dokumentu, warto spraw-
dzić tę informację w ogłoszeniu. 

Rekruterzy wymagają 
Osoby zatrudniające innych na 

dane stanowiska chcą, by dokument 
odpowiadał na ofertę pracy. Wobec 
tego, Twoje CV powinno być kom-
pletne, a informacje umieszczone 
w odpowiednich miejscach. W CV 
warto uwzględnić takie sekcje jak: 
dane osobowe i kontaktowe, do-

świadczenie zawodowe, wykształ-
cenie, umiejętności, posiadane kursy, 
szkolenia i certyfi katy, zaintereso-
wania, a także klauzulę. 

Pisanie życiorysu 
Dostosuj CV do stanowiska, na 

które aplikujesz. Staraj się wyróżnić 
doświadczenia i umiejętności, które 
odpowiadają ofercie pracy. Doku-
ment powinien mieć charakter indy-
widualny. 

Uwypuklaj konkretne umiejętności, 
ukończone szkolenia i kursy. Pisz 
zwięźle i dokładnie. Skup się na naj-
ważniejszych elementach Twojego 
życiorysu. Na przykład, kiedy znasz 
dany język obcy, określ swój poziom. 
Jeśli masz certyfi katy, które to po-
twierdzą, również umieść o nich in-
formację. 

Dokument, który będzie Ciebie 
reprezentował powinien być przej-
rzysty i czytelny. Wystrzegaj się 
błędów ortografi cznych i stylistycz-
nych, a także tzw. literówek. CV 
powinno być proste, bez zbędnych 
ozdobników grafi cznych. Również 

elementy wizualne powinny być 
spójne. Zwróć uwagę na czcionkę 
i interlinię. 

Zdjęcie nie jest wymaganym ele-
mentem, jednak, jeśli już zdecydujesz 
się je umieścić, pamiętaj, że nie może 
być ono przypadkowe. Powinno znaj-
dować się w prawym górnym rogu 
oraz być formalne i prezentować ak-
tualny wygląd. 

W CV nie powinno brakować po-
prawnych danych teleadresowych. 
Nie używaj pseudonimów, zdrobnień 
lub innych imion. Ważny jest, żeby 
potencjalny pracodawca mógł się 
z Tobą skontaktować. 

Nie zapomnij o klauzuli o ochronie 
danych osobowych. Bez dodania tej 
informacji proces rekrutacji nie bę-
dzie mógł być dalej przeprowadzony 
zgodnie z prawem. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje CV zo-
stało profesjonalnie odebrane edytuj 
nazwę przed jego wysłaniem. Naj-
lepiej, gdyby w nazwie znalazły się 
Twoje imię, nazwisko i nazwa fi rmy, 
do której aplikujesz. Ponadto, naj-
lepiej zapisać plik w formacie PDF, 

ponieważ różne programy tekstowe 
mogą wpłynąć na wygląd doku-
mentu. 

Pisz o swoich chęciach 
Jest to dokument, w którym argu-

mentujesz skąd wzięła się Twoja mo-
tywacja do podjęcia pracy w danej 
fi rmie. List powinien mieć charakter 
personalny, skierowany do konkretnej 
osoby. Nie wysyłaj jednej wersji listu 
do kilku miejsc pracy. W treści po-
winna znaleźć się nazwa stanowiska, 
na które aplikujesz. Podkreśl, czym 
się kierujesz i dlaczego chcesz zająć 
dane stanowisko w fi rmie. Wpleć 
informacje o wymaganiach na dane 
stanowisko, tak, żeby pracodawca 
wiedział, że spełniasz warunki. 

Absolutnie nie próbuj kłamać w do-
kumencie. Pamiętaj, żeby pisać o re-
alnych zdolnościach i doświadczeniu. 
Pisz w taki sposób, żeby potencjalny 
pracodawca uwierzył w to, że na-
dajesz się na stanowisko. Dopracuj 
formę i wygląd listu motywacyjnego. 
Na koniec możesz wyrazić chęć 
uczestniczenia w dalszej rekrutacji. 

Struktura listu motywacyjnego
Na początku umieść podstawowe 

dane o sobie. To znaczy, Twoje imię, 
nazwisko, dane kontaktowe, czyli 
numer telefonu i profesjonalny adres 
e-mail. W prawym górnym rogu 
powinna znaleźć się miejscowość 
i data, w której piszesz dokument. 
Warto spersonalizować list, kierując 
go do konkretnej osoby. Nie zapo-
minaj o zwrotach grzecznościowych. 
W liście masz więcej miejsca i spo-
sobu by opowiedzieć o swoim do-
świadczeniu. To nie jest wersja CV, 
tylko dokument, który ma pomóc Ci 
w ubieganiu się na stanowisko. Za-
prezentuj się z jak najlepszej strony. 
Postaraj się przybliżyć swoją sylwetkę 
zawodową i wyróżnij Twoje najważ-
niejsze atuty. Przedstaw swoje umie-
jętności w kilku punktach i połącz to 
z wymaganiami, które przedstawił 
pracodawca. Pokaż, jak możesz wy-
korzystać je na nowym stanowisku. 

■ nl

CV i list motywacyjny, czyli o czym powinieneś pamiętać
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Opanuj stres

Kiedy Twoje CV i list motywa-
cyjny zapewnią Ci miejsce na 
rozmowie rekrutacyjnej, nie za-
pomnij się do niej przygotować. 
Twoim zadaniem jest przekonanie 
rekrutera, że to właśnie Ty nada-
jesz się na dane stanowisko. Pa-
miętaj, żeby w atrakcyjny sposób 
przedstawić swoje kompetencje 
i zachowuj się w odpowiedni 
sposób. 

Przed spotkaniem 
Dobrze się przygotuj. Stres może 

wpłynąć na Twoje zachowania, 
wobec czego warto przemyśleć 
strategię jeszcze przed samym 
spotkaniem. Przede wszystkim do-
wiedz się czego możesz na temat 
pracodawcy. Kultura fi rmy ma 
coraz większe znaczenie, wobec 
czego warto zaznajomić się z miej-
scem, w którym chce się pracować. 
Prześledź stronę internetową fi rmy 
lub jej profi le w social mediach. 

Wiele z pytań pojawia się zawsze, 

bez względu na charakter fi rmy czy 
aplikowane stanowisko. Prawdo-
podobnie będziesz musiał opo-
wiedzieć o swoim doświadczeniu 
zawodowym i kompetencjach. 
Możliwe, że zostaniesz poproszony 
o opowiedzenie o sobie w kilku 
słowach. Ułóż sobie w głowie, 
o czym chciałbyś poinformować 
rozmówcę.  

Weź ze sobą kopię CV, żeby 
uniknąć niemiłego zaskoczenia. 
Nie ma pewności, że się ono nie 
przyda, jednak lepiej być przygoto-
wanym. 

Pamiętaj, o odpowiednim 
ubiorze. Załóż eleganckie ubrania. 
Zrezygnuj z luźnego stroju, nawet 
jeśli wiesz, że fi rma nie wymaga 
odpowiedniego dress code’u. Wy-
bieraj neutralne kolory, porząd-
niejsze kroje. Niech Twój makijaż 
nie będzie zbyt mocny. Pamiętaj 
o uczesaniu się. 

Zaplanuj wcześniej podróż na 
miejsce spotkania. Nie powinieneś 

się spóźnić, bo to od razu wpłynie 
negatywnie na odbiór Twojej 
osoby. Obecnie coraz częściej re-
krutacje prowadzone są w formie 
online. Pamiętaj, żeby zapisać sobie 
link lub kod do spotkania. Sprawdź 
swoje połączenie internetowe. 

Możesz również przygotować py-
tania, które Ty zadasz rekruterowi. 
Nie udawaj, że wiesz wszystko. 
Niezadanie pytań może zostać 

odebrany jako brak zaangażowania 
i zainteresowania. 

W trakcie rozmowy
Spróbuj się nie stresować. Za-

chowaj równy i powolny oddech. 
Staraj się nie przesadzać z pew-
nością siebie. Nie wyjdź jednak na 
osobę, która nie jest pewna swojej 
wartości. Musisz znaleźć balans 
pomiędzy jednym a drugim. 

Mowa ciała i mimika mają zna-
czenie. Ludzie zwracają uwagę na 
gestykulację i sposób prezentacji. 
Podczas spotkania panuj nad od-
ruchami. 

Absolutnie unikaj kłamstwa i nie 
ubarwiaj swojego życiorysu. Taka 
sytuacja może doprowadzić do 
niepotrzebnych nerwów i wstydu. 

■ nl

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

Praca zdalna

Od 7 kwietnia przepisy doty-
czące pracy zdalnej wejdą w życie. 
W Dzienniku Ustaw zostały opu-
blikowane zapisy. Przypominamy, 
o czym muszą pamiętać praco-
dawcy, a o czym pracownicy? 

Praca zdalna – na czym polega
Polega na porozumieniu między 

pracodawcą a pracownikiem. Obo-
wiązkiem pracodawcy będzie po-
krycie kosztów Internetu i prądu. 

Praca zdalna będzie mogła być 
wykonywana całkowicie lub czę-
ściowo w miejscu wskazanym przez 
pracownika i każdorazowo uzgod-
nionym z pracodawcą, w tym pod 
adresem zamieszkania, w szczegól-
ności z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość.

Pracodawca i pracownik będą 
mogli uzgodnić, że praca będzie 
wykonywana zdalnie już przy zawie-

raniu umowy o pracę albo w trakcie 
zatrudnienia.

Pracodawca może 
zlecić pracę zdalną

Zgodnie z nowymi przepisami praca 
zdalna będzie mogła być zlecona 
przez pracodawcę: w okresie obo-
wiązywania stanu nadzwyczajnego, 
stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii oraz w okresie 3 mie-
sięcy po ich odwołaniu lub w okresie, 
w którym zapewnienie przez praco-
dawcę bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy w dotychczasowym 
miejscu pracy pracownika nie jest 
czasowo możliwe z powodu działania 
siły wyższej albo jeżeli pracownik 
złoży bezpośrednio przed wydaniem 
polecenia oświadczenie w postaci 
papierowej lub elektronicznej, że po-
siada warunki lokalowe i techniczne 
do wykonywania pracy zdalnej. 

■  nl

Co powinieneś wiedzieć
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W dniu 9 lutego 2023 r. w Miej-
skim Domu Kultury w Często-
chowie uczniowie z V LO już 
po raz drugi pokazali szerokiej 
publiczności spektakl muzycz-
no-słowno-taneczny. Tym razem 
na widowni zasiedli zaproszeni 
goście – przedstawiciele Urzędu 
Miasta, związków zawodowych, 
instytucji kulturalnych, dyrek-
torzy częstochowskich szkół oraz 
licznie zgromadzeni uczniowie ze 
szkół podstawowych. 

Spektakl poprzez taniec, śpiew 
i recytację, przedstawiał totalita-
ryzmy od II wojny światowej aż 
po wojnę w Ukrainie. Motywem 
przewodnim stały się listy pi-
sane zarówno przez oprawcę, jak 
i ofi ary zbrodni, natomiast grozę 
wojen i zagłady podkreślały zło-

wieszcze dźwięki bębnów, a ca-
łość uzupełniały tańce solowe 
i grupowe oraz piosenki – te sen-
tymentalne jak „Miasteczko Bełz" 
czy „Nad zieloną miedzą", 

i te pełne nadziei i wiary jak „Ko-
cham wolność" czy „Nadzieja". 
Spektakl ten to głos młodego po-
kolenia, które zna tragiczną prze-
szłość jedynie z podręczników 
historii, ale nie chce, aby się ona 
powtórzyła, dlatego jego przesła-
niem stał się brak zgody na zło 
i wiara w zwycięstwo miłości i to-
lerancji.

Młodzi artyści z V LO swoim wy-
stępem zachwycili publiczność, 
która nagrodziła ich gromkimi 
brawami i owacjami na stojąco. 
Gratulacjom i zachwytom nie było 
końca. Uczniowie wykazali się 

ogromnym talentem nie tylko ta-
necznym, ale również wokalnym 
i aktorskim. 

W przedstawieniu wystąpili: 
zespół musicalowy MICK ART 
GROUP pod kierunkiem mgr D. 
Tomeckiej, zespół muzyczny V LO 
pod kierunkiem mgr J. Głowac-
kiego oraz uczniowie z V LO.

Spektakl przygotowany był w ra-
mach Projektu „Przeszłość Buduje 
Przyszłość – Sąsiedzi Równych 
Praw”, który poświęcony jest po-
szanowaniu i respektowaniu praw 
podstawowych jednostki i mniej-
szości narodowych oraz tolerancji 
wobec innych nacji, kultur i religii. 

■ Małgorzata Witek Dyrektor V LO 
im. A. Mickiewicza

■ zdjęcia: N. Brewczyński (IIB)

Sukces uczniów V LO im. A. Mickiewicza 
– występ artystyczny w Miejskim Domu KulturyV LO 

im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

W tym roku zadaniem uczest-
ników było zaprezentowanie 
ballady "Świtezianka". Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem młodzieży ze szkół polskich 
i polonijnych. 

Podobnie jak w latach poprzed-
nich recytatorzy popisali się 

swoimi interpretacjami utworu 
Adama Mickiewicza. Wszystkie 
występy charakteryzowała wielka 
kultura słowa i dbałość o piękno 
mowy ojczystej. Młodzi wyko-
nawcy urzekli jury zaangażowa-
niem, pomysłowością, wyrazem 
artystycznym, emocjonalno-

ścią, a także poczuciem humoru. 
Świadczy to o tym, że poezja ro-
mantyczna może być wspaniałą 
inspiracją dla uzdolnionych arty-
stycznie młodych ludzi.

W etapie międzynarodowym na-
grodę GRAND PRIX otrzymała 
Wita B. (Gimnazjum w Grzego-

rzewie na Litwie), I miejsce zajęła 
Daria Z. (ZS im. gen. N. Sulika 
w Dąbrowie Białostockiej), na II 
miejscu uplasował się Mateusz W. 
(SP nr 380 im. Jana Pawła II w War-
szawie), III miejsce zajęli ex aequo 
- Paulina Z. (Gimnazjum w Mejsza-
gole  na Litwie) oraz Filip Ch. (VIII 

LO w Częstochowie). W etapie 
szkolnym I miejsce zdobyła Maja 
M. (1e), II miejsce Paweł Ś. (1g), a III 
miejsce Natalia B. (3e). Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

■ Organizatorzy

Wyniki III Edycji Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego „Twoja interpretacja ballady Adama Mickiewicza”
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Wywiad życia

Politechnika Częstochowska 
kształci obecnie ponad 5 300 stu-
dentów. Z rektorem tej uczelni 
prof. dr hab. inż. Norbertem 
Sczygiolem rozmawiamy o tym, 
dlaczego warto studiować w Po-
litechnice Częstochowskiej i jak 
to się dzieje, że studenci, oprócz 
nauki, mogą tam rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania.

Teresa Szajer: Politechnika Czę-
stochowska to uczelnia z ponad 
70-letnią tradycją. Na jakich wy-
działach obecnie mogą kształcić 
się studenci?

prof. dr hab. inż. Norbert Sczy-
giol: Uczelnia kształci na 6 wydzia-
łach: Wydziale Budownictwa, Wy-
dziale Elektrycznym, Wydziale In-
frastruktury i Środowiska, Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Informa-
tyki, Wydziale Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów oraz Wy-
dziale Zarządzania. Studenci mają 
do wyboru ponad 30 nowocze-
snych kierunków kształcenia, któ-
rych ukończenie gwarantuje znale-
zienie intratnej pracy. Należy tutaj 
podkreślić, że oferujemy nie tylko 
nowoczesne formy kształcenia, ale 
także studia w języku angielskim 
oraz kształcenie na multimedialnej 
platformie e-learningowej.

T.S.: Jeżeli zadamy pytanie mło-
dym osobom o to, po których kie-
runkach ich zdaniem najłatwiej 
jest zdobyć pracę, to w odpowie-
dziach pojawia się: informatyka, 
kierunek lekarski, budownictwo 
i logistyka. Czy rzeczywiście ten 
trend jest zauważany również 
wśród młodzieży często-
chowskiej?

N.S.: Jeśli cho-
dzi o Politech-
nikę, to rze-
czywiście tak 
jest. Najbardziej 
obleganym kie-
runkiem jest 
obecnie Informa-
tyka na Wydziale 
Inżynierii Mecha-

nicznej i Informatyki oraz Logistyka 
na Wydziale Zarządzania. Oba te 
kierunki cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem. Na Informatyce stu-
diuje 860 studentów - w tym 120 
cudzoziemców, natomiast na logi-
styce mamy 681 studentów - 
w tym 127 cudzoziemców.

T. S.: Domyślam się, że największą 
grupę studentów w Politechnice 
stanowi młodzież z Częstochowy 
i okolic. Z przedstawionej przez 
Pana statystyki wynika również, 
że trwałym elementem środowi-
ska akademickiego Politechniki 
Częstochowskiej są studenci za-
graniczni.

N.S.: Tak, to prawda. Najwięcej 
młodzieży rekrutujemy z Często-
chowy i okolicznych powiatów. 
Mieszkańcy Częstochowy i powia-
tów wokół Częstochowy mają 
świetne rozeznanie, jakie możliwo-
ści kształcenia ma Politechnika. 
Wiedzą również, że po Politechnice 
nie ma problemu ze znalezieniem 
dobrze płatnej pracy lub z karierą 
naukową. Wydaje mi się także, że 
w ostatnich dwóch – trzech latach 
bardzo istotne dla młodych ludzi 
i ich rodzin stały się względy finan-
sowe. Stąd wybór dalszego kształ-
cenia w Politechnice Częstochow-
skiej, bo po co wyjeżdżać gdzieś da-
lej, jeśli na miejscu można zdobyć 
bardzo dobre wykształcenie, za-
równo na kierunkach tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych. Zapotrzebo-
wanie na absolwentów wszystkich 
kierunków kształcenia w Politech-
nice Częstochowskiej jest ogromne 
i ciągle wzrasta.

T. S.: W Politechnice prowadzone 
jest kształcenie w języku angiel-

skim. Czy w tym języku kształ-
cą się jedynie Polacy, czy 
oznacza to, że w Poli-
technice kształci się rów-

nież młodzież z różnych 
krajów Europy i ze świata?

N.S.: Kształcenie w języku 
angielskim jest dostępne za-
równo dla Polaków, jak i ob-
cokrajowców. Studenci zagra-
niczni w Politechnice Często-

chowskiej pochodzą 

z 42 krajów i jest ich 667, w tym na 
pełnym cyklu kształcenia mamy 
obecnie 585 studentów. Pochodzą 
oni z takich krajów jak: Afganistan, 
Algieria, Angola, Azerbejdżan, Ban-
gladesz, Białoruś, Demokratyczna 
Republika Konga, Egipt, Ghana, 
Gwinea, Indie, Iran, Jemen, Jorda-
nia, Kamerun, Kazachstan, Litwa, 
Maroko, Meksyk, Mołdawia, Nepal, 
Nigeria, Pakistan, Palestyna, Rosja, 
Rumunia, Rwanda, Tajlandia, Tanza-
nia, Turcja, Turkmenistan, Uganda, 
Ukraina i Uzbekistan. W ramach 
wymiany Erasmus+ mamy 71 osób 
(w semestrze zimowym 
2022/2023), którzy przyjechali do 
nas głównie z Turcji, Hiszpanii, Ru-
munii, Portugalii, Włoch i Czech. 
Natomiast w ramach wymiany bila-
teralnej w Politechnice Często-
chowskiej jest 11 osób (w seme-
strze zimowym 2022/2023) i są to 
studenci z Kazachstanu.

T. S.: Politechnika Częstochow-
ska wykształciła ponad 90 tysię-
cy studentów. Wśród waszych 
absolwentów są wybitni przed-
siębiorcy, naukowcy, politycy 
czy sportowcy m.in. Bartłomiej 
Mirecki, Adam Małysz, Piotr 
Gruszka, Zbigniew Bródka. 
Uczelnia ma na swoim koncie 
wiele sukcesów. Jakimi innymi 
sukcesami może się jeszcze po-
chwalić Politechnika?

N.S.: Wszystkie nagrody i wyróż-
nienia są ważne i bardzo cenne. Za-
cznę jednak od tego, że Politechni-
ka Częstochowa ostatnio została 
dwukrotnie uhonorowana presti-
żową nagrodą Wydawnictwa Else-
vier „Research Impact Leaders 
Awards”. W 2016 r. w kategorii 
„Natural Sciences”, a w 2020 r. 
w kategorii „Social Sciences”. Zna-
kiem firmowym Politechniki  Czę-
stochowskiej został łaziki marsjań-
ski. Nasi studenci do udziału w fi-
nałowych rozgrywkach konkursu 
University Rover Challenge kwalifi-
kują się już od 2014 r. Konkurs fi-
nałowy, do którego kwalifikowa-
nych jest tylko ok. 30 zespołów 
spośród ponad setki startujących 
z całego świata, odbywa się co-
rocznie na pustyni w stanie Utah 
w Stanach Zjednoczonych. W 2018 
r. nasz łazik okazał się najlepszy na 
świecie. W zespole konstrukcyj-
nym łazika pracowali studenci z kil-
ku kierunków kształcenia, z kilku 
wydziałów. W 2022 roku zespół 
Politechniki Częstochowskiej zajął 
11 miejsce, ale trzeba tu od razu 
dodać, że na zawody pojechał cał-
kowicie nowy team, gdyż poprzed-
nicy właśnie ukończyli kształcenie 
w Politechnice. Jestem jednak pe-
wien, że za kilka lat nowy team tak-
że stanie na podium. Kolejnym 
przykładem sukcesów naszych stu-
dentów, jest Pan Rafał Rygalik, stu-
dent Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej i Informatyki, który został 
mistrzem Polski w zawodach 
WorldSkills Poland w kategorii fre-
zowanie CNC. Zwycięstwo umożli-
wiło mu reprezentowanie Polski na 
szczeblu Europejskim w zawodach 
EuroSkills, które odbędą się w tym 
roku w Gdańsku. W czerwcu 2022 

roku Pan Rafał Rygalik uzyskał Cer-
tyfikat SIEMENS w zakresie obsłu-
gi i programowania obrabiarek ste-
rowanych numerycznie z układem 
sterowania SIEMENS Sinumerik. 
Przykładów mógłbym podać jesz-
cze wiele.

T. S.: We wcześniejszej rozmowie 
powiedział Pan, że w Politechnice 
Częstochowskiej realizowany jest 
program „Szkoły partnerskie”. Na 
stronie internetowej PCz szkół 
partnerskich jest sporo. Na czym 
ten program polega?

N.S.: Tak, to prawda. Politechnika 
Częstochowska realizuje program 
współpracy ze szkołami, w ramach 
którego oferujemy Szkołom Part-
nerskim opiekę merytoryczną, orga-
nizacyjną oraz możliwość udziału 
uczniów i nauczycieli w specjalnie 
organizowanych pokazach, warszta-
tach, czy spotkaniach naukowych. 
Oznacza to, że młodzież przyjeżdża 
do nas i bierze czynny udział w zaję-
ciach praktycznych oraz wykładach, 
ale także nasi wykładowcy jeżdżą 
i uczestniczą w zajęciach w danej 
Szkole Partnerskiej. Staramy się po-
kazać na czym polega studiowanie 
i przekonać młodzież do tego, że 
studiować w Politechnice może każ-
da chętna i każdy chętny.

T. S.: Ile liczy słuchaczy i jak działa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku?

N.S.: Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku (UTW) Politechniki Często-
chowskiej funkcjonuje już od 18 
lat. Obecnie jednak stał się on peł-
noprawną jednostką organizacyj-
ną Politechniki Częstochowskiej. 
Liczy około 600 słuchaczy. Celem 
głównym UTW jest aktywizacja 
seniorów w różnych obszarach ży-
cia. Dajemy seniorom możliwość 
poszerzenia wiedzy z takich dzie-
dzin jak sztuka, historia, literatura, 
geografia, astronomia czy muzyka, 
a także nauki techniczne. W ra-
mach współpracy studenci Poli-
techniki Częstochowskiej uczą se-
niorów np. obsługi komputera czy 
smartfona. Słuchacze UTW mają 
również możliwość uczestniczenia 
w wykładach prowadzonych przez 
pracowników PCz.

T.S.: Zarządzanie tak dużym orga-
nizmem jak Politechnika nie jest 
z pewnością proste. Wymaga od 
Rektora dużego zaangażowania 
i odporności na stres. Do tego do-
chodzi jeszcze praca naukowa 
i dydaktyczna. Jak Pan sobie z tym 
wszystkim radzi?

N.S.: Tak jak Pani powiedziała, nie 
jest to proste. Przede wszystkim 
trzeba mieć odporność na stres. Jak 
się ją zdobywa, nie wiem. Może 
przychodzi to z wiekiem i doświad-
czeniami życiowymi. Jestem rekto-
rem już druga kadencję. Wcześniej 
dwie kadencje byłem prodzieka-
nem, a następnie dwie kadencje 
dziekanem na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki. Chyba 
udało mi się uodpornić na stres, 
chociaż czasami w to wątpię. Dora-
stałem na wsi, za płotem naszej po-
sesji jest las. Dla mnie nie stanowił 

on nigdy żadnego zagrożenia, 
a wręcz przeciwnie – chodzenie po 
lesie pozwalało mi zawsze na ukoje-
nie zszarganych nerwów i na odpo-
czynek. W ten sposób ponad dwa-
dzieścia lat temu zostałem myśli-
wym. Ponieważ w technikum 
w Ozimku, do którego chodziłem, 
mieliśmy bardzo dobrą nauczycielkę 
języka polskiego, inni nauczyciele 
też byli wyśmienici, zawsze łatwo 
przychodziło mi pisanie. Będąc już 
myśliwym zacząłem pisać opowia-
dania do miesięcznika łowieckiego 
„Magazyn Sezon.” Następnie napi-
sałem trzynaście opowiadań do 
książki „Żelazny dzik”. A teraz publi-
kuję moje własne książki. W roku 
2021 wydałem „Dwie Rzeki”, 
a w roku 2022 „Mój Bór”. Kolejna 
książka czeka na wydanie, a obec-
nie pracuję nad powieścią, która bę-
dzie nosić tytuł „Dyskretny szum 
kniei.” Interesuje się także historią 
mojej Małej Ojczyzny i pracuję nad 
książką o mojej parafii Łagiewniki 
Małe.

T. S.: Czy ma Pan jeszcze inne 
pasje?

N.S.: Mam ich kilka. Przede wszyst-
kim dużo czytam. Podróżuję po 
świecie z dwoma kolegami. Ostat-
nio jednak nigdzie nie byliśmy, ze 
względu na pandemię. Może w tym 
roku już się gdzieś wybierzemy. My-
ślistwo to pasja zapewniająca mi 
stałe obcowanie z przyrodą. Myśli-
stwo nie polega na ciągłym strzela-
niu. Dobry myśliwy strzela rzadko, 
ale celnie. Od około dwudziestu lat 
mam też zawsze psa myśliwskiego. 
Obecnie jest to Niemiecki Wyżeł 
Krótkowłosy, z którym dużo chodzę 
po lasach i łąkach. Muszę tutaj od 
razu dodać, że od najmłodszych lat 
byłem zafascynowany lasem. Wola-
łem włóczyć się po lesie niż grać 
w piłkę nożną. Kiedyś uprawiałem 
biegi przełajowe, a w technikum 
wygrywałem w biegach średniody-
stansowych. Przez niemal trzydzie-
ści lat byłem pilotem zagranicznych 
wycieczek myśliwych. Dzięki temu 
poznałem dużo obwodów łowiec-
kich, mnóstwo ludzi i poznałem róż-
ne zwyczaje i obyczaje. Ale teraz 
dałem już sobie spokój z tym zaję-
ciem.

T.S.: W tej sytuacji muszę jednak 
zapytać Pana, co w tym wszystkim 
czym się Pan zajmuje jest dla Pana 
jest najważniejsze?

N.S.: Wszystkie moje pasje są dla 
mnie ważne, ale najważniejsza jest 
Politechnika Częstochowska. Do 
końca kadencji, czyli do końca 
sierpnia przyszłego roku mam jesz-
cze wiele spraw do zakończenia. 
Pomagają mi w tym moi Prorekto-
rzy, a w sprawach budowlanych i fi-
nansowych Kanclerz. Atmosfera 
wśród pracowników jest bardzo do-
bra i zawsze mogę liczyć na ich po-
moc w rozwiązywaniu mniej lub 
bardziej złożonych problemów. Du-
żym wsparciem dla Politechniki i dla 
mnie osobiście jest także Rady 
Uczelni. Z optymizmem patrzymy 
w przyszłość.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

„Wszystkie moje pasje są dla mnie ważne, 
ale najważniejsza jest Politechnika Częstochowska”

fot. Politechnika Częstochowska

i logistyka. Czy rzeczywiście ten 
trend jest zauważany również 
wśród młodzieży często-
chowskiej?

N.S.: N.S.: Jeśli cho-
dzi o Politech-
nikę, to rze-
czywiście tak 
jest. Najbardziej 
obleganym kie-
runkiem jest 
obecnie Informa-
tyka na Wydziale 
Inżynierii Mecha-

T. S.: W Politechnice prowadzone 
jest kształcenie w języku angiel-

skim. Czy w tym języku kształ-
cą się jedynie Polacy, czy 
oznacza to, że w Poli-
technice kształci się rów-

nież młodzież z różnych 
krajów Europy i ze świata?

N.S.: N.S.: Kształcenie w języku 
angielskim jest dostępne za-
równo dla Polaków, jak i ob-
cokrajowców. Studenci zagra-
niczni w Politechnice Często-

chowskiej pochodzą 
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Nasza czytelniczka pisze

Essaouira lub Mogador  w Ma-
roko to biało – niebieskie miasto 
nad Oceanem Atlantyckim, sma-
gane wiatrem, nasycone wielo-
kulturowością, hipisowką aurą, 
luzakami, wolnymi ludźmi pozy-
tywnie zakręconymi, artystami.

Znajdziecie tu świat z mito-
logii i baśni, miejsca będące 
plenerem wielu fi lmów, najbar-
dziej znanych -  „Królestwo Nie-
bieskie”, czy kultowego serialu 
„ Gra o tron”.  Miasto - forteca 
otoczone murami obronnymi 
z zachowanymi trzema miejskimi 
kamiennymi bramami prowadzą-
cymi do medyny... Wspomniana 
medyna  z labiryntem wąskich 
uliczek i wielobarwnych buti ków, 
wystaw,  straganów, maleńkich 
warsztatów  rzemieślniczych jest 
niesamowicie urokliwa - nie bez 
powodu wpisana na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO.

LUDZIE
Nigdzie nie widziałam tak kolo-

rowych, absolutnie  różnorakich, 
pięknie różniących się od siebie 
ludzi ale łączy ich wszystkich brak 
tzw. spiny, są uśmiechnięci, ni-
gdzie się nie spieszą jak w całej 
Afryce, a  wszędzie unosi się duch 
wolności i wzajemnej życzliwości. 
Wiele  nazwisk z pierwszych stron 
gazet ze świata fi lmu, mody itp. 
pokochało to miejsce za to jak 
mówili, że „tu mogą być sobą”.

Essauoira była i jest i muzą i in-
spiracją dla artystów. Bywał tu 
Jimi  Hendrix, Bob Marley, mój 
ulubiony  Leonard Cohen, Frank 
Zappa,  Halle Berry, czy muzycy 
zespołu Led Zeppelin. Spacerując  
obserwujesz  rozłożone sztalugi 
i tworzących w plenerach malarzy 
czy rzeźbiarzy. W medynie jest 
mnóstwo przepięknych galerii 
oferujących ciekawe dzieła sztuki 
czasem za niewielkie pieniądze. 

Essauoira  to  też miasto muzyki, 
/ gnaoua, reggae, jazzz /,  pełne 
ulicznych grajków, grających na 
każdym placu dla przechodzących 
przechodniów. 

PORT I TARG 
RYBNYY

Jest  to niesamowicie 
ciekawe miejsce gdzie 
codziennie rano można 
obserwować powra-
cających z  nocnych 
połowów rybaków, 
rozplątujących i  su-
szących swoje sieci, 
czyszczących ryby 
i inne stwory morskie, 
które sprzedają wprost 
z kutrów i skrzyń ama-
torom świeżych rybek,  
ale i rozlicznym  sprze-
dawcom  grillującym 
na ulicy wybrane 
przez klienta ryby. 
Widziałam tam na prowizo-
rycznych straganach piękne 
oceaniczne okazy – rekina, ośmior-
nice, krewetki, kalmary, małże 
i nieznane mi  owoce morza, które 
możesz zjadać na miejscu skro-
pione cytryną. W porcie  urzęduje 
mnóstwo wypasionych kotów, 
skwapliwie sprzątających resztki 
patroszonych przez rybaków ryb, 
setki krzyczących mew, krążą-
cych nisko nad głowami, łapiących 
w powietrzu rzucane im przez 
rybaków wnętrzności. Tworzy to 
swoisty spektakl jak z fi lmu Alfreda 
Hitchcocka.  

MAGIA ESSAUOIRY
To  rozległa niekończąca się 

żółta plaża z ryczącym oceanem,  
białe mury obronne miasta, 
o które rozbijają się pędzące fale, 
białe domy z niebieskimi bra-
mami, okiennicami i fasadami.

Zmieniający często kolor  od sza-
rości poprzez zieleń, szmaragd do 
granatu Atlantyk, widowiskowe 
zachody słońca oraz bajkowa me-
dyna pełna energetycznie pozy-
tywnych i dających sobie prawo 
do bycia sobą ludzi. 

To wszystko sprawia, że wy-
hamowujesz, uwalniasz emocje, 
wtapiasz się w to harmonijne 
piękno. 

Codzienne  wielokilometrowe 
spacery  cudowną  rozległą,  
piaszczystą plażą  w kształcie pół-
księżyca z szumem oceanu  i pi-
skami mew, wiatrem  bawiącym 
się falami, surferzy – windsur-
ferzy i o posągowych, opalonych 
wyrzeźbionych  sylwetkach. 
Przy  plaży knajpki serwujące 
oczywiście ryby, tażiny, kawę, 
świeże soki i bardzo słodkie 
w porównaniu z polskimi ciasta 
i ciasteczka. Plażę możesz 
przemierzać za niewielkie 
pieniądze na wielbłądzie, 
koniu bądź jak ja najchętniej 
- brodząc  nogami w oceanie - 
pieszo. Kiedyś  poniosła mnie 
fantazja i fi lmowa sceneria  
tego miejsca, więc  pogalo-
powałam brzegiem oceanu 
na rączym  narowistym 
koniu  i myślę że dla takich 
chwil warto ryzykować, aby 
w pełni  poczuć życie. 

Cudowne i kompletnie inne 
wieczory i noce w Essauoirze z tę-
sknotą wspominam.  Wieczorem 
ruch i handel trwa czasem do 
późnych godzin nocnych, to czas  
rozmów, spotkań, miasto tętni 
życiem w przeciwieństwie do 
naszych polskich doświadczeń. 
Essauoira jest pięknie oświetlona, 
ludzie spacerują,  liczne knajpki 
zachęcają  zapachami, dobie-
gającą wszechobecną muzyką. 
My chodziliśmy wieczorami do 

bardzo klimatycznej muzycznej  
pobliskiej La Mamy, gdzie słucha-
liśmy muzyki na żywo, codziennie 
innych wykonawców głównie 
z Czarnego Lądu . 

SPRAWDZONE MIEJSCÓWKI
Z pełną odpowiedzialnością 

mogę polecić w Essauoirze Hotel 
Riad AL. KHANSAA.  Jest prze-
piękny,  stylowy, kamienny, z an-

tycznymi kolumnami, rzeźbami, 
olbrzymim tarasem, z którego 
pijąc kawę  w towarzystwie rozga-
danych mew obserwujesz ocean 
słuchając jego pieśni. Dużym 
atutem jest doskonałe położenie 
hotelu w samym sercu medyny, 
przy murach obronnych, nad oce-
anem. Codziennie zmieniano mi 
białe ręczniki a pani pokojowa 
swoim codziennym sprzątaniem 
wyrobiła we mnie nawyk ście-
lenia łóżka/ na szczęście mi to 
przeszło/. Hotel jest czysty, rano 
serwują dobre śniadanka, obsługa 
przemiła, udzielająca wszelkiej 
pomocy. Nocleg w sezonie za 
pokój  2-osobowy  - 50 euro ze 
śniadaniem. To już będzie  zawsze 
mój hotel, z cudownym, opiekuń-
czym Mangom Ngom  czarnym 
senegalskim aniołem, właścicielką 
Lati fą Boumazzourh  - ciepłą, 
życzliwą  otwartą na ludzi. Riad-
-Hotel Al. Khansaa Was zauroczy 
i zachwyci-jestem tego pewna. 

60-62 Rue Touahen Medina  
d,Essaouira   tel /fax +212/0/ 
524476617     +212 /0/6 66 12 
33 75

riadalkhansaa@yahoo.fr-alkhan-
saariad@gmail.com

www.riad-alkhansaa.com

■ Anna Kościańska

Nie wierzysz w baśnie? Wpadnij do Maroka - Essauoir

oceaniczne okazy – rekina, ośmior- Cudowne i kompletnie inne 
wieczory i noce w Essauoirze z tę-

piaszczystą plażą  w kształcie pół-
księżyca z szumem oceanu  i pi-
skami mew, wiatrem  bawiącym 
się falami, surferzy – windsur-
ferzy i o posągowych, opalonych 
wyrzeźbionych  sylwetkach. 
Przy  plaży knajpki serwujące 
oczywiście ryby, tażiny, kawę, 
świeże soki i bardzo słodkie 
w porównaniu z polskimi ciasta 
i ciasteczka. Plażę możesz 
przemierzać za niewielkie 
pieniądze na wielbłądzie, 
koniu bądź jak ja najchętniej 
- brodząc  nogami w oceanie - 
pieszo. Kiedyś  poniosła mnie 
fantazja i fi lmowa sceneria  
tego miejsca, więc  pogalo-
powałam brzegiem oceanu 
na rączym  narowistym 
koniu  i myślę że dla takich 

fot.: archiwum Anna Kościańska
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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 24 lutego 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 
kraj., I wł., F-VAT, niski 
przebieg 

43.900 zł

Ekologiczne rozwiązania w transporcie

Trwają prace nad Planem 
Zrównoważonej Mobilności dla 
Subregionu Północnego Wo-
jewództwa Śląskiego. Urząd 
Miasta zapowiedział daty 
I etapu konsultacji w powiecie 
częstochowskim. Do udziału za-
proszeni są mieszkańcy. 

Plan Zrównoważonej Mobil-
ności to dokument mający na 
celu zapewnienie takich opcji 
transportowych, które umożli-
wiają mieszkańcom dostęp do 
celów podróży i usług z wy-
korzystaniem ekologicznych 
środków transportu, poprawę 
dostępności usług i jakości życia 
mieszkańców, a także redukcję 
zanieczyszczenia powietrza i ha-
łasu, redukcję emisji gazów cie-
plarnianych oraz konsumpcję 
energii.

Konsultacje organizowane są po 
to, aby wiedza na ten temat do-
tarła do szerszego grona. Chodzi 
o to, żeby więcej osób miało 
świadomość na temat idei zrów-
noważonej mobilności i wpływie 
opracowywanego dokumentu na 
jakość życia w regionie. Uczest-
nicy poznają cel tworzonego 
opracowania o nazwie „Plan 
Zrównoważonej Mobilności dla 
Subregionu Północnego Woje-
wództwa Śląskiego”, jego ramy 

czasowe, zaangażowane zasoby, 
a także spodziewany efekt.

- Celem zrównoważonej mo-
bilności jest: zmniejszenie ruchu 
samochodowego, lepsze plano-
wanie przestrzenne, poprawa 
funkcjonowania transportu zbio-
rowego, stosowanie rozwiązań 
sprzyjających pieszym oraz ro-
werzystom, przeciwdziałanie 
wykluczeniu transportowemu, 
wyrównywanie możliwości dla 
wszystkich użytkowników ruchu 
oraz zwiększenie dostępności 
usług – informuje Urząd Miasta 
Częstochowy. 

Terminy i miejsca konsultacji: 
28.02.2023 godz. 17.00 Staro-
stwo Powiatowe w Myszkowie 
– sala sesyjna
01.03.2023 godz. 17.00 Urząd 
Gminy w Kłobucku – sala sesyjna
02.03.2023 godz. 17.00 Urząd 
Gminy w Przyrowie – sala se-
syjna
03.03.2023 godz. 17.00 Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miasta Częstochowy - 
sala konferencyjna, ul. Śląska 3/5

Wydział Funduszy Europej-
skich i Rozwoju UM zachęca do 
wzięcia udziału w konsultacjach 
społecznych. 

■ opr. nl

Ruszają z konsultacjami
Ciężarówki znikną z ulic

Jak podaje Unia Europejska, 
samochody ciężarowe, autobusy 
miejskie i autobusy dalekobieżne 
odpowiadają za 6% całkowitych 
emisji gazów cieplarnianych 
UE i ponad 25% emisji gazów 
cieplarnianych z transportu 
drogowego. Dlatego Komisja Eu-
ropejska chce zakazać Diesla na 
drogach unijnych. 

Organ chce wprowadzić zmiany, 
według których w miastach będą 
poruszać się autobusy bezemi-
syjne. Miałoby się to dokonać do 
końca 2030 roku. Oznacza to, że 
ostatnie nowe autobusy miejskie 
napędzane silnikami Diesla wyjadą 
na drogę w ciągu najbliższych 7 lat. 

Komisja Europejska zapropono-
wała właśnie stopniowe wprowa-

dzanie surowszych norm emisji 
CO2 dla prawie wszystkich no-
wych pojazdów ciężkich. Plano-
wane są następujące redukcje: 
45 proc. redukcji emisji od 2030 
roku; 65 proc. redukcji emisji 
od 2035 roku; 90 proc. redukcji 
emisji od 2040 roku. 

■ nl

Czy Diesle zostaną wycofane?
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Arche Hotel Częstochowa

W niedzielę 12 marca kolejna 
edycja Live Cooking z zawodni-
kami Włókniarza Częstochowa. 
Żużlowcy wcielą się w rolę szefów 
kuchni i w asyście zawodowych 
kucharzy będą “na żywo” przy-
gotowywać potrawy dla gości 
w hotelu Arche Częstochowa. To 
kulinarne wydarzenie będzie nie-
powtarzalną okazją dla prawdzi-
wych fanów “czarnego sportu” 
oraz gotowania! Dochód ze sprze-
daży biletów zostanie przekazany 
na wsparcie młodego sportowca 
– Oliviera Dłubały, który walczy 
z nowotworem złośliwym.

Organizatorami Live Cooking jest 
Arche Hotel Częstochowa oraz 
Włókniarz Częstochowa. Pierwsze 
takie wydarzenie miało miejsce 
w lutym 2020 roku. Wówczas do-
chód ze sprzedaży biletów oraz far-

tuchów kuchennych z podpisami 
gwiazd w całości został przekazany 
na rehabilitację byłego żużlowca – 
Kamila Cieślara.

Nadeszła pora na 2. edycję tego 
wydarzenia. Odbędzie się ona 12 
marca, o godzinie 16:00 w ho-
telowej restauracji Arche Vita. 
Tym razem Arche Hotel i Włók-
niarz połączą siły, aby wesprzeć 
młodego sportowca – Oliviera 
Dłubałę, który walczy z nowo-
tworem złośliwym. Olivier jest le-
czony w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie. Przyjmuje chemię 
według protokołu oraz dodat-
kową, bardzo kosztowną chemię 
celowaną, która nie jest refun-
dowana przez NFZ, ale znacznie 
zwiększa jego szanse na wyle-
czenie.

Podczas gotowania zawod-
nikom oraz trenerowi Włókniarza 

będą asystować: Tomasz Jaku-
biak, czyli niesamowicie chary-
zmatyczny kucharz i dziennikarz 
kulinarny, a także szef kuchni 
Arche Vita – Mirek Kała wraz ze 
swoją ekipą. Imprezę poprowadzi 
z kolei jeden z najpopularniejszych 
komentatorów żużlowych – To-
masz Dryła!

Żużlowcy Lwów w asyście zawo-
dowych kucharzy przygotują spe-
cjalnie dla Państwa “na żywo” 3 
potrawy, które goście będą mogli 
spróbować. Ten wieczór będzie 
niepowtarzalną okazją dla praw-
dziwych fanów “czarnego sportu” 
oraz gotowania! Dodajmy, że bę-
dzie to niesamowita okazja do 
wspólnego spędzenia czasu z ulu-
bionymi zawodnikami: możliwość 
rozmowy, pamiątkowe zdjęcia, 
autografy itp.

Cały przychód ze sprzedaży bi-
letów i fartuchów z autografami 
zostanie przekazany dla Oliviera. 
Bilet będzie zawierał:

Kulinarne show. Live Cooking – 
żużel od kuchni.

Powitalny kieliszek wina.
3-daniowa kolacja serwowana.
Pakiet napoi bezalkoholowych: 

kawa, herbata, woda.
Niepowtarzalną okazję do zdo-

bycia autografów i pamiątkowych 
zdjęć.
Cena biletu: 250 zł za 1 osobę. 
Rezerwacja miejsc i zakup biletów:
E-mail: rezerwacja@hotelczesto-
chowa.com
Telefon: 34 34 74 074
Szczegóły na stronie Hotelu Arche 
Częstochowa

Zawodnicy Włókniarza w roli kucharzy

Już w najbliższą sobotę

Klub hokejowy Kruki Często-
chowa zaprasza w sobotę 25 lu-
tego na ostatni w tym sezonie 
mecz rozgrywany na miejskim lo-
dowisku przy ulicy Boya – Żeleń-
skiego. Częstochowska drużyna 
zmierzy się z zespołem Hokej4All 
Katowice. Wstęp na wydarzenie 
jest wolny. Początek meczu 
punktualnie o godzinie 21:00.

Kruki Częstochowa to ama-
torska drużyna sportowa, która 
rozgrywa mecze o charakterze to-
warzyskim. - Bardzo chcemy grać 
w rozgrywkach/lidze, ale póki co, 
lodowisko w Częstochowie nie 
spełnia podstawowych wymogów 
regulaminowych – mówi Błażej 
Kępka z Kruków Częstochowa 
– Sezon w naszym mieście koń-
czymy sobotnim meczem z Ho-

kej4All Katowice, więc to ostatnia 
okazja, aby tej zimy zobaczyć na 
własne oczy, jak wyglądają ho-
kejowe zmagania na lodzie. To 
bardzo widowiskowy sport, który 
powoli znajduje uznanie często-
chowian – dodaje. W sezonie zi-
mowym drużyna Kruków trenuje 
na miejskim lodowisku przy ul. 
Boya-Żeleńskiego w poniedziałki 
i środy od godz 20:30 do 22:00. 
Ponadto w piątki w tych samych 
godzinach klub prowadzi zajęcia 
„otwarte” dla wszystkich. - Wiek, 
wzrost czy waga nie mają zna-
czenia. Wystarczy mieć ze sobą 
łyżwy, kask i chęci – zapewnia 
Błażej Kępka. Z końcem sezonu 
zimowego, miejskie lodowisko 
zostanie wyłączone z funkcjono-
wania, więc i drużyna Kruków bę-
dzie musiała wstrzymać treningi 

aż do listopada. W najbliższych 
tygodniach częstochowska dru-
żyna hokejowa rozegra jeszcze 
kilka meczów na Śląsku – praw-
dopodobnie bez możliwości 
przeprowadzenia wcześniejszego 
treningu. Klub dwukrotnie zgła-
szał projekt „Zimą lodowisko, 
latem rolkowisko” do Budżetu 
Obywatelskiego. Celem tego pro-
jektu była modernizacja obiektu 
przy ul. Boya-Żeleńskiego, obej-
mująca wymianę band na bez-
pieczniejsze dla użytkowników 
ślizgawek, ale również dająca 
możliwość rozgrywania meczów 
hokejowych. Projekt przewidywał 
także wymianę nawierzchni na 
nawierzchnię multi sportową, na 
której można jeździć i grać na rol-
kach w bezpiecznym miejscu. Nie-
stety nie udało się go zrealizować.

Częstochowskie Kruki zapraszają na mecz hokeja

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
fot. Włókniarz Częstochowa

fot. Kruki Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

W 22. kolejce PKO BP Eks-
traklasy Raków Częstochowa 
rozegra wyjazdowe spotkanie 
w Białymstoku. Rywalem 
Czerwono-Niebieskich będzie 
miejscowa Jagiellonia. Po-
czątek spotkania o godzinie 
18:00.

- Jesteśmy po bardzo dobrym 
meczu z Górnikiem, ale to już hi-
storia. Jedziemy do Białegostoku na 
mecz z rywalem, który podobnie jak 
my jeszcze nie przegrał w tej rundzie, 
więc zapowiada się ciekawe wido-
wisko – mówił na przedmeczowej 
konferencji trener Marek Papszun.

Raków zmierzy się z Jagiellonią

XXVIII edycja LIGI FUTSALU

Podczas inauguracji drugiego 
etapu rozgrywek Ligi Futsalu 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Częstochowy nie zabrakło 
emocji i niespodzianek. Sytuacja 
w grupie mistrzowskiej zrobiła 
się bardzo ciekawa, ponieważ 
drużyny będące w czołówce 
klasyfi kacji przegrywały bądź 
remisowały spotkania, a ze-
społy z dołu tabeli na tyle się 
zmobilizowały, że pourywały 
punkty drużynom wyżej klasyfi -
kowanym. 

- Przed ostatnimi spotkaniami 
drugiego etapu w grupie C li-
dera od szóstej drużyny dzielą 
jedynie trzy punkty. Tak wyrów-
nanych rozgrywek dawno nie 

było. Najbliższa niedziela za-
powiada się pasjonująco. Dziś 
ciężko wskazać faworyta całych 
rozgrywek, kwestia bezpośred-
niego awansu do półfinałów 
też jest otwarta. A drugi etap 
to nie koniec rozgrywek, po-
zostaje jeszcze runda finałowa, 
w której nie można pozwolić 
sobie na żadną porażkę. 26 lu-
tego w Hali „Polonia” czeka nas 
na pewno kolejna dawka emocji, 
jednak już dziś z niecierpliwo-
ścią czekamy na spotkania z 3 
i 4 marca, kiedy to zapadną 
ostateczne rozstrzygnięcia – 
podsumowuje Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i rekreacji 
MOSiR w Częstochowie

Za nami inauguracja drugiego 
etapu rozgrywek
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