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Od pięciu lat Polacy mogą ko-
rzystać z aplikacji mObywatel. 
Z roku na rok coraz więcej osób 
decyduje się na jej pobranie, 
dzięki czemu w swoich smart-
fonach mają dostęp do doku-
mentów takich jak prawo jazdy, 
czy mLegitymacja ucznia i stu-
denta. Niebawem czeka nas re-
wolucja. Rząd przyjął właśnie 
projekt ustawy, która zrównuje 
dokumenty zawarte w aplikacji 
mObywatel z dokumentami 
tradycyjnymi. To rozwiązanie 
pozwoli załatwiać sprawy urzę-
dowe przy wykorzystaniu cy-
frowego dowodu osobistego 
zapisanego w aplikacji. 

- Celem naszego rządu od 
zawsze była budowa silnego 
i sprawnego państwa. 8 lat temu 
polska administracja była skan-
senem Europy pod względem 
ucyfrowienia. Nie było usług 
cyfrowych dla obywateli - to do-
piero udało się nam – podkreśla 
premier Mateusz Morawiecki. 
Przełomem ma być przyjęcie 
przez Komitet Rady Ministrów 

ds. Cyfryzacji projektu ustawy 
o aplikacji mObywatel. Otwiera 
to drogę do rozpoczęcia zaawan-
sowanych prac legislacyjnych. 
Jak zapowiada Kancelaria Pre-
zesa Rady Ministrów, projekt 
zacznie obowiązywać jeszcze 
w pierwszej połowie 2023 roku 
i będzie to prawdziwy początek 
rewolucji na linii obywatel–pań-
stwo. - Po wprowadzeniu ustawy 
o aplikacji mObywatel, doku-
menty w aplikacji będą zrównane 
z dokumentami tradycyjnymi, co 
jest przełomowym rozwiązaniem 
– podkreśla minister Adam An-
druszkiewicz.

Cyfrowe dokumenty
oczekiwane

Nowe przepisy umożliwią 
przede wszystkim potwierdzanie 
swojej tożsamości z wykorzy-
staniem aplikacji mObywatel we 
wszystkich sytuacjach, w któ-
rych aktualnie dopuszczalne 
jest użycie dowodu osobistego. 
- Obecnie potrzeba posiadania 

cyfrowych dokumentów stała się 
bardziej powszechna i w więk-
szym stopniu odczuwalna. Jest 
ona determinowana wygodą, 
stylem życia oraz kwesti ami bez-
pieczeństwa. - Obywatele ocze-
kują możliwości potwierdzenia 
swojej tożsamości (a także po-
twierdzenia uprawnień, czy do-
konywania płatności za usługi 
publiczne) w sposób zdalny. 
W obecnym stanie prawnym 
dokumenty elektroniczne nie 
są w pełni zrównane w skut-
kach prawnych z analogicznymi 
dokumentami wydawanymi 
i funkcjonującymi w formie tra-
dycyjnej, a przez to często nie są 
uznawane w relacjach obywatel 
– urząd, obywatel – obywatel 
czy obywatel – biznes. Potrzeba 
udostępnienia równoważnego 
dokumentom tradycyjnym roz-
wiązania cyfrowego i wskazania, 
w których sytuacjach można je 
stosować jest sygnalizowana 
przez administrację, biznes oraz 
obywateli. 

■ Paula Nogaj

Na odcinku Kraków - Katowice
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Wystawa dinozaurów

Nie wiadomo, czy pod „gier-
kówką” w Częstochowie, która 
jest dziś rozkopana, odkryto już 
jakiegoś dinozaura. Wiadomo na-
tomiast, że w piątek i sobotę pra-
dawnych gadów będzie można 
poszukać w Galerii Jurajskiej.

Odkrywanie kości dinozaurów 
może być doskonałą zabawą, ale 
także nietypową lekcją historii 
naturalnej. Będą mogły się tym 
przekonać dzieci, które już 3 i 4 
marca wezmą udział w otwartych 
warsztatach paleontologicznych, 
które organizuje Galeria Jurajska.

Na dwa dni centrum handlowe 
zamieni się w wykopaliska, w któ-
rych będzie mogło wziąć udział 
każde dziecko. Najmłodsi nauczą 
się m.in. jak przy pomocy dłuta 
i młoteczka – takiego samego 
jakim posługują się naukowcy 
– wydobyć szkielet dinozaura 
ukryty w glinianej tabliczce.  Co 
więcej, swoje znalezisko uczest-
nicy warsztatów będą mogli za-

brać ze sobą do domu!
Nie zabraknie także okazji do 

tego, aby poszerzyć swoją wiedzę 
o dinozaurach i świecie sprzed 65 
milionów lat. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będą quizy wiedzy o me-
zozoicznych gadach, w czasie 
których będzie można poznać 
ciekawostki o stworach, a także 
poszukać ich śladów w fi lmie, 
kreskówkach czy książkach. Nie 
zabraknie także konkursów, infor-
mują organizatorzy.

– Całe warsztaty są niezwykle 
inspirujące. Zabierają dzieci 
w świat wykopalisk, a także po-
zwalają wcielić się w rolę paleon-
tologa-odkrywcę i zgłębić wiedzę 
o różnych gatunkach dinozaurów, 
ich życiu, diecie czy powodach, dla 
których wymarły. Co więcej, za-
chęcają do nauki poprzez zabawę 
w gronie rówieśników – mówi Vio-
lett a Dziubin-Łuszczyk, dyrektor 
marketi ngu Galerii Jurajskie.

Organizowane w weekend 

warsztaty są częścią trwającej 
właśnie w Galerii Jurajskiej wiel-
kiej wystawy dinozaurów. Do 11 
marca można tam samemu lub 
z pomocą przewodnika obejrzeć 
z bliska aż 18 realistycznych roz-
miarów fi gur gadów, które poru-
szają się i wydają dźwięki.

Na ekspozycji, która rozsiana jest 
po całym centrum handlowym, 
podziwiać można m.in. tyrano-
zaura, deinonycha czy metriakan-
tozaura, triceratopsa, stegozaura 

i apatozaura. Nie brakuje także 
pterandona, czyli latającego gada, 
rodzinki orintolestów –„ptasich 
złodziei”, a także małego T-Rexa, 
który wykluwa się z jaja.

Dopełnieniem całej wystawy jest 
atrakcja „Dinoride” z Parku Roz-
rywki „Zatorland”. Składają się na 
nią dwa mechaniczne dinozaury, 
którym najmłodsi mogą wskoczyć 
na grzbiet i odbyć ekscytującą 
przejażdżkę rodem z hollywo-
odzkiego fi lmu. Ponadto, w cen-
tralnym punkcie galerii ustawiono 
piaskownicę-wykopaliska oraz 
olbrzymią skorupę jaja, z którą 
można zapozować do zdjęcia.

Początek warsztatów zaplano-
wano na godz. 11.00. Potrwają 
one natomiast do godz. 18.00. 
Udział w zabawie jest bezpłatny, 
podobnie jak zwiedzanie wy-
stawy. Przejażdżka na „Dinoride” 
wiąże się natomiast z opłatą 5 zł, 
którą uiszcza się przy atrakcji.

■ Materiał prasowy GJ

Jurajska zamieni się w wykopaliska paleontologiczne
fot. Galeria Jurajska

You can dance – nowa generacja

Grupa taneczna ze Szkoły Pod-
stawowej nr 27 im. Zygmunta Łę-
skiego bierze udział w konkursie 
„You can dance – nowa gene-
racja 2”. Aby częstochowskiemu 
zespołowi udało się przejść 
dalej, potrzebne są nasze głosy. 
Można je oddawać do 5 marca. 
Sprawdźcie, jak to zrobić!

Zespół taneczny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 27 im. Zygmunta 
Łęskiego jest jedyną placówką 
z Częstochowy, która bierze 
udział w drugiej edycji „You can 
dance – nowa generacja 2”.  Do 
konkursu zgłoszono łącznie 350 
fi lmów, które są zapisem popisów 
tanecznych dzieci z oryginalną 
choreografi ą. Zwycięży 10 szkół, 
które do 5 marca zdobędą naj-
większą liczbę głosów.

– Aby zagłosować, na przezna-
czonej do tego stroni www.yo-
ucandance.tvp.pl/konkurs należy 
wejść w zakładkę ,,województwo 
śląskie”, odnaleźć fi lm Szkoły 

Podstawowej nr 27 w Często-
chowie i kliknąć „Zagłosuj”. Ano-
nimowo przyznajemy po jednym 
głosie trzem wybranym szkołom, 
a potem jeszcze jednej z nich 
–  punkt podwójny. Uwaga – po 
zagłosowaniu, aby nasz głos był 
ważny, musimy jeszcze zaakcep-
tować regulamin i potwierdzić nasz 
głos. Na końcu pojawi się podzię-
kowanie za udział i potwierdzenie, 
że nasz głos jest ważny. Z jednego 
adresu IP można zagłosować raz 
dziennie. Czas na oddawanie 
głosów jest do 5 marca – do godz. 
23.59 – wyjaśnia częstochowski 
magistrat, który również zachęca 
do wsparcia Szkoły Podstawowej 
nr 27. Nagrodą – oprócz graty-
fi kacji pieniężnej – będą odwie-
dziny gwiazd telewizyjnego show 
w szkole. O rozpropagowanie 
informacji o głosowaniu oraz jak 
największą liczbę głosów bardzo 
prosi Rada Rodziców SP nr 27.

■ pn

Zagłosuj na zespół 
z Częstochowy

Zmiany od marca

Renciści i emeryci, którzy nie 
ukończyli powszechnego wieku 
emerytalnego będą mogli teraz 
dorobić więcej do swoich świad-
czeń. Od 1 marca obowiązują 
nowe limity przychodów. Niższy, 
bezpieczny próg osiąganych za-
robków zwiększa się o 177 zł 
brutt o, a wyższy o 328,70 zł 
brutt o.

- Limity zarobkowe zmieniają 
się co 3 miesiące. Ich przekro-
czenie może spowodować, że 
ZUS zmniejszy lub zawiesi wypła-
cane świadczenie. Powinni na nie 
zwracać uwagę pracujący renciści 
i osoby na wcześniejszych emery-
turach, czyli te osoby, które jeszcze 
nie ukończyły powszechnego 
wieku emerytalnego, czyli 60 lat 
kobiety i 65 lat mężczyźni - infor-
muje  Beata Kopczyńska, regionalna 
rzeczniczka prasowa ZUS w woje-
wództwie śląskim. Od 1 marca limit 
pierwszego progu przychodu (70 
proc. przeciętnego wynagrodzenia) 
będzie wynosił 4713,50 zł brutt o, 
czyli o 177 zł więcej niż dotych-
czas. Oznacza to, że miesięczne za-
robki do tej kwoty nie będą miały 
wpływu na pobierane świadczenie, 
czyli nie zostanie ono ani pomniej-
szone, ani zawieszone, tylko wciąż 
będzie wypłacane w pełnej przy-
sługującej wysokości.  Natomiast 
druga kwota graniczna to 130 
proc. przeciętnego wynagrodzenia 
i od marca wynosi ona 8753,60 zł 
brutt o. – To oznacza, że jeśli wcze-
śniejszy emeryt lub rencista ze 
swojej dodatkowej pracy otrzyma 

miesięczne wynagrodzenie w wy-
sokości przekraczającej tę kwotę 
wówczas świadczenie zostanie 
zawieszone – wyjaśnia rzecz-
niczka. W sytuacji, gdy przychody 
miesięczne będą w granicach od 
4713,50 zł do 8753,60 zł brutt o to 
nastąpi zmniejszenie wypłacanego 
świadczenia o kwotę przekro-
czenia, ale nie więcej niż o kwotę 
maksymalnego zmniejszenia. Jest 
ona różna dla poszczególnych 
świadczeń, i tak od marca 2023 r. 
do końca lutego 2024 r. wynosi: 

• 794,35 zł dla emerytur 
i rent z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy,

• 595,80 zł dla rent z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy,

• 675,24 zł dla rent rodzin-
nych, do których uprawniona jest 
jedna osoba.

Dorabianie bez ograniczeń 
Emeryci, którzy osiągnęli po-

wszechny wiek emerytalny (60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) 
mogą osiągać dodatkowe przy-
chody bez ograniczeń. Wyjątek 
od tej zasady stanowią ci eme-

ryci, którym ZUS podwyższył 
wyliczoną emeryturę do kwoty 
świadczenia minimalnego (od 
marca 1588,44 zł brutt o).  Wów-
czas, jeżeli przychód z tytułu 
pracy przekroczy wysokość kwoty 
podwyższenia do minimalnej 
emerytury, emerytura za dany 
okres będzie wypłacana w niż-
szej kwocie, tj. bez dopłaty do 
minimum – dodaje rzeczniczka. 
Zarobkować bez ograniczeń 
mogą również niektórzy renciści. 
Chodzi o osoby, które pobierają 
renty dla inwalidów wojennych, 
inwalidów wojskowych, których 
niezdolność do pracy związana 
jest ze służbą wojskową. Ten 
przywilej dotyczy również rent 
rodzinnych przysługujących po 
uprawnionych do tych świadczeń. 
Limitami przychodów nie muszą 
przejmować się także osoby po-
bierające rentę rodzinną, która 
jest kwotowo korzystniejsza od 
ustalonej  emerytury z tytułu 
ukończenia powszechnego wieku 
emerytalnego.

■ opr. pn

Nowe progi zarobkowe 
dla emerytów i rencistów

www.youcandance.tvp.pl/konkurs
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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 przed częstochowskim sądem

27 lutego przed częstochow-
skim sądem ruszył proces 
35-letniego Rafała W., który 
w październiku 2022 roku miał 
dopuścić się zabójstwa swojej 
teściowej. Feralnego dnia męż-
czyzna zaatakował nożem rów-
nież swoją żonę, której jednak 
udało się uciec i ukryć u są-
siadów. Gdy dołączyli do niej 
synowie w wieku 9 i 3 lat, jeden 
z nich powiedział, że tata zabił 
babcię…Sprawa jest prowa-
dzona jawnie. 

W poniedziałek częstochowski 
sąd otworzył przewód sądowy 
w sprawie Rafała W. oskarżonego 
o zabójstwo teściowej. Męż-
czyzna nie przyznał się do po-
pełnienia zarzucanego mu czynu 
i złożył wyjaśnienia. Przesłu-
chana została także żona Rafała 
W. Proces będzie kontynuowany 
6 kwietnia. 

Przypomnijmy, że w toku 
śledztwa ustalono, że 6 paździer-
nika 2022 roku 35-letni Rafał W. 
opuścił zakład karny po odbyciu 
6 miesięcy kary pozbawienia 
wolności. Około godz. 15.30 
przybył do domu, znajdującego 
się w miejscowości Irządze w po-
wiecie zawierciańskim. Żona 
mężczyzny nie otworzyła mu 

jednak drzwi, gdyż obawiała się 
jego reakcji na złożenie przez nią 
pozwu rozwodowego. W trakcie 
pobytu w zakładzie karnym Rafał 
W. telefonicznie groził jej bowiem 
pozbawieniem życia poprzez wy-
sadzenie domu. Oskarżony po 
wybiciu szyb w oknie kuchennym 
wszedł do domu i pobił teściową 
pięściami po głowie. Następnie 
używając noża zaatakował żonę, 
której jednak udało się wyswo-
bodzić i uciec do sąsiadów. Po 
upływie 5 minut do domu są-
siadów przybiegli także dwaj sy-
nowie oskarżonego w wieku 9 
i 3 lat i jeden z nich powiedział, 
że tata zabił babcię. - Wezwani 
na miejsce policjanci zatrzymali 
zakrwawionego Rafała W., który 
na ich widok próbował odjechać 
samochodem. Przeprowadzone 
wobec niego badanie wykazało 
około 2 promili alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Gdy do domu 
weszła pokrzywdzona w towarzy-
stwie policjantów zauważyła leżącą 
na łóżku matkę, która nie dawała 
oznak życia. Wykonana w toku 
dalszego śledztwa sekcja zwłok 
wykazała, że przyczyną zgonu ko-
biety były liczne rany kłute klatki 
piersiowej – informuje prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik często-
chowskiej prokuratury. 

Już wcześniej twierdził, że 
działał w obronie własnej

W trakcie śledztwa prokurator 
przedstawił Rafałowi W. za-
rzuty zabójstwa teściowej, usi-
łowania zabójstwa żony, gróźb 
karalnych pod adresem żony, 
znęcania się nad żoną i synem, 
zniszczenia samochodu żony 
oraz kierowania gróźb bezpraw-
nych w stosunku do zatrzymują-
cych go policjantów. Oskarżony 
nie przyznał się do popełnienia 
tych przestępstw. Przesłuchany 
przez prokuratora wyjaśnił, że 
został zaatakowany nożem przez 
teściową i działał w obronie 
własnej. Ponadto stwierdził, że 
miał prawo zniszczyć samochód, 
gdyż należał także do niego. Na 
wniosek prokuratora Sąd Rejo-
nowy w Myszkowie zastosował 
wobec podejrzanego tymcza-
sowe aresztowanie. Rafał W. był 
w przeszłości wielokrotnie ka-
rany. Oskarżonemu grozi kara 
pozbawienia wolności od 8 do 
15 lat, kara 25 lat pozbawienia 
wolności albo kara dożywotniego 
pozbawienia wolności. Po prze-
prowadzeniu postępowania do-
wodowego sąd wyda wyrok.  

■ Paula Nogaj

Rafał W. nie przyznaje się do zabicia teściowej

Kiedy i gdzie?

W marcu mieszkańcy Często-
chowy będą mieli możliwość 
pozbycia się odpadów proble-
mowych, czyli takich, które są 
groźne dla środowiska. Chodzi 
m.in. o przeterminowane leki, 
chemikalia, akumulatory czy 
sprzęt elektroniczny.

Mobilny Punkt Zbierania Od-
padów Problemowych raz na 
kwartał wyjeźdzą w trasę po 
Częstochowie zatrzymując się 
w konkretne dni i w konkretnych 
godzinach w wyznaczonych lo-
kalizacjach. W marcu pojawi się 
w każdej dzielnicy. - Dzięki Mo-
bilnemu Punktowi mamy okazję 
bezpiecznie, legalnie i wygodnie 
pozbyć się odpadów, które ze 
względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny i inne cechy są za-
grożeniem dla środowiska – to np. 

przeterminowane leki, chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, stary 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
o małych gabarytach, a także zu-
żyte igły i strzykawki – informuje 
Centrum Usług Komunalnych. To 
właśnie na stronie CUK możemy 
zapoznać się ze szczegółowym 
harmonogramem wyjazdówMobil-
nego Punktu Zbierania Odpadów 
Problemowych. Pierwszy wyjazd 
już w najbliższą sobotę – 4 marca. 
Tego dnia kłopotliwych śmieci po-
zbyć się będą mogli mieszkańcy 
dzielnic Dźbów, Stradom, Gna-
szyn-Kawodrza, Podjasnogórska, 
Lisiniec i Częstochówka-Parkitka. 
- Jeśli chcemy mieć szczegółowe 
informacje o pracy Mobilnego 
Punktu zawsze pod ręką, warto 
zainstalować sobie aplikację Eco 
Harmonogram. Znajdziemy w niej 
też inne ważne powiadomienia 

dotyczące odpadów komunal-
nych – dodaje CUK i przypomina, 
że same elektroodpady można 
wrzucać do charakterystycznych 
czerwonych pojemników, które 
znajdziemy w wielu miejscach 
miasta. To specjalne pojemniki, 
które są przeznaczone na sprzęty 
elektryczne i elektroniczne o ga-
barytach nieprzekraczających 
50x50x50 cm. Ponadto warto pa-
miętać, że odpady niebezpieczne/
problemowe można oddać w Sta-
cjonarnym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Częstochowskim Przedsiębior-
stwie Komunalnym w Sobuczynie, 
przy ul. Konwaliowej. Odpady są 
przyjmowane tam od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-18 oraz w so-
boty w godz. 10-15.

■ pn

Możemy pozbyć się odpadów problemowych
Brak zainteresowania 

Kolejny przetarg na Dom 
Księcia zakończył się niepo-
wodzeniem. Termin wpłacenia 
wadiów minął 23 lutego, a nikt 
nie zgłosił swojego zaintereso-
wania. Co dalej? 

Cena wywoławcza wyniosła 
7,5 mln zł brutt o, a wadium – 1,5 
mln zł brutt o. Kolejny raz nikt nie 
zgłosił chęci zakupu. 

Nieruchomość jest objęta 
ochroną konserwatora zabytków 
poprzez wpis do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Dom Księcia 
wraz z otoczeniem posiada do-
stęp do pełnego uzbrojenia miej-
skiego. Przetarg miał odbyć się 
27 lutego (poniedziałek) w sali 
sesyjnej UM Częstochowy przy 
ul. Śląskiej 11/13. W związku 
z brakiem wpłaty wadium nie do-
szło do wydarzenia. 

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 lo-
kali”.

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 ko-
lejowego i autobusowego. Dom 
Księcia jest zlokalizowany po-
między aleją Wolności, ul. Jana 
III Sobieskiego i ul. Boya-Żeleń-
skiego.

Dom Księcia powstał ok. 1912 
r. Powstał w wyniku zamówienie 
przez wielkiego księcia Michała 
Romanowa. Pierwotnie był 
przeznaczony dla urzędników 
rosyjskich. Od dłuższego czasu 
budynek jest wyłączony z użyt-
kowania. W latach 2017-2018 
przeprowadzono w nim nie-
zbędne prace zabezpieczające. 
Całkowita powierzchnia użyt-
kowa budynku wynosi 10,2 tys. 
m2, a kubatura 55 242 m3.

■ opr. nl

Dom Księcia – nie będzie licytacji?

Przyjmowane są zgłoszenia

Jesteście zainteresowani od-
byciem stażu zawodowego 
w Urzędzie Miasta Częstochowy? 
Magistrat przyjmuje zgłoszenia. 
Warunkiem jest posiadanie sta-
tusu bezrobotnego – nie ma jednak 
ograniczeń wiekowych. Sprawdźcie 
szczegóły.

Wymagania, jakie należy 
spełnić to:

• posiadanie statusu osoby 
bezrobotnej zarejestrowanej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Częstochowie,

• wykształcenie minimum 
średnie, preferowane wyższe,

• umiejętność obsługi kompu-
tera i oprogramowania biurowego 
– MS Offi  ce/Libre Offi  ce,

• komunikatywność,
• wysoka kultura osobista.

Kandydatki i kandydaci, którzy 
nie spełniają powyższych wy-
magań, nie będą brani pod uwagę 
podczas rekrutacji. List motywa-
cyjny i CV należy przesłać naj-
później do 5 marca wiadomością 
e-mail na adres ps@czestochowa.
um.gov.pl. W temacie wiado-
mości trzeba napisać: Staż – imię 
i nazwisko kandydata. Plano-
wany termin rozpoczęcia stażu to 

przełom marca i kwietnia 2023 r. 
Stypendium z tytułu odbywania 
stażu wypłaca Powiatowy Urząd 
Pracy w Częstochowie. Nie ma 
ograniczeń wiekowych dla kandy-

datek/kandydatów. Urząd Miasta 
skontaktuje się z wybranymi na 
staż kandydatkami/kandydatami. 

■ opr. pn

Zdobądź staż w Urzędzie Miasta Częstochowy!

fot. UM Częstochowy



4 PIĄTEK-NIEDZIELA, 3-5 marca 2023 aktualności

Rząd obniżył planowaną subwencję

Urząd Miasta poinformował, 
że rząd obniżył planowaną sub-
wencję oświatową dla Często-
chowy na 2023 r. o ponad 1,2 
mln zł. W konsekwencji czę-
stochowski magistrat jest zmu-
szony dokładać ponad 140 mln zł 
rocznie do zadań edukacyjnych 
fi nansowanych z subwencji.

Obniżenie planowanej sub-
wencji oświatowej dla Czę-
stochowy to efekt korekty 
Ministerstwa Finansów po 
uchwaleniu budżetu państwa na 
2023 r. - Ubytki dotyczą kwot 
części oświatowej subwencji 
ogólnej (-578 tys. zł) oraz części 
równoważącej subwencji ogólnej 
(-648 tys. zł). Obecnie wysokość 
oświatowej subwencji dla Często-
chowy wynosi niespełna 427,5 
mln zł, a część równoważąca 
subwencji to nieco ponad 19,5 
mln zł – informuje częstochowski 
magistrat i zwraca uwagę na to, 
że zmiana ta skutkuje pogłębie-
niem niedoborów fi nansowych 
w oświacie. Co więcej, to samo-
rządy muszą je uzupełniać ze 
środków własnych. Teoretycznie 
rządzowa subwencja oświatowa 
powinna być wystarczająca, aby 
pokryć nauczycielskie płace oraz 
utrzymanie szkół i innych pla-
cówek oświatowych w Często-
chowie. Urząd zaznacza, że na 
przedszkola miasto nie otrzymuje 
subwencji, a jedynie niedużą do-

tację. Częstochowa podobnie jak 
inne miasta dokłada do oświaty 
coraz więcej w ostatnich latach, 
ponieważ koszty rosną zdecydo-
wanie szybciej niż wysokość sub-
wencji. Dla porównania, w 2015 r. 
miasto dołożyło do subwencji 47 
mln zł, z kolei w 2022 r. było to 
już 142 mln zł. Środki ministerialne 
pokrywają obecnie tylko ok. 73% 
subwencjonowanych wydatków 
oświatowych i nie wystarczają 
nawet na nauczycielskie płace. - 
Z uwagi na obecny system fi nanso-
wania oświaty w ramach subwencji 
każda regulacja pensji (która na-
uczycielom z pewnością się należy) 
powoduje konieczność znalezienia 
dodatkowych środków przez samo-
rząd. Środki z subwencji nigdy nie 
zabezpieczają pełnej kwoty na taką 
podwyżkę. Tak będzie i w przy-
padku zatwierdzonej ostatnio 
zmiany uposażenia nauczycieli, 
z wyrównaniem od stycznia. Ko-
nieczność kierowania corocznie 
dużych dodatkowych kwot na 
niezbędne wydatki oświatowe 
jest jednym z głównych po-
wodów ograniczenia możliwości 
fi nansowych samorządów, w tym 
Częstochowy, w ostatnich latach. 
Warto dodać, że wydatki na edu-
kację stanowiły w 2022 r. 37,6% 
budżetu miasta ogółem – wy-
jaśnia Wydział Budżetu i Analiz 
Urzędu Miasta Częstochowy.

■ opr. pn

Częstochowa dołoży  
140 mln zł do oświaty

Czterech chętnych do budowy

Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie otworzył oferty złożone 
w postępowaniu przetargowym 
na budowę przedłużenia ul. 1 
maja do ul. Krakowskiej. Chęć 
do zrealizowania tej mostowo-
-drogowej inwestycji zgłosiły 
cztery firmy. Co ciekawe, każda 
z aplikacji mieści się w łącznym 
budżecie przewidzianym przez 
zamawiającego. 

Zestawienie ofert wraz z nazwą 
podmiotów i proponowanymi 
kwotami za wykonawstwo:

- Trakcja S.A. z Warszawy 
z ofertą 110 647 760.61 zł

- STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pruszkowie z ofertą 116 042 
341.41 zł

- PRIMOST POŁUDNIE Sp. 
z o.o. z Będzina z ofertą 94 721 
235.71 zł

- INTOP Warszawa Sp. z o.o. 
z ofertą 107 660 477.74 zł

Po otworzeniu ofert, Miejski 

Zarząd Dróg w Częstochowie 
rozpocznie ich badanie i ana-
lizę. Dopiero po wypełneniu 
wszelkich potrzebnych for-
malności przetargowych wyło-
niony zostanie wykonawca prac, 
z którym następnie zostanie 
podpisana umowa. - Cieszę się, 
że kolejna inwestycja bardzo 
ważna z punktu widzenia roz-
woju układu komunikacyjnego 
miasta w ramach programu 
Lepsza Komunikacja w Czę-
stochowie dojdzie do skutku. 
Umożliwi ona połączenie nad 
linią kolejową dwóch części 
miasta a jednocześnie dwóch 
kluczowych dróg, objętych 
obecnie inwestycjami: nowej 
alei Wojska Polskiego (DK-91) 
i DK-46 wraz z obejściem ul. św. 
Barbary – podkreśla prezydent 
Częstochowy, Krzysztof Maty-
jaszczyk. – Co ważne, zasadnicza 
realizacja tego zadania prze-
widziana jest po zakończeniu 

wspomnianych inwestycji, a bu-
dowa połączenia Krakowskiej 
i 1 Maja nie będzie powodowała 
istotnych utrudnień w miej-
skim ruchu – dodaje prezydent 
naszego miasta. Jak informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD, dokumentacja projektowa 
zadania jest gotowa.  - Przebieg 
inwestycji był szeroko konsul-
towany, co pozwoli zminimali-
zować ingerencję w istniejącą 
zabudowę. W ramach inwestycji 
przebudowane zostanie rondo 
Mickiewicza w Częstochowie, 
wybudowane zostanie także 
nowe skrzyżowanie u zbiegu 
ulicy Krakowskiej i ks. Wró-
blewskiego. Te dwa punkty po-
łączy wiadukt wraz z drogami 
dojazdowymi - przeprawa przez 
tory, które dzielą miasto na pół 
z pełną infrastrukturą drogową, 
rowerową i dedykowaną pie-
szym – wyjaśnia rzecznik.

■ pn

Połączenie ul. 1 maja i Krakowskiej
8 marca

Tradycyjnie na Jasnej Górze odbę-
dzie się Święto Kobiet u Najpiękniej-
szej z Niewiast. To już 16. edycja tego 
wydarzenia. W tym roku będzie ono 
hołdem oddanym bohaterkom - 
Polkom w 160. rocznicę Powstania 
Styczniowego i Ukrainkom, które 
mimo koszmaru wojny nie tracą na-
dziei. 

- Przybyć ma spora grupa 
uchodźców. Najważniejszym 
punktem spotkania będzie Msza św. 
celebrowana o godz.17.00 w Kaplicy 
Matki Bożej pod przewodnictwem 
bp. Andrzeja Przybylskiego z Często-
chowy z wypowiedzianym w języku 
polskim i ukraińskim aktem zawie-
rzenia. Eucharysti a sprawowana bę-
dzie w Kielichu Życia i Przemiany, 
wyjętym specjalnie na tę okazję z ja-
snogórskiego skarbca. To dar kobiet 
polskich złożony Pani Jasnogórskiej 
3 maja 1982 r. jako wotum dziękczy-
nienia za Jej 600-letnią opiekę nad 
Narodem i z prośbą o przemianę życia 
Polaków – zapowiada Izabela Tyras, 
rzeczniczka z Biura Prasowego Jasnej 
Góry. Po mszy świętej w Basti onie 
św. Barbary, gdzie znajduje się Ka-
plica Jasnogórskiej Matki Pojednania 

i „Golgota Wschodu” odbędzie się 
specjalne spotkanie, upamiętniające 
miliony Polaków, ofi ary Rosji carskiej 
i totalitaryzmu sowieckiego, i niosące 
przesłanie o niezłomności ludzkiego 
ducha, przebaczeniu i wierze we 
wstawiennictwo Matki Bożej.

Wydarzenia towarzyszące

Około godz.18.00 zaplanowano 
spektakl poetycko-muzyczny „Ko-
biety duszą Powstania Stycznio-
wego”. Następnie w Sali Rycerskiej 
odbędzie się otwarcie wystawy foto-
grafi cznej „Ukrainka” przygotowanej 
pod patronatem Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek. - Święto Kobiet 
organizowane jest w Sanktuarium 
od 16 lat z inicjatywy Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christi ana” 
w Częstochowie. Celem spotkania 
jest ukazanie piękna kobiecego po-
wołania oraz roli niewiast w życiu 
rodziny i Narodu – podkreśla Izabela 
Tyras. Na tegoroczne święto zapra-
szają: przeor Jasnej Góry o. Samuel 
Pacholski, Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christi ana”, poseł na Sejm RP 
Lidia Burzyńska.

■ opr. pn

Tradycyjne Święto Kobiet 
na Jasnej Górze
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Konkurs europosłanki 

Maciej Dubiak został finalistą VII 
wojewódzkiego konkursu ,,Żoł-
nierze wyklęci. Niezłomni Bohate-
rowie.” Organizatorką była poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Jadwiga 
Wiśniewska.

 
Chłopiec to uczeń Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego im. Jana Pawła II 
w Rudnikach. Od 8 lat organizowany 
jest konkurs. To nie pierwszy raz, kiedy 
uczniowie odnoszą sukcesy. Wybór 
zwycięzcy nie był łatwy. Do komisji 
konkursowej wpłynęły 552 prace, 
więc tym bardziej cieszy zwycięstwo 
ucznia Gminy. Prace laureatów, szcze-
gółowe wyniki, a także relację z Gali 
znaleźć można na stronie interne-
towej Pani Europoseł.

Maciej Dubiak finalistą z Gminy Rędziny

Gmina Mykanów 

Klub Seniora organizuje 
warsztaty integracyjne

Rusza nowy projekt w Gminie 
Mykanów. Klub Seniora w My-
kanowie zaprasza do udziału 
w ,,Integracyjnych warsztatach 
dla mieszkańców LGD – Razem 
dla wyżyny”. 

W ofercie czekają zajęcia z strze-
lania, warsztaty makramy, a także 

warsztaty naturalnych kosme-
tyków. Pierwsze zajęcia odbędą 
się już w marcu.

Zapisów można dokonać 
u Marii Noszczyk pod numerem 
691 947 144 lub u Stanisława 
Stefańskiego – 663 677 879. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronie Gminy Mykanów.

Gmina Rędziny

Turniej Tańca już za nami 

Impreza Grand Prix Polski PTT od-
była się jak co roku. Liczni tancerze, 
w parach i solo rywalizowali w tań-
cach standardowych i latynoamery-
kańskich. 

W imprezie wzięli udział młodzi za-
wodnicy, mający zaledwie 7 lat, koń-
cząc na dorosłych tancerzach. W ten 
ostatni weekend odbył się coroczny 
konkurs. I tym razem został zorgani-
zowany przez Klub Tańca Towarzy-
skiego ZORBA. Odpowiedzialni za 
organizację byli Dominika i Marcin 
Kisztelińscy. Patronat nad imprezą 

objął Starosta Częstochowski oraz 
Wójt Gminy Rędziny.

- Poziom imprezy stał na naj-
wyższym poziomie nie tylko ta-
necznym, ale także organizacyjnym. 
Profesjonalne przygotowanie 
Hali zapewnili organizatorzy. 
Położony parkiet, scenografia 
oraz oświetlenie tworzyły nie-
samowite wrażenia estetyczne. 
Pary i soliści mogli prezentować 
się w świetnych warunkach które 
można porównać do imprez rangi 
mistrzowskiej – informuje Urząd 
Gminy Rędziny. 

Gmina Kłomnice 

Wójt przyznał finansowanie dla seniorów 
Aż cztery organizacje otrzymają 

finansowe wsparcie. Dzięki temu 
zwiększy się ilość i jakość działań 
na rzecz seniorów. 

Wójt Gminy Kłomnice Piotr 
Juszczyk ogłosił wyniki otwar-
tego konkursu ofert. Projekt do-

tyczył wsparcia realizacji zadania 
publicznego z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w środowiskach miej-
scowych seniorów.

Wsparcie trafi do czterech organi-
zacji, które łącznie otrzymają 8 tys. 
zł. Najwięcej z tej puli, bo 5 tys. zł 

otrzyma Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Kłomni-
cach. Po 1 tys. zł zostanie wsparta 
działalność Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kłomni-
cach oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skrzydlowie.

fot.: UM Rędziny

Gmina Koniecpol 

W związku ze zbliżającym się 
świętem, Grupa Teatralna Babi-
niec zaprasza na spektakl ,,Być 
kobietą to nie grzech”. 

4 i 5 marca o godzinie 17 od-

będą się spektakle, na które 
serdecznie zapraszane są panie 
w różnym wieku. Wydarzenie od-
będzie się w Centrum Społeczno 
– Kulturalnym w Koniecpolu. Za 

scenariusz, reżyserię i muzykę 
odpowiedzialny jest Zbigniew 
Woldański. Dodatkowo, 26 marca 
bez obowiązkowych wejściówek 
odbędzie się dodatkowy spektakl.

Dzień Kobiet z Grupą Teatralną Babiniec

fot.: UM Rędziny

Gmina Lelów

Od dłuższego czasu w Gminie 
trwają prace nad poznaniem i zrozu-
mieniem początków Lelowa. Dalsze 
prace mogą pomóc ustalić, jak wy-
glądała osada przed wieloma laty. 

Historycy nie mają łatwej pracy. 
Nie wiadomo, czy uda się odnaleźć 
starsze niż średniowiecze doku-
menty, które wskazałyby na jakiekol-
wiek informacje o miejscowości. Jak 
informuje gmina, jednym z wyjść na 
tę chwilę jest rozpoczęcia badań ar-
cheologicznych. 

- Kwestią tą interesują się zarówno 
badacze lokalni jak i przedstawiciele 
uznanych ośrodków naukowych. 
Historycy zajmujący się tą tematyką 
dokonali kwerendy zachowanych 
dokumentów, lecz pomimo ich starań 
początki średniowiecznej osady nikną 
w mrokach średniowiecza – infor-
muje Urząd Gminy Lelów. 

Najstarsza wzmianka o Lelowie 
pochodzi z roku 1193. Na ten 
moment wiadomo, że wówczas 
był to już zorganizowany ośrodek 
posiadający targ czy też karczmę. 
Niestety nie przetrwał, żaden 
dokument opisujący osadę lub 
przynajmniej poświadczający jej 

istnienie, który wytworzono by 
przed wspomnianą datą. 

Badacze związani z Lelowskim 
Towarzystwem Historyczno-Kultu-
ralnym, już w roku 2019, rozpoczęli 
prace na terenie Staromieścia. Pro-
wadzono wówczas przede wszystkim 
prospekcję lotniczą oraz tak zwane 
badania powierzchniowe. Głównym 
celem tych działań było wytypo-
wanie miejsc, które mogłyby ukrywać 
relikty dawnej osady. 

Analiza fotografii lotniczych, po-
zwoliła na wskazanie niewysokiego 
wzgórza, które rozpoczyna się około 
100 m na północ od kościoła w Sta-
romieściu. Rozpościera się ono na 
powierzchni około 7 hektarów, a jego 
wschodnie zbocze opiera się o nie-
wielką rzekę Czyżówkę (zwaną też 
Halszką). 

W grudniu 2022 i lutym 2023, za-
łożono łącznie trzy wykopy sonda-
żowe, zlokalizowane we wschodniej 
i środkowej części wzgórza. Pracami 
badawczymi kierował archeolog 
Bartosz Karolczyk z LTHK, a po-
mocy udzieliła też Gmina Lelów. 
Ponadto w działaniach tych brali 
również udział członkowie Śląskiej 
Grupy Eksploracyjnej oraz pasjonaci 

historii z częstochowskiej Grupy 
Perun. W ich wyniku odkryto szereg 
obiektów archeologicznych, z któ-
rych najciekawszym wydaje się być 
relikt chaty o konstrukcji słupowej. 

Prace prowadzone w rejonie 
wzgórza, pozwoliły na potwierdzenie 
tezy o istnieniu w tym miejscu osady 
w końcowym okresie wczesnego 
średniowiecza. W dalszej kolejności 
poza badaniami samego wzniesienia, 
planowane jest też przeprowadzenie 
następnych wykopów sondażowych 
oraz badań geofizycznych, które 
pozwoliłyby na ustalenie czy osada 
miała charakter otwarty, czy też znaj-
dował się tutaj jednak potężny gród 
z umocnieniami drewniano ziemnymi. 

W lipcu 2022, pomiędzy opisanym 
wzgórzem a kościołem, badania prze-
prowadzili też archeolodzy z Uniwer-
sytetu w Łodzi, którym przewodził 
Radosław Zdaniewicz. Również oni 
zarejestrowali tam pozostałości z po-
dobnego okresu. Możliwe, że osada 
miała charakter wieloczłonowego 
grodu, jednak na tą chwilę nie mo-
żemy tego potwierdzić. Dalsze prace 
zapowiadane są zarówno przez In-
stytut Archeologii UŁ, jak i Lelowskie 
Towarzystwo Historyczno-Kulturalne.

Badania archeologiczne nadal trwają

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska
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Czas głosowania

Częstochowianin Robert Jasiak 
ma szansę zostać ,,Człowiekiem 
książki”! Właśnie trwa plebiscyt 
portalu ,,Lubimy Czytać”.

Jasiak zajmuje się m. in. promo-
waniem literatury. Niedawno miała 
miejsce premiera jego podcastu 
,,Kartkowanie”. Z tym hasłem ,,kart-
kowanie rąk nie brudzi” związany 
jest od lat. W ten sposób stara się 
zachęcić do sięgania po literaturę.

To już 8. edycja plebiscytu Książki 
Roku. W grupie nominowanych 
znajduje się 20 osób, które na różne, 
autorskie sposoby przekonują w In-
ternecie, że warto sięgać po książki.

Organizatorzy kierowali się róż-
nymi kryteriami, biorąc pod uwagę 
wybór nominowanych osób. Ana-
lizowane zostały takie rzeczy, jak 
zasięgi (twarde dane na temat kli-
kalności, liczby wyświetleń etc.), 
kreatywność i innowacyjność, liczba 
kanałów, różnorodność treści, ak-
tywność w społeczności czytel-
niczej, rozwój (zarówno samych 
projektów popularyzatorskich, jak 
i skupionych wokół nich społecz-
ności) oraz spójność. Jednym z kry-
teriów była odpowiedź na pytanie 
czy nominowana osoba może zostać 
subiektywnie zaliczona do wiel-
kiej społeczności ,,Lubimy czytać”. 
Chodzi o to, czy osoba łączy swoją 

działalność z ofertą prezentowaną 
na portalu (recenzje, konkursy, uży-
wanie odpowiednich hashtagów 
etc.)

Nagrodą główną jest kwota 10 
tys. zł. ,,Człowiek Książki” to jedna 
z 14 kategorii, którą oferuje plebi-
scyt. Głosować można za darmo 
do 28 lutego na stronie plebiscytu. 
Nie trzeba być zalogowanym użyt-
kownikiem, aby wziąć udział w gło-
sowaniu. Rozstrzygnięcie nastąpi 
w marcu.

Robert Jasiak to animator kultury, 
twórca cyfrowy. Od 2011 roku 
tworzy markę „Wspieraj Kulturę”. 
Początkowo jej zadaniem była pro-
mocja czytelnictwa i wsparcie lokal-
nych środowisk literackich, w tym 
bibliotek. Przez ponad dekadę marka 
„Wspieraj Kulturę” zdobyła uznanie 
odbiorców i odbiorczyń w mediach 
społecznościowych.

 ■ opr. nl

Robert Jasiak nominowany
w 8. edycji Plebiscytu!

fot.: UM Częstochowa

Konkurs rozstrzygnięty

W Reymoncie odbył się finał 
konkursu na prace inspirowane 
postacią Mikołaja Kopernika. 
Inspiracją miała być postać 
naukowca, który ,,Wstrzymał 
Słońce, ruszył Ziemię”. Pod tym 
tytułem rywalizowały osoby, 
które zgłosiły swoje prace.

Konkurs skierowany był do 
młodzieży klas 7 i 8 szkół pod-
stawowych Częstochowy oraz 
powiatów częstochowskiego, 
kłobuckiego, lublinieckiego 
i myszkowskiego. Trzeba było wy-
konać pracę plastyczną/graficzną 
nawiązującą do Kopernika lub 
jego osiągnięć.

I miejsce zajęła Lena Kęsik ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Opatowie, II 
miejsce – Lena Trzebska ze Szkoły 
Podstawowej nr 53 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Częstochowie, 
a III miejsce – Anna Pabiś, także 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Opatowie.

Wyróżnienia trafiły w ręce 
uczennic częstochowskich pla-
cówek – Sofii Kukhar ze Szkoły 
Podstawowej nr 53 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Skło-
dowskiej Curie, Mai Szymochy 

ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. 
Królowej Jadwigi oraz Julii Wąsik 
ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. 
Armii Krajowej.

II edycję konkursu ,,Twoja wy-
obraźnia – twój obraz” zorgani-
zował Zespół Szkół Przemysłu 
Mody i Reklamy wraz z Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego (CKZiU). Po-
wodem zorganizowania kon-
kursu była 550. rocznica urodzin 
naukowca odpowiedzialnego 
za zmianę myślenia o naszym 
miejscu w kosmosie, nazwaną 
potem ,,przewrotem koperni-
kańskim”.

Miejscem finału była siedziba 
Zespołu Szkół Przemysłu Mody 
i Reklamy. Biogram Kopernika 
zaprezentowano tam pod su-
fitem zamienionym w kosmiczną 
scenerię i przy piosence Zdzi-
sławy Sośnickiej ,,Aleja gwiazd” 
śpiewanej przez Anitę Stępień. 
Urząd Miasta reprezentował 
naczelnik Wydziału Edukacji 
Rafał Piotrowski, który wrę-
czał nagrody i dyplomy razem 
z dyrektorem CKZiU Dariuszem 
Humajem i dyrektorem ,,RE:y-
monta” Dariuszem Zającem.

 ■ opr. nl

Uczniowie stworzyli prace 
z Mikołajem Kopernikiem

Drzewa pod kontrolą

Urząd Miasta Częstochowy 
przypomina o obowiązku prze-
strzegania przepisów regulacyj-
nych zasad wykonywania prac 
pielęgnacyjnych w koronach 
drzew. Dotyczy to administra-
torów nieruchomości, to jest wła-
ścicielom spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, a także jed-
nostkom miejskim. 

Wielu mieszkańców zgłaszało 
zapytanie dotyczące możliwości 
oraz zakresu przeprowadzania cięć 
pielęgnacyjnych w obrębie koron 
drzew. Dodatkowo, Urząd przy-
znał, że miało miejsce dużo inter-
wencji medialnych w sprawie prac, 
które miały uszkadzać drzewa. 
W związku z tym postanowiono 
wyjść temu naprzeciw. 

Przypominamy, że zakres działań 
pielęgnacyjnych reguluje ustawa 
o ochronie przyrody. Prace te nie 
mogą prowadzić do usunięcia gałęzi 
w wymiarze przekraczającym 30% 
korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa, chyba że 
mają na celu: usunięcie gałęzi ob-
umarłych lub nadłamanych;

utrzymywanie uformowanego 
kształtu korony drzewa; wykonanie 
specjalistycznego zabiegu w celu 
przywrócenia statyki drzewa, który 
wykonuje się na podstawie doku-
mentacji wykazującej jego koniecz-
ność, którą przechowuje się 5 lat.

Usunięcie gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która 
rozwinęła się w całym okresie roz-
woju drzewa stanowi uszkodzenie 
drzewa, a usunięcie gałęzi w wy-
miarze przekraczającym 50% ko-
rony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa jest znisz-
czeniem drzewa.

Nieprofesjonalne, zbyt dra-
styczne, niezgodne z zasadami 
cięcia koron drzew narażają zleca-
jących prace lub je realizujących 
(w zależności od udowodnionej 
winy) na sankcje przewidziane 
przepisami ustawy - w tym pie-
niężną karę administracyjną. 
W stosunku do drzew zlokalizo-

wanych na terenach będących 
własnością miasta a zarządzanych 
przez jednostki lub spółki miejskie 
postępowanie takie prowadzi Mar-
szałek Województwa Śląskiego, 
natomiast w odniesieniu do pozo-
stałych terenów (np. spółdzielni 
mieszkaniowych) – Prezydent Czę-
stochowy. 

Przed przystąpieniem do zabiegów 
pielęgnacyjnych władze miasta za-
lecają zatem staranne przeanalizo-
wanie zakresu dopuszczalnych prac 
w obrębie drzew pod kątem ich 
zgodności z przepisami. Prezydent 
w piśmie skierowanym do admini-
stratorów osiedli zwraca też uwagę 
na fakt, że presja wywierana przez 
osoby domagające się radykalnych 
cięć drzew nie może być usprawie-
dliwieniem w postępowaniach doty-
czących uszkodzeń bądź zniszczenia 
drzew spowodowanych niewła-
ściwie wykonanymi pracami. 

Pracownicy, którzy podejmują 
się prac powinni być profesjonalni 
i odpowiedzialnie podejść do te-
matu. Niezbędna jest znajomość 
przepisów ustawy traktujących 
o ochronie terenów zieleni i zadrze-
wień, sugerowane są także szko-
lenia i kursy dotyczące stosowania 
przepisów ustawy o ochronie przy-
rody oraz praktycznego wykony-
wania cięć pielęgnacyjnych drzew. 
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Przypominamy, jakie przepisy obowiązują
fot. freepik.com
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Już w grudniu 

Zgodnie z planem jeszcze 
w grudniu tego roku będzie 
można dotrzeć na lotnisko w Py-
rzowicach za pomocą linii ko-
lejowej. Będzie to ułatwienie 
zarówno dla podróżujących jak 
i pracowników lotniska. 

Nowa linia obejmie trzy nowe 
przystanki kolejowe i stacje Py-
rzowice. Do tej pory nieużywana 
była jednotorowa linia nr 182 
o długości 45 km, która łączy 
Tarnowskie Góry z Zawierciem. 
Przechodzi ona bezpośrednio 
obok lotniska w Pyrzowicach. Na 
odbudowę połączenia PLK prze-
znaczono 812,1 mln zł. Jesienią 
2020 r. została podpisana umowa 
z konsorcjum Track Tec Construc-
tion, Infrakol i PBIiK. 

W pierwszej wersji linia miała 
objąć teren od Bytomia przez Pie-
kary Śląskie. Jednak zbyt wysokie 
koszty i sprzeciw mieszkańców 
zmusiły inwestorów do zmiany 
planów. Ostatecznie decyzja obej-
muje rewitalizację 49 km dotych-
czasowych, choć w większości 
nieczynnych bądź rozebranych 
linii kolejowych: od Tarnowskich 
Gór do Zawiercia, a także łącz-
nicy do Zawiercia o długości 
około jednego kilometra oraz 
łącznicy w rejonie Miasteczka Ślą-
skiego o długości przekraczającej 
jeden kilometr.

Pasażerowie z Zawiercia dojadą 
do lotniska Katowice Airport w 23 
min., a z Tarnowskich Gór w nie-
całe 20 min. Podróżnym z Ka-

towic i z Częstochowy przejazd 
zajmie około godziny. Inwestycja 
ma za zadanie poprawę skomuni-
kowania lotniska w Pyrzowicach 
z miastami województwa ślą-
skiego oraz sprawność kolei aglo-
meracyjnej i przewozy ładunków 
ekologicznym transportem kole-
jowym. 

Dostęp do kolei zwiększą nowe 
przystanki: Miasteczko Śląskie 
Centrum, Mierzęcice, Zawiercie 
Kądzielów oraz stacja Pyrzowice 
Lotnisko. W Zawierciu, Pyrzowi-
cach i Tarnowskich Górach zo-
staną zamontowane windy, aby 
ułatwić podróże osobom o ogra-
niczonej możliwości poruszania 
się. 

Perony będą oświetlone i wy-
posażone w wiaty, ławki, nagło-
śnienie i monitoring oraz czytelne 
oznakowanie i tablice informa-
cyjne. Na stacji Zawiercie będzie 
nowy peron. Dodatkowo zostaną 
zmodernizowane perony na sta-
cjach: Tarnowskie Góry, Siewierz 
i Poręba.

Do portu lotniczego pociągi będą 
jeździć z prędkością do 140 km/h. 
Pociągi towarowe przyspieszą do 
80 km/h, linią pojadą też cięższe 
składy. Inwestycja obejmie 59 
obiektów inżynieryjnych, w tym 
budowę dwupoziomowych 
skrzyżowań m.in. z autostradą 
A1 i drogą wojewódzką DW 913 
Będzin – Pyrzowice. Będzie bez-
pieczniej dzięki modernizacji 38 
przejazdów kolejowo-drogowych.

 ■ Natalia Lewandowska

Z Częstochowy do Pyrzowic 
dotrzemy linią kolejową

Komenda Miejska Policji

We wtorek, 28 lutego mł. insp. 
Dariusz Kiedrzyn – Komendant 
Miejski Policji w Częstochowie 
wręczył wybranym policjantom 
rozkazy personalne o powie-
rzeniu obowiązków służbowych 
na stanowiskach kierowniczych. 
Z garnizonem częstochowskim 
pożegnał się Naczelnik Wydziału 
Prewencji - podinsp. Artur Wło-
darski, który odszedł na eme-
ryturę. Od 1 marca nastąpią 
również zmiany na stanowisku 
oficera prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie. 
Podkom. Sabinę Chyra-Giereś za-
stąpi na tym stanowisku asp. szt. 
Barbara Poznańska.

W ubiegły piątek młodszy 
inspektor Dariusz Kiedrzyn 
Komendant Miejski Policji w Czę-
stochowie pożegnał odchodzą-
cego na emeryturę podinspektora 
Artura Włodarskiego, który pełnił 
funkcję Naczelnika Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Częstochowie. Szef czę-
stochowskich policjantów życzył 
Naczelnikowi wielu powodów 
do radości i czasu poświęconego 
rodzinie. 28 lutego w auli często-
chowskiej komendy, odbyło się 
spotkanie, na którym młodszy 
inspektor Dariusz Kiedrzyn mia-
nował na stanowisko Naczelnika 
Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
nadkomisarza Adama Drzymałę, 
który dotychczas pełnił funkcję 
Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Lu-
blińcu. Spotkanie było również 
okazją do złożenia podziękowań 

podkomisarz Sabinie Chyra-Giereś 
za współpracę. Od 1 marca na 
stanowisku oficera prasowego 
zastąpi ją aspirant sztabowy Bar-
bara Poznańska, która dotych-
czas udzielała informacji mediom 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Myszkowie.

Również z dniem 1 marca 2023 
roku szef częstochowskiego garni-
zonu powierzył obowiązki służbowe:

• Naczelnika Wydziału Sztab 
Policji komisarzowi Michałowi 
Ajdukiewiczowi – dotychczaso-
wemu zastępcy naczelnika tego 
wydziału;

• Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Sztab Policji komisarzowi Zbi-
gniewowi Kucharczykowi – do-
tychczasowemu specjaliście tego 
wydziału;

• Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego aspirantowi sztabo-
wemu Krzysztofowi Stemplow-
skiemu – dotychczasowemu 
zastępcy naczelnika częstochow-
skiej drogówki;

• Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego podkomi-
sarzowi Jackowi Głowackiemu, 
który dotąd był specjalistą w tym 
Wydziale;

• Zastępcy Naczelnika Wy-
działu do walki z Przestępczością 
Gospodarczą aspirantowi sztabo-
wemu Jarosławowi Kapinosowi, 
który pełnił służbę na stanowisku 
specjalisty w tym Wydziale;

• Zastępcy Komendanta Komi-
sariatu 3 Policji w Częstochowie 
nadkomisarzowi Przemysławowi 
Sułeckiemu, pełniącemu dotych-
czas funkcję dyżurnego miasta;

• Zastępcy Komendanta Komi-
sariatu 5 Policji w Częstochowie 
podinspektorowi Andrzejowi Sła-
boszowi, który do tej pory był dy-
żurnym miejskim;

• Zastępcy Komendanta Komi-
sariatu 2 Policji w Częstochowie 
aspirantowi Norbertowi Błacho-
wiczowi – dotychczasowemu 
kierownikowi Ogniwa Patrolo-
wo-Interwencyjnego Komisariatu 
I Policji w Częstochowie;

• Zastępcy Komendanta Komi-
sariatu w Kłomnicach starszemu 
aspirantowi Marcinowi Wilkowi, 
który do tej pory był kierow-
nikiem Rewiru Dzielnicowych 
Komisariatu 5 Policji w Często-
chowie.
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Zmiany w częstochowskim garnizonie
fot śląska.policja.pl
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Porada

Zimowe wyjazdy to nie tylko 
narty i snowboard, ośnieżone gór-
skie krajobrazy. Dla wielu osób to 
okazja, by pojechać w egzotyczne 
strony i cieszyć się pięknymi wi-
dokami, nowymi smakami, za-
pachami oryginalnych przypraw 
i kwiatów. 

Naukowcy zmierzyli, że zdol-
ność odczuwania zapachów 
i smaków po kilku latach palenia 
papierosów zmniejsza się aż kil-
kunastokrotnie, a odpowiadają za 
to zmiany naczyń krwionośnych 
zaopatrujących kubki smakowe, 
jak też modyfikacja skóry języka. 
Z pewnością nie jest to główna 
motywacja do rozstania się nało-
giem, ale warto o tym wiedzieć. 
Przez wiele lat osoby chcące 
rzucić palenie miały do dyspozycji 
wyłącznie alternatywy w postaci 
produktów z grupy nikotynowej 
terapii zastępczej, czyli plastry ni-
kotynowe, tabletki lub specjalne 
gumy do żucia. Dopiero w ostat-
nich latach palący zyskali więcej 
możliwości. Kilkanaście lat temu 
pojawiły się papierosy elektro-
niczne, a kilka lat temu podgrze-
wacze tytoniu, m. in. glo new 
heating technology.

Jeśli wybierasz się do Chin, wiedz, 
że to największy producent i kon-
sument papierosów na świecie. 
Zgodnie ze światowymi trendami 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
i przeciwdziałania chorobom 
cywilizacyjnym, również Chiny 
starają się zmniejszyć odsetek pa-
laczy. Obecnie w najludniejszym 
kraju świata pali ponad połowa 
mężczyzn, a państwowy monopol 
tytoniowy przynosi nawet 10 
proc. dochodów podatkowych do 
państwowej kiesy. Zakaz palenia 
obowiązuje we wszystkich miej-

scach pracy, poza budynkami ad-
ministracji publicznej.

A jak jest w Europie? Dziś palenie 
w lokalach gastronomicznych jest 
bardzo mocno ograniczone na 
terenie całej UE, bo tak stanowi 
prawo. Europejski turysta może 
się jednak mocno zdziwić wcho-
dząc do baru za oceanem, bo we-
dług oficjalnych danych, tylko 61 
proc. populacji USA jest objęta za-
kazem palenia w miejscach pracy, 
restauracjach i barach.

Czy zakaz palenia w miejscach 
publicznych przekłada się na 
pozytywne efekty dla zdrowia 
palaczy? Istnieją opracowania 
naukowe, które to potwierdzają. 
Wiele krajów idzie jeszcze dalej 
i chcąc ograniczyć negatywne 
skutki palenia tytoniu, wdraża 
tzw. politykę redukcji ryzyk 
zdrowotnych (z ang. Tobacco 
Harm Reduction). Na czy ona 
polega? Na przykład w Wielkiej 
Brytanii osoby pragnące rzucić 
nałóg mogą liczyć na pomoc pra-
cowników służby zdrowia oraz 
ułatwiony dostęp do środków ni-
kotynowej terapii zastępczej czy 
produktów alternatywnych dla 
tradycyjnych papierosów. Według 
wielu ekspertów i naukowców, 
takie nikotynowe alternatywy jak 
e-papierosy czy podgrzewacze ty-
toniu, redukują ryzyka związane 
z paleniem o 95-99 proc. Rozwój 
alternatyw nastąpił na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat, dzięki 
czemu palacze mają coraz więcej 
możliwości wyboru produktów, 
które mogą pomóc w rozstaniu się 
z tradycyjnym papierosem. Jet to 
pomocne rozwiązanie dla osób, 
którym nie udaje się radykalnie 
zerwać z nałogiem.

 ■ materiał prasowy

Czy plan zimowych podróży 
może pomóc w rzuceniu palenia?

Częstochowianko, zgłoś się!

Częstochowianki będą mogły 
skorzystać w marcu z bezpłat-
nego badania, realizowanego 
w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Jest on dedykowany 
paniom w wieku od 50 do 69 lat, 
które nie były leczone z powodu 
raka piersi oraz nie miały wyko-
nanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich 24 
miesięcy lub otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ba-
dania po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammo-
graficzna będzie do dyspozycji 
Pań 17 marca w godzinach 8.10 
- 17.00, przy markecie Auchan 
przy ul. Focha 7 Organizator prosi 
o wcześniejszą rejestrację pod nr 
tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 
lub na stronie internetowej pro-
gramu. W badaniu finansowanym 
przez NFZ można wziąć udział nie-
zależnie od miejsca zamieszkania 
i bez skierowania lekarskiego.

Dlaczego to takie ważne?
Rak piersi to najczęściej występu-

jący nowotwór złośliwy u kobiet. 
Stanowi około 23% wszystkich 
zachorowań wśród nowotworów 
i jest przyczyną około 14% zgonów. 
Ryzyko zachorowania znacznie 
wzrasta po 50 r. ż. Spośród wielu 
czynników rakotwórczych coraz 
częściej wskazuje się na uwarunko-
wania genetyczne. W Polsce około 
10% przypadków raka piersi wy-
stępuje u kobiet z mutacją w ob-
rębie genów, najczęściej w BRCA 1. 
Najważniejszym czynnikiem wpły-
wającym na skuteczność leczenia 
jest wykrycie nowotworu w jak 
najwcześniejszym stadium roz-
woju. Badania kliniczne wykazały, 
że w grupie kobiet w wieku 50–69 
lat, które wykonywały badania 
mammograficzne co rok lub co 2 
lata, zmniejszyła się umieralności 
o 25 – 30%! A więc warto badać 
się systematycznie i nie dopuścić 
do rozwoju choroby.

Czego się spodziewać 
po badaniu?

Jeżeli Twój wynik będzie pra-
widłowy, dostaniesz zaproszenie 
na ponowne badanie za 2 lata. 
Jeżeli Twój wynik badania będzie 
prawidłowy, ale współistnieją 
czynniki ryzyka (rak piersi wśród 
członków rodziny – matka, siostra 
lub córka oraz mutacje w obrębie 
genów BRCA 1 lub/i BRCA 2) le-
karz zaleci Ci ponowne badanie 
za 12 miesięcy. Jeżeli Twój wynik 
będzie nieprawidłowy, lekarz 
skieruje Cię na dalszą diagno-
stykę. W przypadku rozpoznania 
raka piersi lub innego schorzenia 
wymagającego leczenia specja-
listycznego, zostaniesz skiero-
wana (już poza programem) do 
dalszej diagnostyki lub leczenia 
do poradni specjalistycznych lub 
lecznictwa stacjonarnego w ra-
mach NFZ.

 ■ Paula Nogaj

Bezpłatna mammografia dostępna już w marcu

Wybór placówki onkologicznej dziesięciolecia

Pacjenci wybierają szpital on-
kologiczny dziesięciolecia w kon-
kursie organizowanym przez 
Onkofundację Alivia. Chorzy i ich 
bliscy mogą głosować na Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im. 
NMP w Częstochowie.

Celem konkursu jest wyróżnienie 
ośrodków onkologicznych oraz 
lekarzy, którzy dbają o wysoki po-
ziom satysfakcji pacjentów. O tym, 
kto wygra zdecydują chorzy oraz 
ich bliscy. Głosowanie potrwa do 
30 kwietnia 2023 roku.

Co roku ponad 170 tysięcy Po-
laków słyszy diagnozę nowotwór. 
Chorzy, którzy mają poddać się 
leczeniu onkologicznemu często 
zastanawiają się, gdzie będą mieli 
zapewnioną najlepszą opiekę. Za-
równo wybór placówki medycznej, 
jak i lekarza nie powinien być przy-
padkowy. - Niestety w Polsce nie 
istnieje publiczna i rzetelna baza 
ośrodków oraz specjalistów zajmu-
jących się leczeniem raka. Pacjenci 
zmuszeni są do szukania informacji 
o jakości opieki na własną rękę – in-
formuje Onkofundacja Alivia, która 
od 2013 roku prowadzi ogólno-
dostępny portal Onkomapa.pl. To 
miejsce, gdzie zarówno pacjenci 
jak i ich bliscy mogą wyrazić swoją 
opinię na temat danej placówki lub 
lekarza oraz zapoznać się z ocenami 
innych osób. Na portalu Onkomapa.
pl zamieszczono już ponad 25 ty-
sięcy ocen. - Onkomapa cieszy się 
dużą popularnością i zaufaniem 
wśród pacjentów onkologicznych. 
Umożliwia wyszukiwanie ośrodków 
i lekarzy z użyciem filtrów lokalizacji, 
programu lekowego oraz ocen do-
konanych przez pacjentów z kon-
kretnym typem nowotworu. To 
ważne, aby przed wyborem specja-
listy czy placówki medycznej móc 

zapoznać się z opiniami osób, które 
znajdowały się w podobnej sytuacji  
- mówi Agnieszka Dolna z Onko-
fundacji Alivia.

Czas docenić wyjątkowych 
lekarzy i ośrodki onkologiczne
W tym roku Alivia chce podsu-

mować 10 lat istnienia portalu 
i wyróżnić najwyżej oceniane 
ośrodki medyczne i specjalistów 
na portalu Onkomapa.pl w Polsce 
i w poszczególnych wojewódz-
twach. Chorzy oraz ich bliscy mogą 
oddawać swoje głosy za pośred-
nictwem formularza na stronie On-
komapa.pl. Głosowanie potrwa do 
30 kwietnia 2023 roku. Patronat 
honorowy nad konkursem objął 
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej 
Chmielowiec. Pełny regulamin 
konkursu oraz aktualny ranking 
dostępne są na stronie: www.on-
komapa.pl. Na Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP, znajdu-
jący się przy ul. Bialskiej 104/118 
w Częstochowie swoje głosy od-
dały już pierwsze osoby. Pacjenci 
chwalą ośrodek między innymi za 
bardzo dobrą opiekę i organizację 
leczenia. “Profesjonalna opieka 
nad pacjentem. Zaangażowanie 
personelu. Szybka diagnostyka. 

Nowoczesny oddział”. Trwa też 
głosowanie na najbardziej przyja-
znego lekarza w Polsce i w woje-
wództwie śląskim. Chorzy na raka 
mogą docenić specjalistów m.in. za 
uprzejmość, otwartość czy zainte-
resowanie problemami zdrowot-
nymi pacjenta. Najlepiej ocenieni 
lekarze zostaną wyróżnieni przez 
Onkofundację Alivia i zaproszeni 
na największą konferencję onko-
logiczną w Europie - ESMO 2023.

 ■ opr. pn

Czy szpital na Parkitce zostanie wyróżniony?
fot redakcja
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Dzień Kobiet 

W tym roku mamy 99. rocznicę 
oficjalnego obchodzenia Dnia 
Kobiet. Po raz pierwszy miało to 
miejsce 24 marca 1924 roku. Choć 
to Belgia była pierwszym krajem, 
w którym zaczęto świętować, nie 
jest nam obce obdarowywanie pań. 

W Polsce lat osiemdziesiątych 
Dzień Kobiet nie cieszył się po-
pularnością. Uznawany był za 
przymusowy dzień radości. Wielu 
porównywało go z świętowa-
niem 1 Maja. Dopiero w 1993 
roku Dzień Kobiet przestał być 
w Polsce świętem państwowym. 

W Polsce w czasie trwającego 
komunizmu popularne było pu-
blikowanie 8 marca zdjęć kobiet 
zasłużonych dla kraju. Celem 
tego było pokazanie, że nie ma 
takiej dziedziny życia, w której nie 
biorą udziału kobiety.

Obecnie 8 marca kojarzony jest 
z przyjemnością i docenieniem 
kobiet. Dzień wykorzystywany 
jest do dobrej zabawy i zakupu 
drobnych upominków. Na wielu 
straganach można znaleźć tuli-
pany i róże, które są licznie wrę-
czane. Te pierwsze uznane są za 
jeden z symboli Dnia Kobiet. 

Początki świętowania…
Niektóre źródła podają, że po-

czątków Dnia Kobiet należy 

szukać w starożytnym Rzymie. 
Wtedy skupiano się na odda-

waniu czci bogini Junony. Była 
ona opiekunką życia kobiet. 
Panie skupiały swoje modlitwy 
na proszeniu o szczęście w życiu 
małżeńskim. Panowie zaś mieli 
za zadanie obdarować swoje ko-
biety. 

Inne przekazy wiążą świę-
towanie z oddawaniem czci 
kobietom w okresie trwania rzym-
skich obchodów Matronaliow. 
Jest to święto macierzyństwa, 
płodności i pierwiastka żeńskiego 
w naturze. Było to okazją do ob-
darowywania kobiet prezentami 
i składano im życzenia.

Nie jest to święto, które na 
całym świecie obchodzone jest 
w jednym terminie. W kulturze 
europejskiej wiążemy go z datą 
8 marca, ale na przykład w Tu-
nezji świętowanie odbywa się 13 
sierpnia. 

8 maja 1965 roku dekretem 
Prezydium ZSRR Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet ustanowiono 
dniem wolnym od pracy ,,w celu 
upamiętnienia wkładu kobiet 
w umacnianie przyjaźni między 
narodami i walkę o pokój".

Wielu kojarzy Dzień Kobiet 
z uczczeniem pamięci sufraży-
stek walczących o równoupraw-

nienie kobiet, równe traktowanie 
w pracy i taką samą wypłatę za 
jednakowo wykonaną pracę.

Co ciekawe, jednym z pierw-
szych dokumentów międzynaro-
dowych, który potwierdził zasadę 
równości kobiet i mężczyzn była 
Karta Narodów Zjednoczonych 
z 1945 roku. Działania Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych 
przez wiele lat skupiały się na 
opracowywaniu strategii, stan-
dardów i programów, a także 
określaniu celów promujących 
podwyższanie statusu kobiet.

Najchętniej i najobficiej obcho-
dzono Dzień Kobiet w Polsce 
w okresie trwania PRL-u. Zakłady 
pracy, szkoły miały obowiązek 

świętowania. Wykorzystywano 
ten dzień jako okazję do uzupeł-
niania braków w zaopatrzeniu. 
Paniom wręczano takie dobra 
materialne jak rajstopy, ręcznik, 
ścierka, mydło, kawa.

Nie wszędzie obchody zwią-
zane są z pozytywnym odbiorem. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet 
stał się powodem do stosowania 
przemocy w Teheranie. 4 marca 
2007 roku irańska policja po-
biła sto osób planujących zgro-
madzenie. Wiele kobiet zostało 
aresztowanych. Niektóre z nich 
zdały relacje z wydarzenia i opo-
wiadały o tym, że były zamknięte 
w odosobnieniu i przesłuchi-
wane.

Zwyczaje w innych krajach 
W Wietnamie obchodzony jest 

on dwukrotnie. Świętowanie 
odbywa się 8 marca, a także 20 
października. Wśród wybiera-
nych gestów jest obdarowy-
wanie pań goździkami. Włosi nie 
oszczędzają swoich sił i hucznie 
obchodzą Dzień Kobiet. We Wło-
szech również panie obdarowują 
panów prezentami. W końcu 
chodzi o równość wśród płci. 

Portugalki i Rumunki skupiają się 
na celebrowaniu w swoim gronie. 
Panie zbierają się i wychodzą na 
obiad, bądź na miasto. Chinki do-
stają nieco inny podarek, jakim 
jest pół dnia wolnego. Mogą go 
wykorzystać na przykład na za-
kupy. Wiele sklepów proponuje 
zniżki. Dodatkowo odbywają się 
pochody i parady kobiet w ludo-
wych strojach.

Wielka Brytania obchodzi ko-
biece święto nieco później, bo 10 
marca (kiedy to w Polsce przypada 
Dzień Mężczyzn). W wielu miej-
scach organizowane są wykłady 
i wystawy na temat wybitnych ko-
biet oraz opowieści na temat drogi 
kobiet do równouprawnienia. 
Kwiaty, słodycze i inne prezenty 
schodzą na drugi plan. 

 ■ Natalia Lewandowska

Świętowanie w różnych zakątkach świata
fot.: freepik.com
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VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
   im. Mikołaja Kopernika

W dniach 8-11 stycznia 2023 
roku na zaproszenie Urzędu 
Miasta Częstochowy przyjechała 
do naszego miasta grupa nauczy-
cieli z Niemiec. Dzieje się tak na 
mocy projektu hospitacyjnego re-
alizowanego przez Wydział Edu-
kacji miasta Częstochowy oraz 
Deintzhofer-Gymnasium w Bam-
bergu. VII Liceum Ogólnokształ-
cące im. Mikołaja Kopernika po 
raz kolejny wzięło udział w pro-

jekcie. Naszą szkołę odwiedził 
pan Florian Ecker, nauczyciel ję-
zyka angielskiego i religii. Miał on 
okazję obserwować lekcje języka 
niemieckiego i angielskiego, po-
rozmawiać z Dyrekcją, nauczycie-
lami religii, zobaczyć tradycyjny 
polski taniec polonez w wyko-
naniu tegorocznych maturzystów, 
wziąć udział w lekcji Q&A w klasie 
IV A, na której rozmawialiśmy 
o systemie edukacji w Niem-

czech i perspektywach dalszego 
kształcenia się pomaturalnego, 
spotkać się z przedstawicielami 
poszczególnych klas, wysłuchać 
informacji na temat profi li edu-
kacyjnych w naszej szkole oraz 
zapoznać się z bogatą ofertą zajęć 
poza lekcyjnych.

■ KOPERNIK NEWS: 
p. prof. Elina Szago-Lalak

WIZYTA NAUCZYCIELI Z NIEMIEC

PRELEKCJA NA TEMAT CYBERPRZEMOCY
W dniu 09.02.2023 uczniowie 

klasy 1f, 2a, 3d pod opieką p. 
prof. Katarzyny Kaczmarek, p. 
prof. Sylwii Denis, p. prof. Ka-
mili Bekus wzięli udział w pre-
lekcji na temat cyberprzemocy, 
czyli o zagrożeniach związanych 
z korzystaniem z Internetu. Pre-
lekcja została zorganizowana 
przez Komendę Miejską Policji 
w Częstochowie. Dzięki takiemu 
spotkaniu młodzież naszej szkoły 
miała okazję pod okiem profe-
sjonalisty zapoznać się z wiedzą 
na temat mobbingu elektronicz-
nego, włamań do sieci danych czy 
hejtu w Internecie. Prowadzący 
uświadomił także młodzież, że 
Internet, poczta elektroniczna, 
serwisy społecznościowe czy 
komunikatory są często wyko-
rzystywane do straszenia, szan-
tażowania czy nękania. Prelekcja 
ta na pewno dała młodzieży dużo 
do myślenia…

 Życie współczesnych młodych 
ludzi jest bowiem silnie zwią-
zane z Internetem oraz mediami 
społecznościowymi. Niestety ko-
rzystanie z tych dóbr nie wiąże 
się z wiedzą na temat niebez-
pieczeństw, które czyhają na 
człowieka w trakcie korzystania 
z nich. Spotkanie z przedstawi-
cielem wymiaru sprawiedliwości 
uświadomiło nam wszystkim, że 

każdy nasz ruch w sieci interne-
towej zostawia ślad na zawsze 
i nie można go już „wykasować”. 
Dlatego tak ważne jest, byśmy 
świadomie podejmowali decyzje 
o tym, co i w jaki sposób publi-
kujemy światu, ponieważ sieć za-
pamiętuje wszystkie informacje 
i zdjęcia, nasze wypowiedzi na 
różne tematy, tworząc niejako 
nasz internetowy wizerunek. 
Kiedy jesteśmy młodzi, rzadko 
myślimy o konsekwencjach na-
szych zachowań w Internecie. 
Kiedy natomiast staniemy się 
dorośli, te informacje mogą 
nam bardzo zaszkodzić w życiu 
osobistym oraz zawodowym. 
Wielu pracodawców, zanim za-
trudni osobę na dane stano-
wisko, zbiera o niej informacje 
w sieci. To właśnie wtedy przy-
padkowo wrzucone zdjęcie, wy-
powiedź wpisana pod wpływem 
emocji, mogą przeszkodzić nam 
w otrzymaniu wymarzonej pracy. 
Pamiętajmy więc, że Internet 
jest wielkim dobrem, ale może 
także stać się przyczyną poważ-
nych problemów, jeśli będziemy 
z niego korzystać w sposób nie-
umiejętny.

■ Newsa przygotowała:
 p. prof. Katarzyna Kaczmarek, 

p. prof. Katarzyna Wilk

KRAKÓW I MIEJSCA PAMIĘCI
W dniach 23-24 lutego od-

była się wycieczka do Krakowa, 
w której uczestniczyły klasy 4b 
i 4d. Uczniowie zwiedzili miejsce 
pamięci i  Muzeum na terenie 
byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego 
KL Auschwitz - Birkenau, uczest-
niczyli w warsztatach w Centrum 
Edukacji. Dnia kolejnego zwiedzili  
Katownię Gestapo na ul. Pomor-
skiej w Krakowie, gdzie również 
brali udział w lekcji muzealnej. 

Uczniowie tego dnia odwiedzili 
też Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK oraz Galerię Sztuki Pol-
skiej XIX wieku w Sukiennicach. 
Wycieczka odbyła się pod opieką 
p. prof. B. Gendek - Barhoumi, p. 
prof. K. Korneckiej - Nalewajki 
i p. prof. M. Guzy.

■ KOPERNIK NEWS: 
p. prof. B. Gendek - Barhoumi, 

p. prof. K. Korneckiej - Nalewajki 
i p. prof. M. Guzy.
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Już po raz  kolejny Zespół Szkół 
im. B. Prusa w Częstochowie  
dołączył do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Koło Wo-
lontariatu zadbało, by każdy 
członek szkolnej społeczności 
miał możliwość dorzucenia ce-
giełki na rzecz zakupu sprzętu 
medycznego i wyposażenia pla-
cówek ochrony zdrowia działa-
jących na trenie naszego kraju. 
W tegoroczną akcję poparcia dla 
Orkiestry włączyła się młodzież, 
nauczyciele i pracownicy admini-
stracji.  Jeszcze w grudniu 
ubiegłego roku zorganizowano 
warsztaty rękodzieła, w ramach 
których młodzież wykonywała 
ozdoby oraz kartki bożonarodze-
niowe (te ostatnie, zaprojekto-

wane przez uczniów kształcących 
się w zawodzie technik fotografii 
i multimediów), które można było 
zakupić na przedświątecznym 
kiermaszu. 4 stycznia na szkolnym 
FB rozpoczęły się licytacje fantów 
ofiarowanych przez "przyjaciół" 
Orkiestry, wśród których można 
było zakupić prawdziwe "perełki" 
w postaci unikatowych prac ręcz-
nych autorstwa szkolnych peda-
gogów lub ich podopiecznych, 
a w dniu zakończenia licytacji - 13 
stycznia - ciasta upieczone przez 
uczniów. Dzięki ww. przedsię-
wzięciom udało się zebrać kwotę 
1785 zł. Zasiliła ona konto Wiel-
kiej Orkiestry, która "będzie grała 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej"

"Prus charytatywnie...

7 lutego gościliśmy w naszej 
szkole pana Michała Zarębskiego - 
założyciela fundacji Jest Lepiej, 
człowieka z pasją, pomysłem na 
życie, zarażającego energią i siłą, 
eksperta od fizjoterapii, spor-
towca. Pan Michał opowiedział 
nam o swojej pasji, o spełnieniu 
i samorealizacji, o zdrowym stylu 
życia, o potrzebie życia w har-
monii, o chwilach ciszy, odklejenia 
się od stresu i lęku. Zachęcał nas 
do znalezienia czasu tylko dla 
siebie, do medytacji, chwili bez 
znajomych i telefonu. Spotkanie 
rozpoczęło szkolny projekt eduka-
cyjny "Wkręć nas w swój talent", 
w ramach którego nasza młodzież 
będzie miała szansę spotkać się 
z ludźmi sukcesu, zainspirować się 
nimi, zarazić ich pasją. Chcemy, 

aby po szeregu motywujących, 
inspirujących spotkań każdy z nas 
znalazł w sobie pasję i zarażał nią 
innych.

17 lutego gościliśmy w naszej 
szkole panią Agnieszkę Miturę-
-Bagińską. Pani Agnieszka jest 
artystką, plastykiem, a przede 
wszystkim wspaniałą rzeźbiarką. 
Z wielką pasją opowiadała 
o swojej twórczości i zaintereso-
waniach. Odpowiadała również 
na pytania naszych szkolnych 
dziennikarzy. Mieliśmy nawet 
okazję rzeźbić w drewnie. Spo-
tkanie również odbyło się w ra-
mach projektu "Wkręć nas w swój 
talent".

Dziękujemy za inspirujące za-
jęcia!

23 lutego 2023r. uczniowie na-

szej szkoły uczestniczyli w spo-
tkaniu z aktorami Teatru im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie, 
panią Sylwią Karczmarczyk oraz 
panem Markiem Ślosarskim. Za-
proszeni goście opowiadali 
o swojej pracy, fascynacji teatrem, 
ulubionych rolach i spektaklach, 
w których grali. Odpowiadali rów-
nież na pytania, zadawane przez 
młodzież. Bardzo dziękujemy na-
szym gościom za wspaniałe spo-
tkanie.

Relację ze spotkania zobaczycie 
na szkolnym kanale youtube:

https://www.youtube.com/
watch?v=qiEuA0Wg7CU

https://www.youtube.com/
watch?v=kGYIa4lGouI

Spotkania z ciekawymi ludźmi w VIII LOS

Pod koniec stycznia br. grupa  na-
uczycieli i uczniów z Zespołu Szkół 
im. Bolesława Prusa w Często-
chowie - w ramach Programu Era-
smus+  - przebywała  we Włoszech,  
w miejscowości San Prospero. 
Młodzież została otoczona opieką  

przez rodziny włoskie, które dbały 
o "wikt i opierunek"  swoich gości.

Organizatorzy przedsięwzięcia 
starali się, by uczestnicy Erasmusa 
nie nudzili się ani przez chwilę, 
zatem większą część dnia  spędzali 
oni w szkole i w ramach warsz-

tatów wykonywali powierzone im 
zadania. Wieczorami adepci Prusa 
zwiedzali okoliczne zabytki oraz 
zawierali  przyjaźnie  i doskonalili  
umiejętności językowe, rozma-
wiając z kolegami z Włoch, Francji 
i Grecji.

Podróże kształcą!

1 lutego 2023r. w VIII LO Sa-
morządowym im. gen. J. Sowiń-
skiego w Częstochowie odbył 
się Konkurs Wiedzy o Sejmie 
RP. Organizatorami Konkursu 
oraz fundatorami nagród byli: 
Marszałek Sejmu RP, Biuro Ko-
munikacji Społecznej Sejmu RP 
oraz Poseł na Sejm RP Zdzisław 
Wolski. Przewodniczącym Jury 
Konkursowego był pan Rafał 
Piotrowski Naczelnik Wydziału 

Edukacji Urzędu Miasta Często-
chowy.

Konkurs był przeznaczony dla 
uczniów klas VII i VIII miasta Czę-
stochowy i powiatu częstochow-
skiego.

I miejsce zdobył Jakub Nowak 
uczeń  SP nr 7, II miejsce Daria 
Łukaszewska również z SP 7, III 
miejsce zajął Dawid Nowak uczeń 
SP 48.

Gratulujemy!!!

Konkurs Wiedzy o Sejmie RP
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Przeżyjmy to jeszcze raz

Tradycyjnie w ramach plebiscytu 
wyróżniono osoby ze środowiska 
sportowego w kategoriach: za-
wodnicy, trenerzy oraz działacze. 
Ponadto wręczono także statu-
etki: „Nadzieja Częstochowskiego 
Sportu”, “Trener Nadziei”, “Drużyna 
Roku” oraz „Sport Bez Barier”. Medale 
Merenti bus z rąk zastępcy prezy-
denta Jarosława Marszałka otrzymał 
pilot Janusz Darocha i trener Stani-
sław Gościniak. Regionalna Rada 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie uhonorowała 
również zasłużonych działaczy 
sportowych z okazji 65-lecia Plebi-
scytu i podziękowała za współpracę 
w 2022 roku: prezydentowi Miasta 
Częstochowy Krzysztofowi Maty-
jaszczykowi, zastępcy prezydenta 
Miasta Częstochowy – naczelnikowi 
wydziału Kultury i Sportu Jarosła-
wowi Marszałkowi, naczelnikowi 

Wydziału Informacji i Komunikacji 
Urzędu Miasta Częstochowy Alek-
sandrowi Wiernemu, wiceprzewod-
niczącemu Sejmiku Województwa 
Śląskiego Stanisławowi Gmitrukowi, 
wójtowi gminy Poczesna Krzysz-
tofowi Ujmie, staroście często-
chowskiemu Krzysztofowi Smeli, 
członkowi zarządu Województwa 
Śląskiego Grzegorzowi Boskiemu, 
staroście kłobuckiemu Henrykowi 
Kiepurze, Łukaszowi Janasowi, Ada-
mowi Sikorskiemu i marszałkowi 
Województwa Śląskiego Jakubowi 
Chełstowskiemu. Regionalna Rada 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie podziękowała 
także za dofi nansowanie ze środków 
budżetu Województwa Śląskiego, 
Urzędu Miasta Częstochowy, po-
wiatu częstochowskiego i powiatu 
kłobuckiego oraz wsparcie indywi-
dualnych fi rm z miasta i regionu. 

Laureaci Plebiscytu 
Sportowego 2022
SPORTOWIEC ROKU
1. Ivi Lopez (piłka nożna) RKS 
Raków
2. Leon Madsen (żużel) Włókniarz
3. Jakub Miśkowiak (żużel) 
Włókniarz
4. Vladan Kovacević (piłka nożna) 
RKS Raków
5. Kajetan Wąsowicz (kolarstwo) 
Kolejarz Jura
6. Fran Tudor (piłka nożna) 
RKS Raków
7. Patryk Kun (piłka nożna) 
RKS Raków
8. Michał Piątek (lekkoatletyka) 
CKS Budowlani
9. Oliwia Sołtys (taekwon-do) 
Cz. Akademia Taekwon-do
10. Sho Takahashi (siatkówka) Exact 
Systems Norwid

TRENER ROKU
1. Marek Papszun (piłka nożna) 
RKS Raków
2. Lech Kędziora (żużel) Włókniarz
3. Kacper Gronkiewicz (kolarstwo) 
Kolejarz Jura
4. Żaneta Trąbczyńska (lekkoatle-
tyka) Szkolny Związek Sportowy
5. Grzegorz Krawczyk (boks) 
KS Start
DZIAŁACZ ROKU
1. Michał Świerczewski (piłka 
nożna) RKS Raków
2. Michał Świącik (żużel) Włókniarz
3. Radosław Włodarek (piłka nożna) 
Victoria
DRUŻYNA ROKU
RKS Raków (piłka nożna)
NADZIEJE CZĘSTOCHOW-
SKIEGO SPORTU
1. Damian Biliński (siatkówka) 
Exact Systems Norwid
2. Sandra Charbich (speedrower) 

Speedway Fan Club
3. Agnieszka Sosnowska 
(nordic walking)
4. Stefania Macherzyńska 
(taekwon-do) Wojownik Kłobuck
5. Alex Tukaj (taekwon-do) 
Wojownik Kłobuck
6. Matylda Krawczyńska (golf) Rosa 
Golf Club
7. Drużyna UKS Speedway Rędziny
TRENER NADZIEI
1. Tomasz Pokorski (speedrower) 
Speedway Fan Club
2. Artur Osuchowski (taekwon-do) 
Wojownik Kłobuck
SPORT BEZ BARIER
1. Ewa Pochwat Jutrzenka
2. Krzysztof Janusik Jutrzenka
3. Julia Szemiel AZS UJD
4. Natalia Grzyb LUKS Jedynka 
ABRM Poczesna

■ Paula Nogaj
■ fot. Dagmara Popowicz

We wtorek, 28 lutego w miejskim Ratuszu odbyła się sportowa gala, podczas której ogłoszono zwycięzców 65. Plebiscytu na najpopu-
larniejszego zawodnika, trenera i działacza sportowego regionu częstochowskiego 2022 roku. Organizatorem wydarzenia była Regio-
nalna Rada Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie we współpracy z Urzędem Miasta, Redakcją “Życia Częstochowy i Powiatu” oraz 
Telewizją Orion. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Za nami 65. Plebiscyt Sportowy

fot. UM Czestochowy
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Konsultacje społeczne

Trwają prace nad Planem 
Zrównoważonej Mobilności dla 
Subregionu Północnego Woje-
wództwa Śląskiego. W związku 
z tym w Częstochowie odbędzie 
się I etap konsultacji społecz-
nych dla mieszkańców. 

Konsultacje mają na celu upo-
wszechnienie wiedzy o idei 
zrównoważonej mobilności. Or-
ganizatorzy chcą dowiedzieć się 
również jak dokument wpłynie na 
jakość życia w regionie. Uczest-

nicy konsultacji będą mogli po-
znać cel tworzonego opracowania 
o nazwie „Plan Zrównoważonej 
Mobilności dla Subregionu Pół-
nocnego Województwa Ślą-
skiego”, jego ramy czasowe, 
zaangażowane zasoby, a także 
spodziewany efekt.

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 sesyjna

03.03.2023 godz. 17.00 Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miasta Częstochowy - 
sala konferencyjna, ul. Śląska 3/5

Czym jest Plan  
Zrównoważonej Mobilności?

To dokument mający na celu 
zapewnienie takich opcji trans-
portowych, które umożliwiają 
mieszkańcom dostęp do celów 
podróży i usług z wykorzysta-

niem ekologicznych środków 
transportu, poprawę dostępności 
usług i jakości życia mieszkańców, 
a także redukcję zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu, redukcję 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
konsumpcję energii.

Jakie są cele Zrównoważonej 
Mobilności? Tak przedstawia 
jest Urząd Miasta Częstochowy: 
zmniejszenie ruchu samocho-
dowego, lepsze planowanie 
przestrzenne, poprawa funkcjo-
nowania transportu zbiorowego, 

stosowanie rozwiązań sprzyjają-
cych pieszym oraz rowerzystom, 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
transportowemu, wyrównywanie 
możliwości dla wszystkich użyt-
kowników ruchu, zwiększenie do-
stępności usług.  

Wydział Funduszy Europejskich 
i Rozwoju UM zachęca do wzięcia 
udziału w konsultacjach społecz-
nych i wpływania na komfort 
życia w Częstochowie.

 ■ opr. nl

Przyjdź i dowiedz się, na czym polega ekologiczny transport

Miej siłę! Bądź sobą! 

Miej siłę! Bądź sobą! - to hasło 
tegorocznego treningu biego-
wego organizowanego przez 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Czę-
stochowskiej z okazji Dnia Kobiet. 
Udział w nim wziąć mogą nie tylko 
panie, ale także panowie. Wy-
darzenie odbędzie się 11 marca 
przy Centrum Handlowym „Pro-
menada”. Początek o godz. 12:00. 
Udział nieodpłatny.

- Podejmowana akcja wpisuje się 
w przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez wspieranie 

działań z zakresu integracji spo-
łecznej. Ideą imprezy jest uświado-
mienie mieszkańców Częstochowy 
jakie zagrożenia wynikają z nad-
używania środków alkoholowych. 
W szczególności chcemy włączyć 
w event osoby ze środowisk zagro-
żonych wykluczeniem społecznym 
oraz uzależnionych od środków 
psychoaktywnych oraz upo-
wszechnić dobre praktyki w za-
kresie aktywnych form wsparcia 
osób z problemem uzależnienia 
od środków psychoaktywnych 
– mówi dr Judyta Kabus, Prezes 

Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Czę-
stochowskiej. Organizatorzy wyda-
rzenia przewidzieli dla uczestników  
wiele atrakcji związanych zarówno 
ze zdrowiem jak i rozwojem. - 
Nasze drogie Panie pamiętajcie że 
nigdy nie jesteście same… a nic tak 
nie łączy i nie pomaga odetchnąć 
jak trochę ruchu na świeżym po-
wietrzu. Przyjdziecie i spędzie ten 
dzień razem z nami – może to być 
dobry początek – dodaje dr Judyta 
Kabus. 

 ■ pn

Trening biegowy w spódnicy
Rok szkolny 2023/2024

1 marca 2023 r. rozpoczął się nabór 
uczniów do klas I szkół podstawo-
wych zamieszkałych w obwodzie 
danej szkoły oraz rekrutacja dla 
dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła 
nadal dysponuje miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych 
odbywa się poprzez stronę www.na-
borsp-kandydat.vulcan.net.pl/czesto-
chowa i potrwa do 15 marca 2023 
r. do godz. 15.00. Jeśli rodzic nie bę-
dzie miał możliwości elektronicznego 
wypełnienia zgłoszenia/wniosku, 
powinien zgłosić się do szkoły pod-

stawowej w obwodzie. Dalszych in-
formacji udziela dyrektor szkoły. Na 
stronie naboru dostępne są szcze-
gółowe informacje, dotyczące zasad 
rekrutacji, harmonogramu, instrukcji 
postępowania oraz bieżących spraw 
związanych z rekrutacją. Rekrutacja 
dzieci niepełnosprawnych w szkołach 
będzie przeprowadzona odrębnie. Ro-
dzice dzieci niepełnosprawnych zgła-
szają się bezpośrednio do właściwej 
placówki integracyjnej lub z oddzia-
łami integracyjnymi – informuje czę-
stochowski magistrat. 

 ■ pn

Ruszył nabór do klas I SP
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Na odcinku Kraków - Katowice

Od marca wprowadzone zo-
staną podwyżki na bramkach 
autostrady A4, jednak za kilka 
lat możemy spodziewać się dar-
mowego przejazdu na odcinku 
Kraków - Katowice. Minister-
stwo Infrastruktury zapowie-
działo zmiany. 

Autostrada A4 łącząca odcinek 
Krakowa z Katowicami jest jedną 
z najczęściej wybieranych tras 
w Polsce. Dodatkowo, stanowi 
jeden z najdroższych wyborów 
przejazdu. Niedługo zostanie 
wprowadzony nowy cennik. 
Spółka przedstawiła wniosek 
o umożliwienie wprowadzenia 
wyższych cen do GDDKiA. 
W odpowiedzi Ministerstwo In-
frastruktury przedstawiło datę 
zakończenia umowy. W związku 
z tym zapowiedziano również, że 
od 2027 r. przejazdy będą dar-
mowe. 

Zarządca Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A. odpowiadający za 
odcinek autostrady A4 o długości 
61 km już teraz plasuje się jako 
najdroższy w Polsce. To już kolejny 
wniosek zarządcy do GDDKiA 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 
Spółka argumentuje swoją de-
cyzję wysoką infl acją. Natomiast 
podwyżkę, która weszła w życie 
w lipcu ubiegłego roku uzasad-
niano wzrostem kosztów utrzy-
mania autostrady oraz ogólnym 
wzrostem cen usług, materiałów 
budowlanych oraz nośników 
energii. Prawdopodobnie od 3 
kwietnia 2023 r.  kierowcy sa-
mochodów kategorii 1 (inne niż 
motocykle) zapłacą na bramkach 
o 2 zł więcej, czyli 15 zł. Przejazd 
całą trasą w jedną stronę wyniesie 
30 zł i 60 zł w obie strony. Kie-
rowcy korzystający z płatności 
automatycznych załapią się na 
promocję i zapłacą po podwyżce 
26 zł w jedną stronę. Zostanie 
utrzymana stawka preferencyjna 
dla kierowców korzystających 

z transakcji automatycznych, tj. 
A4Go, Telepass, videotolling. Kie-
rowcy pojazdów kategorii 2,3,4,5 
oraz 6 załapią się na podwyżkę 
w wysokości 6 złotych, czyli za-
płacą w sumie 46 złotych za prze-
jazd w jedną stronę

Dobra nowina dla kierowców
Za 4 lata, w 2027 roku kończy 

się 25-letnia umowa koncesyjna 
ze spółką Stalexport na zarzą-
dzanie odcinkiem. - Jestem prze-
konany, że autostrada ta stanie się 
na powrót autostradą zarządzaną 
przez GDDKiA i chcielibyśmy 
bardzo, aby ten odcinek między 
Katowicami a Krakowem, był od-
cinkiem autostrady bezpłatnej 
– zapowiedział na antenie Polsat 
News, Minister Infrastruktury An-
drzej Adamczyk. Przedstawiciele 
resortu infrastruktury zapowie-
dzieli, że przejazd będzie całko-
wicie darmowy, a opłaty zostaną 
zniesione. 

Według informacji przedstawio-
nych przez GDDKiA opłaty na po-
zostałych odcinkach autostrady 
A4 i A2 zostaną utrzymane. System 
poboru opłat e-TOLL nadal będzie 
obowiązywać. Na chwilę obecną 
jest to jeden z najtańszych sys-
temów opłat na polskich drogach. 
Przejechanie jednego kilometra 
autostrady kosztuje zaledwie 10 
groszy. W przypadku prywatnych 
koncesjonariuszy, koszt jest kilku-
krotnie wyższy.

Wśród zapowiedzi, Minister 
Adamczyk przedstawił również 
pomysł budowę trzeciego pasa 
w obu kierunkach trasy pomiędzy 
Krakowem a Katowicami. Trasą A4 
porusza się codziennie średnio 50 
tys. pojazdów, w związku z czym 
zaliczana jest do jednej z najbar-
dziej obleganych. Największy 
ruch występuje w okolicach Balic. 
W ciągu jednej doby przejeżdża 
tam ponad 70 tys. samochodów. 

■ Natalia Lewandowska 

Autostrada A4 będzie bezpłatna

Rząd przyjął zmiany

Projekt nowelizacji prawa o ruchu 
drogowym został przyjęty przez 
Radę Ministrów. Zakłada on m.in. 
zniesienie opłaty ewidencyjnej, 
która pobierana jest przez sa-
morząd w związku z rejestracją 
pojazdów i wydawaniem doku-
mentów stwierdzających upraw-
nienia do kierowania pojazdami 
oraz przez stacje kontroli pojazdów 
podczas badań technicznych

Zgodnie z  nowymi przepisami 
nie będzie trzeba płacić opłaty 
ewidencyjnej m.in. za rejestrację 
pojazdu, wydanie dowodu reje-
stracyjnego, pozwolenia czaso-
wego i zalegalizowanych tablic, 
przeprowadzenie badania tech-
nicznego pojazdu oraz odczyt 
stanu drogomierza pojazdu po 
wymianie. Nowe przepisy przy-
czynią się także do podniesienia 

bezpieczeństwa pasażerów przy 
realizacji przewozów drogowych. 
W tym celu zapewniona zostanie 
rzetelna weryfi kacja tożsamości 
osoby oraz jej uprawnień do kiero-
wania pojazdem. Przedsiębiorcy 
pośredniczący w przewozach 
drogowych będą zobowiązani 
do: weryfi kacji kierowców, którzy 
wykonują przewozy przed roz-
poczęciem współpracy i zle-

ceniem pierwszego przewozu 
– w trybie osobistego stawien-
nictwa, w tym ich tożsamości, 
posiadanych uprawnień oraz 
niekaralności, weryfi kacji do-
kumentów uprawniających do 
kierowania pojazdem, a w przy-
padku polskich dokumentów do 
sprawdzenia ich autentyczności 
z wykorzystaniem e-usługi, we-
ryfi kacji, po rozpoczęciu współ-

pracy z kierowcą, czy przewóz 
faktycznie realizuje osoba, której 
ten przewóz zlecono. Nowe prze-
pisy zaostrzą również kary dla 
przedsiębiorców, którzy pośred-
niczą w przewozach oraz dla osób 
wykonujących przewóz, za naru-
szenie obowiązków zapisanych 
w ustawie.

■ pn

Rejestracja samochodu po nowemu

fot. archiwum
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Fotografi a

Przez cały marzec w redakcji „Życia Częstochowy i Powiatu” gościć będziemy praktykantów – Julię Tabisz, Jakuba Parkitnego, Dagmarę Popowicz i Nadię Klabisz. To studenci pierwszego 
roku na Wydziale Sztuki – kierunek: fotografi a i kreacja przekazu wizualnego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ich autorstwa, na których udało im się uchwycić pierwsze zwiastuny wiosny.

W obiektywie naszych praktykantów – studentów UJD

Jakub Parkitny

Julia Tabisz

Nadia Klabisz
Jakub Parkitny

Julia Tabisz

Nadia Klabisz
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Fortuna Puchar Polski

Drużyna Rakowa Częstochowa 
pokonała na wyjeździe zespół Mo-
toru Lublin 3:0. Tym samym Czer-
wono-Niebiescy zameldowali się 
w półfi nale Fortuna Pucharu Polski. 
Bramki dla częstochowskiej dru-
żyny zdobyli Sebasti an Musiolik, 
Mateusz Wdowiak oraz Fran Tudor. 

- Gratulacje dla drużyny i całej 
szatni za odpowiedzialność, bo 

mecze z rywalami z niższej ligi nie 
są łatwe. Przekonał się o tym Śląsk  
Wrocław. Jest tak w każdej rundzie, 
we wszystkich edycjach Pucharu 
Polski. To jest reguła i dlatego to 
jest piękne w tych rozgrywkach. Ci 
teoretycznie słabsi mają szansę ry-
walizować z mocniejszymi i często 
też wygrywają. My po raz kolejny 
tą odpowiedzialnością się wykaza-
liśmy. To nie jest łatwe. Był to nasz 

15 zwycięski mecz pucharowy 
z rzędu. To duża sztuka, zwłaszcza, 
że 14 z tych meczów graliśmy na 
wyjeździe – mówił na pomeczowej 
konferencji trener Czerwono-Nie-
bieskich Marek Papszun. Szko-
leniowiec pochwalił bramkarza 
gospodarzy, który zanotował 
bardzo dużo skutecznych interw-
necji, choć mecz był pod całkowitą 
kontrolą Rakowa.

Raków Częstochowa awansował do półfinału

Tauron 1. Liga

Już w najbliższą sobotę 4 marca 
w Będzinie w ramach 24. Kolejki 
Tauron 1. Ligi Mężczyzn Exact 
Systems Norwid Częstochowa 
rozegra rewanżowe spotkanie 
z zespołem MKS Będzin. Po-
czątek meczu zaplanowano na 
godzinę 18.00. 

Dla częstochowian będzie to 
kolejna okazja do wzmocnienia 
swojej pozycji w rundzie zasad-
niczej. Błękitno-granatowi są 
obecnym liderem tabeli z dorob-
kiem 56 punktów, będzinianie na-
tomiast plasują się na 3. miejscu 
i posiadają na swoim koncie 51 
oczek. Pierwsze spotkanie tych 
zespołów w sezonie 2022/2023 
miało miejsce 11 listopada 2022. 
Po blisko 160 minutach gry za-

kończyło się wynikiem 3:2 (25-
22, 22-25, 30-32, 26-24, 15-10) 
na korzyść częstochowian. - Cie-
szymy się, że wraz z rozwojem 
sportowym rozwijamy się także 
organizacyjnie. Nasze mecze są 
przygotowywane coraz bardziej 
profesjonalnie, zapewniamy ki-
bicom wiele atrakcji. Ogromnie 
cieszy także fakt, że nasz Klub 
Kibica działa prężnie i coraz bar-
dziej się rozwija. Nasi kibice są 
obecni na praktycznie wszystkich 
meczach wyjazdowych pierwszej 
drużyny, tak będzie także i w Bę-
dzinie. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego kibicowania pod-
czas meczu wyjazdowego, grajmy 
razem! – mówi Lesław Walaszczyk 
Członek Zarządu Klubu Sporto-
wego Norwid Częstochowa.

Exact Systems Norwid chce 
wzmocnić pozycję lidera

Fot. Marek Osuchowski / Exact Systems Norwid

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Liga 40-latków

Pierwsza kolejka ostatniej, trze-
ciej rundy spotkań Ligi 40-latków 
w Piłce Siatkowej przyniosła 
sporo emocji i niespodzianki. 
Liderująca w tabeli Fizjoterapia 
Miodek pewnie zgarnęła kom-
plet punktów w spotkaniu z Sa-
mymi Swoimi, ale już Automania 
Mikrus Mykanów straciła seta 
i punkt w pojedynku z Volley. 
Z kolei ostatnia w tabeli Gmina 
Rędziny również po trzysetowym 
meczu pokonała wyżej noto-
wany Servecom. Zwycięstwo to 
sprawiło, że Rędziny awanso-

wały w tabeli na szóstą pozycję. 
- W następnej, rozgrywanej tym 
razem w sobotę kolejce spotkań 
również liczymy na zacięte, trzy-
setowe pojedynki i kolejne nie-
spodzianki – mówi Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i rekreacji 
MOSiR Częstochowa.

Wyniki ostatnich spotkań:
15 kolejka - 26.02.2023 (niedziela)
Sami Swoi - Fizjoterapia Miodek   0:2
(13:25, 21:25)
MVP spotkania – Marcin Tarka
Automania Mikrus Mykanów - 

Volley   2:1
(22:25, 25:20, 15:9)
MVP spotkania – Janusz Bzdąk
Gmina Rędziny - Servecom   2:1
(25:20, 23:25, 15:9)
MVP spotkania – Tomasz Jur-
czyński
Terminy następnych spotkań:
16 kolejka - 04.03.2023 (sobota)
g. 16.00  Gmina Rędziny – Auto-
mania Mikrus Mykanów
g. 17.00 Sami Swoi - Volley
g. 17.00 Poczesna&Blachownia 
K&K - SERVECOM
pauza Fizjoterapia Miodek

Rozpoczęła się trzecia runda spotkań

Rio Grappling Club Częstochowa z medalami

Zawodnicy Rio Grappling Club 
Częstochowa zdobyli 3 medale pod-
czas XIII Mistrzostw Polski w Jiu-
-Jitsu, w formule bez kimona, które 
odbyły się dnia 25-26 lutego w Po-
znaniu. W zawodach wzięło udział 
prawie 1700 zawodników z całej 
Polski. Wśród nich byli reprezen-
tanci klubu z Częstochowy którym 
udało się stanąć na podium.

Brązowy medal wywalczył Dominik 
Lipiński oraz Marcin Ciszek. Marcin, 
który walczył również w kategorii 
seniorów powyżej 35 roku życia do-

łożył do tego wyniku złoty medal. 
Brazylijskie Jiu-Jitsu / Grappling to 
jeden z najszybciej rozwijających się 
sportów walki, który zyskuje rzesze 
sympatyków na całym świecie, walka 
skupia się na kontroli oraz poddaniu 
przeciwnika poprzez zastosowanie 
dźwigni czy duszeń.
Pełne wyniki:
- Dominik Lipiński - 3 miejsce w kat. 
młodszy junior; -56 kg
- Marcin Ciszek - 3 miejsce w kat. 
czarne pasy; -73.5 kg
- Marcin Ciszek - 1 miejsce w kat. ma-
ster 2; czarne pasy; -73.5 kg

XIII Mistrzostwa Polski Jiu-Jitsu

fot. Grzegorz Misiak

Nadia Klabisz
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