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Postawienie 
kapliczki 
w domu pozwoli 
uniknąć nowego 
obowiązku?
28 kwietnia br. wejdą w życie 

przepisy, które wprowadza no-
welizacja ustawy o charaktery-
styce energetycznej budynków 
i Prawa budowlanego. Na 
właścicielach nieruchomości 
spoczywać będzie nowy obo-
wiązek uzyskania świadectwa 
charakterystyki energetycznej. 
Niektórzy zaczęli szukać obej-
ścia przepisów i zastanawiają 
się nad postawieniem w domu 
figurki świętego bądź krzyża, 
ponieważ ustawa nie dotyczy 
miejsc kultu. 

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 

indywidualnych, jak i wieloro-
dzinnych. W mediach trwa zago-
rzała dyskusja o tym, czy da się 
nowego obowiązku uniknąć - na 
przykład poprzez postawienie 
w swoim domu fi gurki świętego 
lub krzyża oraz złożenie oświad-
czenia o wykorzystywaniu części 
budynku jako miejsca kultu 
i działalności religijnej. Ustawa 
przewiduje bowiem wyłączenie 
tego typu miejsc z nowego obo-
wiązku. Kwesti ę tę postanowił 
zweryfi kować portal Bussines 
Insider. 

Resort nie pozostawia złudzeń 
- W celu określenia, czy mamy 

do czynienia z budynkiem, który 
można uznać za używany jako 
miejsce kultu i do działalności re-
ligijnej, przydatna może być kla-
syfi kacja określona w załączniku 
do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane – Kategorie 
obiektów budowlanych. W kla-

syfi kacji tej wskazano budynki 
kultu religijnego, czyli: kościoły, 
kaplice, klasztory, cerkwie, 
zbory, synagogi, meczety oraz 
domy pogrzebowe, krematoria. 
Dodatkowo, w orzeczeniu Na-
czelnego Sądu Administracyj-
nego o sygnaturze II SA 391/91, 
stwierdzono, że za miejsca kultu 
religijnego należy uznać miejsca, 
w których stale i systematycznie 
zbierają się wierni danej re-
ligii /wyznania/ dla wzięcia 
udziału w nabożeństwach i in-
nych zorganizowanych formach 
uprawiania kultu religijnego – 
wyjaśnia portalowi Bussines In-
sider resort rozwoju i technologi 
oraz dodaje, że tym samym nie 
są miejscami kultu obiekty, sym-
bole i znaki religijne, takie jak np. 
przydrożne kapliczki. Oznacza 
to, że nie da się w ten sposób 
obejść przepisów.

■ Paula Nogaj

Świadectwo energetyczne
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Co słychać w szkołach

Trwają zgłoszenia!

Wywiad życia

Niebawem rusza 
Częstochowska Liga 6

Rozmawiamy z prof. dr hab. Anną 
Wypych-Gawrońska rektorem UJD
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Sprawdź, ile masz 
punktów karnych!

Cmentarz dla zwierząt 
w Częstochowie?

Przygotowania do 
wielkanocnego kiermaszu

Kampania edukacyjna dla 
mieszkańców Częstochowy

Wyjątkowe warsztaty 
dla kobiet

Kim jest nowy dyrektor 
szpitala na Parkitce?
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Częstochowa

Od 7 marca funkcję p.o. dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Częstochowie 
pełni Łukasz Połatyński. Zastąpił 
on na tym stanowisku Zbigniewa 
Bajkowskiego, który ofi cjalnie 
zakończył pracę w szpitalu na Par-
kitce z początkiem tego tygodnia. 

Łukasz Połatyński posiada wielo-
letnie doświadczenie w zarządzaniu 
placówkami medycznymi, w tym 
w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Dotychczas pra-
cował na stanowisku wicedyrektora 
szpitala w Knurowie - tam zreali-
zował szereg zadań inwestycyjnych 
oraz rozwojowych. - Przeprowadził 
między innymi inwestycje na izbie 
przyjęć, bloku operacyjnym, trakcie 
porodowym czy oddziale chirurgii. 
Jego potencjał opiera się nie tylko 
na doświadczeniu, ale także wiedzy 
specjalistycznej, pozyskanej na stu-
diach z zakresu psychologii w biz-
nesie, zarządzania czy na studiach 
MBA – informuje Dariusz Tworzydło, 
rzecznik prasowy Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie.

Jakie cele stawia przed sobą 
nowy dyrektor Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie?

Łukasz Połatyński obejmując 
funkcję szefa placówki na Par-

kitce stawia przed sobą dwa 
kluczowe cele. Jednym z nich są 
nowe działania inwestycyjne oraz 
dalsza modernizacja szpitala. 
Jako drugi cel wskazuje budowę 
i wzmacnianie stabilnej pozycji 
placówki na arenie regionalnej 
i krajowej, jako ośrodka oferują-
cego specjalistyczne usługi me-
dyczne w aktywnej współpracy 
ze środowiskiem akademickim 
oraz biznesowym, jak również 
jednostkami samorządu teryto-
rialnego, których partnerstwo 
jest kluczowe dla dalszego roz-
woju szpitala. - Jedną z pierw-
szych decyzji dyrektora Szpitala 

jest dokonanie kompleksowego 
audytu wszystkich obszarów 
działania placówki. W jego 
efekcie rozbudowane zostaną 
założenia strategiczne, które 
staną się docelowo podstawą dla 
planowania i realizacji działań 
rozwojowych szpitala. Będą 
one skoncentrowane przede 
wszystkim na dalszej poprawie 
jakości usług świadczonych 
na rzecz pacjentów – dodaje 
rzecznik prasowy Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie. 

■ pn

Kim jest nowy dyrektor szpitala na Parkitce?
Urodzinowa Akcja Krwiodawstwa

Częstochowski Legion Klub 
HDK działa już od 4 lat i z tej 
okazji zaprasza do urodzinowej 
akcji krwiodawstwa, a także do-
łączenia do grona Honorowych 
Dawców Krwi, którzy pomagają 
innym i ratują życie. Zbiórka od-
będzie się 18 marca w godzinach 
10:00 – 14:00 w Terenowym 
Oddziale Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa przy ul. Kopernika 38 
(budynek przychodni MSWiA).

- Najlepszym prezentem uro-
dzinowym dla Klubu będzie 
właśnie donacja na Urodzinowej 
Akcji Krwiodawstwa, o którą 
zabiegają organizatorzy. Od-
danie krwi to gest, który może 
mieć ogromny wpływ na życie 
innych i pomóc im w powrocie 
do zdrowia – informuje Czę-
stochowski Legion HDK, który 
specjalnie organizuje zbiórkę 
krwi w sobotę, aby osoby, które 
nie mogą sobie pozwolić na to 
w dniach roboczych, mogły to 
zrobić właśnie teraz. - Spotkanie 
odbędzie się jak zwykle w przy-
jemnej atmosferze i z dodatko-
wymi atrakcjami dla osób, które 
przyjdą podzielić się z potrze-
bującymi tym co najcenniejsze, 
krwią czyli lekiem, którego nie 
można wyprodukować. Będą 
słodkości, będą gadżety, będą vo-

uchery oraz jak zwykle imienne 
podziękowania za oddaną krew. 
Na miejscu przygotowany bę-
dzie również  kącik edukacyjny 
oraz rozdawane będą broszury 
z najistotniejszymi informacjami 
aby rozwiać wątpliwości i za-
chęcić jak największą ilość osób 
do oddania krwi. Prezentowane 
również w tym dniu będą pokazy 
udzielania pierwszej pomocy 
oraz będzie można spróbować 
własnych sił w masażu serca na 
fantomie – zapowiada klub. Zo-
stać krwiodawcą może osoba 
w wieku 18-60 lat, która jest 
zdrowa i waży nie mniej niż 50kg. 
Pamiętać należy aby w dniu 
poprzedzającym donację najle-
piej odstawić wszelkie używki, 
ograniczyć tłuste potrawy oraz 
dobrze nawodnić organizm czyli 
wypić dużą ilość wody zamiast 
kawy czy herbaty. W dniu do-
nacji również nie można zapo-
minać o nawodnieniu organizmu 
oraz koniecznie należy zjeść 
lekkie śniadanie. Nie należy od-
dawać krwi na czczo.

Kolejne zbiórki odbywać się 
będą na placu Biegańskiego 
w następujących terminach: 6 
kwietnia, 4 maja, 6 czerwca, 18 
lipca, 16 sierpnia, 9 listopada 
i 16 grudnia.

■ opr. pn

Oddaj krew – uratuj życie
zdj. archiwum redakcji
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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

Częstochowa 

Wkrótce przed Sądem Okrę-
gowym w Częstochowie stanie 
Mateusz K., oskarżony o bru-
talne pobicie 28-letniej part-
nerki i spowodowanie u niej 
ciężkich obrażeń ciała. Do tego 
makabrycznego zdarzenia do-
szło w jednym z hoteli w Czę-
stochowie. Mężczyzna najpierw 
pobił, a potem porzucił kobietę, 
zgłaszając w recepcji, że prze-
dłuży ona swój pobyt...  Nieprzy-
tomna pokrzywdzona 28-latka 
została znaleziona przez obsługę 
hotelu.

22 sierpnia 2022 roku 29-letni 
Mateusz K. i jego partnerka oraz 
ich znajomy 65-letni Władysław 
Ż. zameldowali się w jednym z ho-
teli w Częstochowie. Tam do go-
dzin południowych następnego 
dnia spożywali wspólnie znaczne 
ilości alkoholu. - Około godz. 
12.00 pomiędzy Mateuszem K. 
i jego partnerką doszło do kłótni, 
w trakcie której oskarżony ude-
rzył pokrzywdzoną, w wyniku 
czego przewróciła się na podłogę. 
Wtedy Mateusz K. wielokrotnie 
kopał partnerkę po głowie i tu-
łowiu oraz wyzywał słowami po-
wszechnie uznanymi za obelżywe. 
Gdy kobieta przestała się ru-
szać Mateusz K. i Władysław Ż. 

opuścili pokój i poinformowali 
pracownika recepcji, że kobieta 
przedłuży swój pobyt. Nieprzy-
tomna pokrzywdzona została zna-
leziona w pokoju przez obsługę 
hotelu i przewieziona do szpitala, 
gdzie przeszła neurochirurgiczną 
operację ratującą życie.

- Na podstawie opinii biegłego 
z zakresu medycyny sądowej 
stwierdzono, że w wyniku zda-
rzenia pokrzywdzona doznała 
ciężkiego urazu czaszkowo-mó-
zgowego, który realnie zagrażał jej 
życiu. Ponadto według biegłego 
obecnie kobieta nie jest zdolna 
do samodzielnej egzystencji i wy-
maga całodobowej opieki. Z uwagi 
na stan zdrowia w postępowaniu 
nie mogła zostać przesłuchana 
w charakterze świadka – infor-
muje prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik prasowy częstochow-
skiej prokuratory. Mateuszowi K. 
został przedstawiony zarzut spo-
wodowania u partnerki ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Męż-
czyzna został przesłuchany przez 
prokuratora i przyznał się do winy, 
jednak próbował przekonywać, że 
uderzył pokrzywdzoną zaledwie 
jeden raz otwartą ręką w twarz. 
Prokurator nie dał wiary tym wy-
jaśnieniom, biorąc pod uwagę 
opinię biegłego lekarza. Po-

nadto były one sprzeczne z tymi, 
uzyskanymi od Władysława Ż. 
65-latkowi prokurator również 
przedstawił zarzut, który dotyczy 
popełnienia przestępstwa nie-
udzielenia pomocy osobie, znaj-
dującej się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeń-
stwem utraty życia. Władysław Ż. 
przyznał się do popełnienia tego 
przestępstwa i złożył wyjaśnienia, 
w których opisał przebieg zda-
rzenia. - Na wniosek prokuratora 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
zastosował wobec Mateusza K. 
tymczasowe aresztowanie. Wła-
dysław Ż. został objęty dozorem 
Policji. Mateusz K. był w prze-
szłości karany za rozboje i kra-
dzież z włamaniem. Władysław Ż. 
nie był karany. Przestępstwo spo-
wodowania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 3 do 
15 lat. Przestępstwo nieudzie-
lenia pomocy osobie, znajdu-
jącej się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeń-
stwem utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu jest za-
grożone karą pozbawienia wol-
ności do 3 lat – dodaje prokurator 
Tomasz Ozimek. 

■ Paula Nogaj

Brutalne pobicie kobiety w hotelu

Akademia Liderek

W miniony weekend w Złotym 
Potoku odbyły się wyjątkowe 
warsztaty w ramach Akademii 
Liderek Kobiet Centrum. To pro-
jekt, który umożliwia paniom 
rozwijać kompetencje liderskie, 
aktywności w życiu publicznym, 
aktywności w sieci, równo-
uprawnienia na rynku pracy oraz 
profi laktyki nowotworowej. 

Głównym celem Akademii jest 
zwiększenie obecności Polek 
w życiu politycznym, społecznym 
i biznesowym. Wydarzenie 
swoim patronatem objął Rzecznik 
Praw Obywatelskich. - Organizu-
jemy 16 regionalnych akademii, 

w tym ta na śląsku w Złotym 
Potoku. Rekrutacja na to wyda-
rzenie obejmie kobiety głównie 
z mniejszych miejscowości, które 
na co dzień nie mają możliwości 
ze względów geografi cznych 
ale i fi nansowych, skorzystania 
ze wsparcia zaplecza eksperc-
kiego – wyjaśniaja organizatorzy 
wydarzenia i dodają - Celem 
Stowarzyszenia Kobiety w Cen-
trum jest wyrównywanie szans 
i promocja talentów, zależy nam, 
aby żadna z kobiet, nie musiała 
z niczego rezygnować, tylko dla-
tego że jest kobietą. Stowarzy-
szenie tworzą kobiety z dużym 
doświadczeniem zawodowym 

i organizacyjnym, reprezentujące 
różne środowiska tj. biznes, po-
lityka, nauka, media, organizacje 
społeczne. Wykonując swoją 
działalność statutową realizujemy 
projekty dla kobiet z terenu całej 
Polski, głównie z terenów wiej-
skich i małych miast, których do-
stęp do tego typu przedsięwzięć 
jest bardziej ograniczony. Kobiety 
te bardzo często są aktywne spo-
łecznie i podejmują działania na 
rzecz swoich lokalnych środo-
wisk, jednak mają zbyt małą pew-
ność siebie, aby swą aktywnością 
objąć większy obszar. 

■ opr. pn

Wyjątkowe warsztaty dla kobiet
fot. redakcja

Urząd Miasta podjął działania

Częstochowska radna Małgo-
rzata Iżyńska złożyła ponowną 
apelacje o podjęcie kroków ad-
ministracyjnych umożliwiających 
zorganizowanie na terenie miasta 
Częstochowy cmentarza dla 
zwierząt. Zastępca prezydenta 
miasta zabrał głos w tej sprawie. 

O grzebowisko dla zwierząt, 
bo tak brzmi nazewnictwo usta-
wowe, radna apeluje od wielu lat. 
W piśmie skierowanym do Urzędu 
podaje, że wielokrotnie składała 
interpelacje w tej sprawie. Przed-
kładała również wnioski budże-
towe o zakup spalarni, aby nawet 
sama nasza gmina mogła prowa-
dzić taki cmentarz. Wielokrotnie 
zgłaszali się również do Urzędu 
inwestorzy z chęcią urządzenia 
i prowadzenia takiej działalności.

- Informuję, że Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa podjął działania mające 
na celu wskazanie potencjalnych 
lokalizacji oraz warunków zorga-
nizowania cmentarza dla zwierząt 
wraz z urządzeniem do ich spo-
pielania – odpowiedział Zastępca 
Prezydenta Miasta Częstochowy, 
Ryszard Stefaniak. 

Jak zapowiedział, na ten moment 
Wydziały Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego oraz 
Miejska Pracownia Urbanistycz-
no-Planistyczna pracuje nad usta-
leniem dogodnej lokalizacji. Nie 
ma jednak na razie możliwości za-
pewnienia jednoznacznego okre-
ślenia organizacji takiego obiektu. 

Wydział OŚR uzyskał stano-
wiska Powiatowego Lekarza 
Weterynarii oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w przedmiotowej sprawie. 
Kolejne działania Urzędu i innych 
organów odpowiedzialnych są 
uzależnione od określenia szcze-
gółowych danych technicznych 
i technologicznych dotyczących 
takiej inwestycji, a zarazem wska-
zanych przez zainteresowanego 
inwestora. 

- Deklarujemy wszelką pomoc, 
zarówno przy ustalaniu zakresu 
czy parametrów inwestycji jak 
i uzyskiwaniu przez inwestora 
uzgodnień dotyczących ochrony 
środowiska – zapowiedział wice-
prezydent.

■ Natalia Lewandowska

Cmentarz dla zwierząt 
w Częstochowie?

fot. UM Częstochowy
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Malutkie Resort

25 marca 2023 roku Mistrzow-
skie Otwarcie Sezonu Rowe-
rowego w Malutkie Resort! 
Piknikowo-rodzinna impreza ze 
zdrową zabawą w tle.

Ekipa „Rajdy dla Frajdy” zaprasza 
wszystkich amatorów chcących 
pokręcić nóżką w luźnej atmos-
ferze do Malutkich koło Radomska. 
W towarzystwie zwycięzców po-
przednich edycji przypomnimy 
sobie, jak się jeździ na rowerze - 
a przy okazji wspólnie pożegnamy 
zimę i przywitamy wiosnę.

W sobotę 25 marca do Malut-
kich zapraszają Rafał i Kasia Boro-

wieccy (czyli zwycięzca i najwyżej 
sklasyfikowana uczestniczka 
edycji 2022) oraz ich macierzysty 
Kolarsko-Biegowy Klub Spor-
towy. Bazą rajdu będzie pełen 
rozmaitych atrakcji Ośrodek "Ma-
lutkie Resort" (Dobryszyce koło 
Radomska – https://malutkie.
com). To zaciszne miejsce na 
skraju leśnego kompleksu nie-
opodal Radomska - pełne atrakcji 
dla uczestników i ich rodzin. 
Z regionalną kuchnią łódzką i kil-
kunastoma atrakcjami (fun park 
z figlorajem i trampolinami, stad-
niną koni, torem gokartowym, 
parkiem linowym, paintballem, 

kortami tenisowymi i ścieżkami 
biegowymi).

Z Malutkich uczestnicy wy-
ruszą na przygotowaną w 2 wa-
riantach trasę:
100 km => www.strava.com/ro-
utes/3059177332035371052
60 km => www.strava.com/ro-
utes/3059177744085018668
Szczegółowe informacje na pro-
filach organizatorów:
Rajdy dla Frajdy
Malutkie Resort
Kolarsko Biegowy Klub Spor-
towy Radomsko

 ■ materiał prasowy

Startują „Rajdy dla Frajdy edycja 2023”
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Gmina Kłomnice

Przedszkolaki z Rzerzęczyc 
i oddział zamiejscowy w Rzekach 
Wielkich weźmie udział w Pro-
gramie Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej (NHEF). Od wrześnie do 
czerwca najmłodsi będą odwie-
dzać Ośrodek Kultury Filmowej 
w Częstochowie. 

Proponowane filmy będą poru-
szać kwestie związane z codzien-
nością dzieci. Seanse pozwolą na 

zrozumienie kwestii takich jak: 
komunikacja, ekologia, współ-
praca, przyjaźń, tradycje, podróże, 
pomoc, rodzina, pokonywanie 
trudności. Cały program NHEF 
pozostaje w zgodzie z podstawą 
programową Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki. Został uhonorowany 
Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w kategorii „edukacja 
młodego widza”. 

- Cykl dla przedszkolaków prezen-

tuje filmy o bardzo uniwersalnym 
przekazie, stanowiące idealną 
pomoc w rozwijaniu kompetencji 
społecznych dzieci. Kilkulatki 
szybko utożsamiają się z bohate-
rami, którzy tak jak oni nawiązują 
pierwsze relacje towarzyskie, do-
wiadują się na czym polega praca 
zespołowa i współdziałanie, uczą 
się rzetelności oraz odpowiedzial-
ności za swoje czyny i podjęte de-
cyzje – informuje Gmina Kłomnice.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Gość specjalny w Rędzinach

W ostatni poniedziałek odbyła 
się kolejna już edycja programu 
,,Talent Show”. Najmłodsi nie 
mieli łatwego zadanie, ponieważ 
ich zmaganiom przyglądała się 
Magdalena Tul. Piosenkarka, 
kompozytorka i autorka tekstów.

Scenę muzyczną zdominowała 
Sanah, której utwory naprze-
miennie prezentowali uczniowie. 
Nie zabrakło jednak również in-
nych gatunków, takich jak rap czy 
breakdance. 

Po występach szkolnych ta-
lentów uczniowie mieli przyjem-
ność porozmawiać z gościnią. Pani 
Magda zachęcała ich do rozwijana 
talentów. Artystka mówiła o tym, 
że sukces wiąże się z ciężką i sys-
tematyczną pracą. Wspomniała 
także o tym, że warto mieć ma-
rzenia.

Na zakończenie wszyscy zgroma-
dzeni usłyszeli dwa utwory w wy-
konaniu Pani Magdy. Otrzymali 
zdjęcia z autografem oraz zrobili 
wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Magdalena Tul spotkała 
się z uczniami ZSP nr 2

fot.: UG Rędziny

Mstów na wesoło

Impreza, która przez jakiś czas 
była nieorganizowana powróciła 
ku radości harcerzy i nie tylko. III 
Środowiskowy Szczep Harcerski 
„Skała”, Gmina Mstów i Szkoła 
Podstawowa im. T. Kościuszki 
w Mstowie zorganizowali rajd. 

Uroczystość rozpoczęło krótkie 
wprowadzenie dotyczące historii. 
Zebranym przybliżono sylwetkę 

druha Roberta Knysaka. Zuchy 
i harcerze wykonali piosenkę oraz 
Hymn Państwowy dla uczest-
ników. 

Za oficjalne otwarcie odpowie-
dzialny był Wójt Gminy. Następnie 
patrole z poszczególnych szkół 
rozpoczęły zmagania. Zespoły 
(składające się z 10 osób) reali-
zowały zadania, przygotowane 
przez 23 MDH „Amonit”, z jej dru-

żynową pwd. Anetą Pałczyńską. 
Na poszczególnych punktach 
patrolowych sprawdzana była 
wiedza patriotyczna uczestników, 
ich sprawność fizyczna i umiejęt-
ności terenoznawcze.

Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe medale 
i pakiety prezentów dla szkół. Ho-
norowy patronat nad imprezą objął 
Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.

V Gminny Rajd ,,Tropem Wilczym”

Konkurs dla rolników 

Rusza XX edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu ,,Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. Do 
udziału zaproszeni są właściciele 
gospodarstw rolnych, zarówno 
małych i dużych. 

Imprezę organizuje Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego we współ pra cy 
z Mi ni ster stwem Rol nic twa i Roz-
wo ju Wsi, Pań stwo wą In spek cją 
Pracy, oraz Kra jo wym Ośrod kiem 
Wspar cia Rol nic twa. Pa tro nat ho-
no ro wy nad kon kur sem objął Pre-
zy dent RP An drzej Duda.

Uczestnicy konkursu mają 
oka zję do za pre zen to wa nia 
swo ich warsz ta tów pracy i osią-
gnięć za wo do wych, a także zdo-
by cia cen nych na gród na każ dym 
eta pie kon kur su – re gio nal nym, 
wo je wódz kim i cen tral nym. 
Głów ną na gro dą w kon kur sie 
jest cią gnik rol ni czy, ufun do wa ny 
przez pre ze sa Kasy, dr Alek san drę 
Ha dzik.

Kon kurs ma na celu promocje 
zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym. Dzięki 
temu zmniejsza się liczba wy-

padków i chorób zawodowych 
rolników. 

Udział mogą wziąć osoby pełno-
letnie prowadzące pro duk cyj ną 
dzia łal ność rol ni czą i ubez pie-
czo ne w KRUS. Ko mi sje zło żo ne 
z pra cow ni ków in sty tu cji zaj mu-
ją cych się rol nic twem do ko nu ją 
w każ dym go spo dar stwie pro fe-
sjo nal ne go au dy tu.

Spraw dza się przede wszyst kim 
ład i po rzą dek w ob rę bie po-
dwó rza, za bu do wań i sta no wisk 
pracy; stan bu dyn ków in wen-
tar skich i po miesz czeń go spo-
dar czych; wy po sa że nie ma szyn 
i urzą dzeń rol ni czych w osło ny 
ru cho mych czę ści ma szyn i urzą-
dzeń, ta kich jak np. pi la rek tar czo-
wych i łań cu cho wych. Na stronie 
konkursowej podane są dokładne 
kryteria oceny gospodarstw. 

Ważne daty: 21 kwiet nia – 
upły wa ter min zgło sze nia udzia łu 
do kon kur su, 30 czerw ca – za-
koń cze nie etapu wo je wódz kie go, 
10-28 lipca – wi zy ta cja go spo-
darstw fi na ło wych (ter min może 
ulec zmia nie).

Szcze gó ły kon kur su na stro nie 
in ter ne to wej www. krus. gov. pl.

Zaprezentuj swoje 
gospodarstwo i zgarnij 
nagrody

Klara Siadlak z medalem

Na początku marca miał miejsce 
prestiżowy Turniej w sezonie 
Super grand Prix Juniorów Młod-
szych U-17 i Młodzików Młod-
szych U-13 w Kępnie. Klara 
Siadlak, mieszkanka Olsztyna 

w grze podwójnej zdobyła srebrny 
medal wraz z partnerką Marią Ję-
drusik (CAB). 

Zawodnicy LOTKI rywalizowali 
o zdobycie jak najwyższych wy-

ników. Klub reprezentowany był 
przez następujących zawodników: 
Oliwię Kanik, Karolinę Wieczorek, 
Klarę Siadlak. Trenerką dziewczyn 
jest Justyna Herman. Gratulujemy 
sukcesu i życzymy kolejnych! 

Gmina Olsztyn chwali się zwyciężczynią

 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

fot.: UM Mstów



8 PIĄTEK-NIEDZIELA, 10-12 marca 2023 edukacja

Wywiad Życia

Teresa Szajer: O sile uczelni 
świadczy kadra pedagogiczna. 
Wiem, że zatrudniacie państwo 
ok 700 osób...

Anna Wypych-Gawrońska: Tak 
to prawda. Zatrudniamy łącznie 
ponad 700 osób z pracownikami 
administracyjnymi. Nauczycieli 
akademickich jest ok. 450 -  
w tym pracowników badawczo-
-dydaktycznych, badawczych 
i dydaktycznych. Wśród nich 
z dyplomami profesora tytularne-
go mamy 57 osób. Jest to na-
prawdę duża liczba. Niedawno 
prorektor do spraw nauki i współ-
pracy z zagranicą otrzymał nomi-
nację od prezydenta,  rozpatry-
wane są kolejne cztery wnioski 
naszych pracowników

T.S: . Ministerstwo Edukacji i Na-
uki rozpatrzyło pozytywnie od-
wołania złożone przez UJD 
w sprawie kategoryzacji dyscy-
plin naukowych.  Na 13 ewalu-
owanych dyscyplin: 6 uzyskały 
kategorię A, 7 otrzymało B+.  Co 
dało uczelni oprócz prestiżu, 
podniesienie tych ocen?

A.W-G.:  Jestem absolutnie o tym 
przekonana, że ta ewaluacja po-
kazała nasze możliwości oraz po-
twierdza nasz potencjał i wysoki 
poziom naukowy. Dodatkowo 
każda kategoria ma wpływ na fi-
nansowanie uczelni. Co prawda 
my zobaczymy to dopiero w okoli-
cach maja, ponieważ ostateczna 
decyzja o tak zwanym wyniku 
subwencji na konkretny rok przy-
chodzi w kwietniu lub maju. Sub-
wencja określana jest  na podsta-
wie  algorytmu, w którym od tego 
roku umieszcza się właśnie kate-
gorie dyscyplin naukowych, wcze-
śniej były to kategorie dla wydzia-
łów. Podsumowując,  każda wyż-
sza kategoria wpłynie pozytywnie  
na finansowanie uczelni.

T.S.:  Czy sukces w sprawie kate-
goryzacji dyscyplin naukowych 
otwiera możliwość starania się 
o zmianę nazwy z uniwersytetu 
„przymiotnikowego” na „kla-
syczny”?

A.W-G.: W styczniu Senat Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie jednogłośnie 
podjął uchwałę o zmianie nazwy 
uczelni i  upoważnił mnie do pro-
wadzenia wszelkich działań zmie-
rzających do wykonania tej 
uchwały. Decyzja ta jest oczywi-
ście  wynikiem ostatniej ewaluacji 

jakości działalności naukowej. 
W wyniku ewaluacji  przeprowa-
dzonej przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki aż sześć dyscyplin 
uzyskało kategorię A, siedem dys-
cyplin B+. To naprawdę ogromne 
osiągniecie. W ustawie o zmiany 
nazwy uczelni wyższej  jest waru-
nek, że nazwa „uniwersytet” jest 
zastrzeżona dla uczelni, która po-
siada co najmniej 6 kategorii -B+ 
w  6 dyscyplinach mieszczących 
się w 3 dziedzinach nauki lub 
sztuki. My to spełniamy dwukrot-
nie i jeszcze z naddatkiem, bo ma-
my aż 13. Wniosek o zmianę na-
zwy uczelni już został wysłany 
i trafił do Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, które będzie procedować 
wniosek w Sejmie RP.  Po prze-
głosowaniu przez Sejm i Senat 
ustawa  trafi do podpisu Prezy-
denta.  Mam ogromną nadzieję, 
że nowy rok akademicki rozpocz-
niemy z nową nazwą. Zmieniając 
nazwę z Uniwersytetu tzw. „przy-
miotnikowego” na „klasyczny” 
Uczelnia ma szansę dołączyć do 
grona około 20 najważniejszych 
uniwersyteckich szkół wyższych 
w Polsce.

T.S.:  Macie państwo w ofercie 
ponad 35 studiów podyplomo-
wych, liczne szkolenia. Jakie no-
we kierunki zostały wprowadzo-
ne?

A.W-G.:  Mamy coraz bogatszą 
ofertę, ale muszę przyznać, że 
w kształceniu tzw. ustawicznym 
ciągle mamy dużo do zrobienia. 
Nasza oferta  nie zawsze spotyka 
się z takim zainteresowaniem 
kandydatów, jakiego oczekujemy, 
aby uruchomić nowy  kierunek 
studiów podyplomowych. Teraz 
na przykład mocno rozwijamy się 
w obszarze nauk medycznych. 
W ubiegłym roku Minister Eduka-
cji i Nauki wydał zgodę na prowa-
dzenie kierunku lekarskiego, 
w ofercie naszej uczelni znajduje 
się również dietetyka, kosmetolo-
gia, pielęgniarstwo czy fizjotera-
pia. Prowadzenie tych kierunków 
powoduje, że mamy również  po-
dyplomowe studia z zakresu nauk 
medycznych, np. medycyny este-
tycznej dla lekarzy i lekarzy sto-
matologów.

T.S.:  Chciałabym zapytać o me-
tody nauczania, takie jak na 
przykład tutoring?

A.W-G.: W edukacji akademic-
kiej tutoring  jest metodą ukie-
runkowaną  na wsparcie i rozwój 
studenta, który dzięki temu mo-
że zyskać nowe spojrzenie na 

tematy, które go interesują. Tu-
toring pozwala opiekunowi roz-
poznać przede wszystkim moc-
ne strony studenta,  jego zainte-
resowania i oczekiwania związa-
ne z podjętym kierunkiem stu-
diów. Tutoring wykracza poza 
znane formuły wykładu, ćwi-
czeń, konwersatoriów czy labo-
ratoriów. To są zajęcia stanowią-
ce szerszą formułę kontaktu  mi-
strz-uczeń. My wprowadziliśmy 
tę metodę na naszą uczelnię 
wiele lat temu, dzięki czemu 
mogliśmy wystartować w kolej-
nych konkursach ministerial-
nych pod nazwą „Mistrzowie dy-
daktyki”.  Metoda ta prowadzo-
na jest na wszystkich naszych 
wydziałach w ramach zajęć do 
wyboru,  a na niektórych kierun-
kach jest to wręcz obowiązkowa 
metoda kształcenia  (na psy-
choprofilaktyce).

T.S.: Co na to studenci?

A.W-G.: Wybierają tutoring 
i przedstawiają bardzo dobre 
opinie o tej formie dydaktycznej.  
Podobnie można wybrać u nas 
jeszcze jedną formę w ramach 
przedmiotu do wyboru  – tzw. ję-
zyki rzadziej  w Polsce  używane. 
Studenci mogą dodatkowo uczyć 
się takich języków obcych, jak 
hiszpański, włoski, chiński, cze-
ski, portugalski, serbski czy 
szwedzki.

T.S.: 14 lipca 2022 roku Minister 
Edukacji i Nauki wydał zgodę na 
prowadzenie kierunku lekarskie-
go w Uniwersytecie Humani-
styczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie  Czy 
to ministerstwo narzuca limity 
przyjęć na kierunek lekarski?  

A.W-G.:  To my oceniliśmy na-
sze możliwości i podaliśmy już 
we wniosku, skierowanym do 
Ministerstwa Edukacji i Nauki  
limity liczby studentów, którzy 
zostaną rekrutowani na kieru-
nek lekarski. Zaproponowali-
śmy, że na pierwszy rok stu-
diów  medycznych zostanie 
przyjętych 60 osób na studia 
stacjonarne i 30 na niestacjo-
narne. Uznaliśmy zajęcia wyni-
kające z tych liczb studentów  
za możliwe do zrealizowania  
i ministerstwo przychyliło się 
do tej propozycji. Być może 
w przyszłości na liczbę studen-
tów wpłynie potencjał infra-
strukturalny Centrum Dydak-
tycznego  Nauk Medycznych 
i Nauk o Zdrowiu, które po-
wstanie przy ul. Chłopickiego 3 
i będzie przeznaczone dla  stu-
dentów kierunku lekarskiego, 
ale także innych kierunków 
z dziedziny nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu i nauk farma-
ceutycznych.

T.S.: Ilu studiuje obecnie stu-
dentów na studiach medycz-
nych na UJD?

A.W-G.:  Obecnie 54 osoby uczą 
się na studiach stacjonarnych  
i  24 osoby na studiach niestacjo-
narnych. Ta liczba prawdopodob-
nie  zmieni się po egzaminach 
w następnych semestrach. Na 
kolejny rok zaproponowaliśmy tę 
samą liczbę, czyli 60 i 30.  Dla 
dydaktyki kierunku lekarskiego 
bardzo ważna jest współpraca ze 
szpitalami. Aktualnie wynajmo-
wane są na podstawie umowy 
pomieszczenia w wojewódzkim 
szpitalu specjalistycznym.  Stu-
denci przebywają tam dwa dni 
w tygodniu na zajęciach z anato-
mii. W dalszej przyszłości, kiedy 
będzie nowy budynek, umieści-
my prosektorium w naszych za-
sobach infrastrukturalnych. 
Współpraca ze szpitalami to 
także perspektywy  tworzeniu 
tzw. działów klinicznych na ba-
zie. To będzie zmiana jakościowa 
w ochronie zdrowia w Często-
chowie, bo takich oddziałów nie 
ma a właśnie nasz Uniwersytet  
zainicjuje ich tworzenie. Już te-
raz rozpoczynamy rozmowy 
z dyrekcjami szpitali, ponieważ 
od  3 roku studenci powinni 
mieć zajęcia na 3 oddziałach 
z propedeutyki interny, pediatrii  
i chirurgii.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

W czerwcu 2020 roku Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało o wyborze rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Funkcję tę już drugą kadencję pełni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która reprezentuje dzie-
dzinę nauk humanistycznych oraz dyscyplinę literaturoznawstwo. Doktoryzowała się i habilitowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2018 r. Specjalizuje się w historii teatru i dramatu. Prowadzi badania interdyscypli-
narne z zakresu nauk o literaturze, nauk o kulturze i nauk o sztuce. Dzisiaj rozmawiamy z  rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-
niczego im. J. Długosza w Częstochowie o planach rozwoju uczelni.

Rozmawiamy z prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońska rektorem UJD

fot.: UJD
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Olimpiada z wiedzy o ubezpieczeniach

Zuzanna Rydzowska, Natalia 
Misiewicz i Zuzanna Gmyrek to 
uczennice IV LO im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie, 
które wygrały wojewódzki etap 
Olimpiady ZUS. Dziewczęta 
zdobyły maksymalną liczbę 
punktów i teraz to one będą 
reprezentować województwo 
śląskie w centralnym finale kon-
kursu w Warszawie. 

Wojewódzki etap zmagań w ra-
mach Olimpiady ZUS „Warto wie-
dzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” odbył się 7 marca 
w Oddziale ZUS w Chorzowie.  
Uczennice z IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Częstochowie 
pokonały 21 zespołów z różnych 
szkół w Śląskim. Odpowiedziały 
poprawnie na wszystkie 25 pytań 
w czasie 10 minut i 45 sekund. 
II miejsce zajęli uczniowie z Ze-
społu Szkół Technicznych w By-
tomiu (Kamila Krupa, Bartłomiej 
Górski, Seweryn Brożyna). Po-

pełnili tylko jeden błąd, czyli na 
swoim koncie mają 24 punkty, 
a wynik ten osiągnęli w czasie 
7 minut i 12 sekund, natomiast 
III miejsce wywalczyli Oliwia 
Ostrowska, Jakub Urbaszewski 
i Agata Rybarska. To uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych w Żywcu. Na ich 
koncie są również 24 poprawne 
odpowiedzi, na które odpowie-
dzieli w ciągu 8 minut i 2 sekund. 
– W konkursie ważna jest nie 
tylko wiedza, ale też szybkość 
w udzielaniu odpowiedzi na te-
ście. Uczniowie mieli do rozwią-
zania test 25 pytań wielokrotnego 
wyboru, na rozwiązanie przezna-
czone był 30 minut. Zwycięż-
czynie bezbłędnie odpowiedziały 
w niecałe 11 minut, a kolejne 
drużyny z tylko jedną błędną od-
powiedzią udzieliły odpowiedzi 
w 7 i 8 minut. Tak więc o miejscu 
na podium decydowały sekundy 
– mówi Beata Kopczyńska, 
rzeczniczka prasowa ZUS w wo-

jewództwie śląskim. Jaki jest 
przepis na sukces, by posiąść 

tak niełatwą wiedzę? Jak mówi 
Przemysław Kluska, nauczyciel 

i opiekun uczennic z IV LO z Czę-
stochowy, decydują  głównie trzy 
składniki: pracowitość, umiejęt-
ności uczniów i doświadczenie. 
– Ważna jest nie tylko praca nad 
materiałem, ale sama postawa 
uczniów, muszą chcieć się uczyć 
i mają zdolności przyswajania 
wiedzy. Niewątpliwe przydatne 
jest też doświadczenie, czyli 
udział w poprzednich konkur-
sach. To pozwala na mobilizację 
i opanowanie, bo już wiedzą jak 
wygląda olimpiada, czego się spo-
dziewać na teście, jak ważne jest 
właściwe odczytanie pytania, bo 
czasem jedno słowo, jakiś niuans 
może zaważyć na odpowiedzi. Je-
stem dumny z naszych uczennic, 
poświęciły dużo czasu na naukę 
i mamy piękny efekt. Ogromne 
gratulacje – mówi Przemy-
sław Kluska, nauczyciel w IV LO 
w Częstochowie, po ogłoszeniu 
zwycięstwa jego podopiecznych.

 ■ opr. pn

Uczennice z Częstochowy najlepsze w województwie

 Na zdjęciu uczennice z (od lewej): Pauliną Grygielską, koordynatorem ds. edukacji 
i komunikacji w Oddziale ZUS w Częstochowie, Robertem Magdziarzem, wicewoje-
wodą śląskim, Przemysławem Kluską, nauczycielem z IV LO i Jarosławem Żukiem, 
dyrektorem Oddziału ZUS w Częstochowie.

Fot. ZUS

Ruszył nabór

Szkoła Podstawowa nr 40 im. 
Stefana Żeromskiego w Czę-
stochowie jest częścią Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego nr 1. 
W ubiegłym roku szkoła została 
pomalowana i powstałydodat-
kowe pomieszczenia do lekcji 
oraz zajęć specjalistycznych. Do-
skonała lokalizacja w centrum 
miasta - pomiędzy ulicą Jasno-
górską, a Jana Pawła II sprawia, 
że organizujemy wiele wyjść i wy-
cieczek do pobliskich instytucji 
(np. do teatru, filharmonii, biblio-
teki, szkoły muzycznej, Parku 
Staszica, itp.), by nasi uczniowie 
rozwijali się w relacjach ze śro-
dowiskiem społecznym, kultu-
ralnym i przyrodniczym.

Co oferuje szkoła?
• jednozmianową naukę, co-
dziennie od godz. 8:00;
• zajęcia w jasnych, przestronnych 
salach lekcyjnych wyposażonych 
w pomoce dydaktyczne, w tym 
w tablice interaktywne i multime-
dialne;
• dwie dobrze wyposażone sale 
gimnastyczne;
• pracownię komputerową ze 
stałym, bezpiecznym dostępem 
do Internetu;
• pracownię VR z profesjonalnym 
sprzętem audiowizualnym;
• naukę druku na drukarce 3D;
• mikrokontrolery;
• pracownię fotograficzną;
• bibliotekę szkolną z systema-
tycznie powiększanym księgo-
zbiorem;
• gabinet logopedyczny;
• nowo powstała, nowoczesna 
sala terapeutyczna - przestrzeń do 
zajęć rewalidacyjnych, zabaw sen-
sorycznych i plastycznych rozwija-

jących twórczą postawę uczniów; 
• salę artystyczną;
• aktywne przerwy – korytarze 
wzbogacone w naklejki eduka-
cyjne, stoły do tenisa stołowego 
oraz miejsca wyciszeń i wypo-
czynku;
• naukę języka nowożytnego – j. 
angielskiego i j. niemieckiego, od 
nowego roku szkolnego również j. 
hiszpańskiego;
• a już od roku szkolnego 2023/2024 
powstanie profesjonalna pracownia 
językowa z nowoczesnym sprzętem 
do efektywniejszej nauki języków 
obcych!   

Co zapewnia szkoła?
• opiekę w świetlicy szkolnej od 
godz. 7:00 do godz. 16:15 (w ra-
mach zajęć świetlicowych od-
bywają się: gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, muzyczne, taneczne, 
sportowe, zajęcia na świeżym po-
wietrzu, dodatkowe zajęcia kom-
puterowe);
• innowacje pedagogiczne "Warsz-
taty artystyczne", "Spacerkiem 
z aparatem po Częstochowie i re-
gionie" "Pamięć i historia" "Zumba - 
nasz taniec połamaniec", "Edukacja 
muzyczna formą wsparcia. Mu-
zyka, taniec, zabawa jako metody 
wspierania rozwoju dzieci".
• możliwość korzystania z odpłat-
nych obiadów (prowadzimy sto-
łówkę szkolną);
• opiekę medyczną na terenie 
szkoły oraz stomatologiczną 
w pobliskim gabinecie;
• pomoc uczniom mającym trud-
ności w nauce (organizujemy za-
jęcia specjalistyczne);
• opiekę pedagoga szkolnego, pe-
dagoga specjalnego i psychologa;
• ścisłą współpracę z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną 

(konsultacje na terenie szkoły, za-
jęcia profilaktyczne dla uczniów);
• otwartość na potrzeby uczniów.

Tradycją stało się organizowanie 
uroczystości z udziałem rodziców 
i gości z okazji różnych świąt 
i ważnych wydarzeń (Dzień Przed-
szkolaka, Jasełka, wspólna wigilia, 
Dzień Babci i Dziadka, Bal Walen-
tynkowy, Dyskoteki dla uczniów 
klas starszych, Dzień Rodziny itp.). 
Od 2 lat aktywnie angażujemy 
się w organizowanie większych 
imprez - pikniki, kiermasze świą-
teczne - które integrują dzieci, 
uczniów, rodziców oraz całą lo-
kalną społeczność.

Trwa nabór do Miejskiego  
Przedszkola nr 2  
w Częstochowie

Miejskie Przedszkole nr 2 mieści 
się w budynku Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego nr 1. Jeszcze 
w czasie trwania remontu za-
dbaliśmy o to, by naszym przed-
szkolakom stworzyć warunki 
odpowiednie do ich wieku i po-
trzeb. Od 01.09.2011r wspólnie 
ze Szkołą Podstawową nr 40 
tworzymy Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1. W ubiegłym roku 
wnętrze zostało pomalowane 
i  wyposażone w dodatkową 

przestrzeń do zabaw i zajęć dla 
przedszkolaków oraz nowoczesną 
tablicę interaktywną! Placówka 
wyróżnia się estetycznym wnę-
trzem z osobnym wejściem i "do-
mowym klimatem", który tworzą 
pracownicy - niezwykle odpowie-
dzialni i zaangażowani. 

Jasne, kolorowe sale zabaw są 
wyposażone w bezpieczne meble, 
sprzęty, pomoce dydaktyczne 
i kąciki zabaw dostosowane do 
potrzeb i wieku dzieci. Dzięki 
udziałowi w kampanii ,,MOGĘ 
zatrzymać SMOG- Przedszko-
laku złap oddech " współfinanso-
wanej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w każdej 
sali znajdują się oczyszczacze po-
wietrza. 

Zajęcia i zabawy ruchowe pro-
wadzone są w małej sali gimna-
stycznej z bezpieczną wykładziną. 
Przedszkolaki mają do dyspozycji 
plac zabaw oraz duży teren spor-
towy i zielony wokół budynku. 
Posiadamy własną kuchnię, która 
przygotowuje trzy posiłki dziennie. 
Wykwalifikowana kadra pedago-
giczna dba o dobre samopoczucie 
i indywidualny rozwój dzieci, 
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
i uwagami z rodzicami. Oferta 

edukacyjna umożliwia nie tylko 
realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, ale 
służy rozwijaniu zainteresowań, 
umiejętności i kształtowaniu po-
staw u dzieci. W każdej grupie 
wiekowej w ramach podstawy 
programowej prowadzone są za-
jęcia z języka angielskiego, dzieci 
z wadami wymowy biorą udział 
w terapii logopedycznej. W przed-
szkolu jest gabinet logopedy oraz 
nowo powstała, nowoczesna sala 
terapeutyczna - przestrzeń do 
zajęć rewalidacyjnych, zabaw sen-
sorycznych i plastycznych rozwija-
jących twórczą postawę dzieci.

W przedszkolu planowane są 
bezpłatne zajęcia dodatkowe: 
rytmiczne, taneczne - zumba, 
sportowe, programowanie i ko-
dowanie oraz religia na życzenie 
rodzica.

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.
zsp1czest.edupage.org www.mp-
2czest.edupage.org oraz profilu 
na portalu społecznościowym fa-
cebook.com pod hasłem Zespół 
Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Czę-
stochowie.

 ■ materiał prasowy ZSP nr 1

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 zaprasza w swoje progi
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
CZĘSTOCHOWA, UL. ŚW. AUGUSTYNA 3

16.02.2023 r. w Zespole Szkół Sa-
mochodowych przy ul. św. Augu-
styna 3/7 odbył się Integracyjny Bal 
Karnawałowy. Przedsięwzięcie, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, było 
współorganizowane przez Kluby 
Wolontariatu działające przy Zespole 
Szkół Specjalnych nr 28 i Zespole 

Szkół Samochodowych w Często-
chowie. Tegoroczna edycja była wy-
jątkowa, gdyż na bal przybyło wielu 
podopiecznych placówek specjal-
nych z  Częstochowy i okolic, a także 
dzieci i młodzież szkół publicznych.

Po uroczystym powitaniu przez dy-
rektora  Zespołu Szkół Samochodo-

wych pana Jacka Grzegorzewskiego 
na parkiecie sali gimnastycznej 
pojawił się biskup Antoni Długosz, 
który rozpoczął bal, tańcząc i śpie-
wając wspólnie z wszystkimi uczest-
nikami imprezy. Do zabawy dołączyli 
także zaproszeni goście i wolonta-
riusze z naszej szkoły. Bal uświetnił 

występ zespołu Claris,a wodzirej 
poprowadził zabawę taneczną. 
W przerwie  na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek.

Wspólna zabawa była doskonałą 
okazją do wzajemnej integracji po-
znania się, radosnego spędzenia 
ostatnich dni karnawału.

 Wydarzenie, pod honorowym 
patronatem biskupa Antoniego 
Długosza,europoseł Jadwigi 
Wiśniewskiej oraz poseł Lidii 
Burzyńskiej, przygotowali na-
uczyciele- katecheci: ojciec 
paulin Zdzisław Filipek i pan 
Rafał Matuszewski .

Integracyjny Bal Karnawałowy 
w Zespole Szkół Samochodowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

Wycieczka do Archiwum
9 lutego klasa III En odwiedziła 

Archiwum Państwowe w Często-
chowie na ul. Reytana 13 

w ramach warsztatów: „Po-
wstanie styczniowe na ziemi 
częstochowskiej w dokumentach 
Archiwum Państwowego w Czę-
stochowie”. Młodzież została za-
poznana w ramach wykładu 

z materiałami dotyczącymi za-
równo uczestników powstania, 
jak i reakcji władz carskich. 

W drugiej części warsztatów 
uczniowie zwiedzili magazyny 

archiwum, gdzie mieszczą się za-
soby dokumentów notarialnych 
ziemi częstochowskiej sięgające 1 
połowy XIX wieku.  

Na przykładzie metryk uro-
dzenia z zaboru rosyjskiego i pru-
skiego można było się dowiedzieć 
sporo o sposobach zapisu takiej 
dokumentacji. Dokumenty te są 
digitalizowane i dostępne 

na stronie: szukajwarchiwach.
gov.pl .

■ Alicja Wojciechowska

Dnia 2 lutego mury naszej szkoły od-
wiedzili znamienici goście: Naczelnik 
Wydziału Edukacji pan Rafał Pio-
trowski, Naczelnik Wydziału Zdrowia 
pani Grażyna Stramska- Świer-
czyńska, Wiceprezes Stowarzyszenia 
„Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” 
– pani Magdalena Balcerek – Motyl, 
przedstawiciele Tauron Dystrybucja 
S.A. oddział w Częstochowie oraz 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

z Częstochowy i okolicznych po-
wiatów. Powodem spotkania było 
uroczyste zakończenie Mikołajkowej 
zbiórki darów dla małych wycho-

wanków Stowarzyszenia „Z Ufnością 
w Trzecie Tysiąclecie”, którą współor-
ganizowaliśmy z naszą absolwentką 
panią Irminą Klimek. Podczas uroczy-
stości zaprezentowaliśmy ofertę edu-
kacyjną na rok szkolny 2023/2024, 
pani Magdalena Balcerek – Motyl 
przedstawiła działalność placówki 
stowarzyszenia mieszczącej się przy 
ulicy Michałowskiego 30 B  oraz 
wspólnie z Naczelnikiem Wydziału 
Edukacji panem Rafałem Piotrow-
skim i Dyrektorem Szkoły panem 
Tomaszem Doboszem wręczyła 
podziękowania przybyłym koordy-
natorom i przedstawicielom szkół 
i przedszkoli. Przedstawienie przygo-

towane przez nauczyciele historii p. 
Dominika Wołyńca wraz z uczniami 
klasy II En w humorystyczny sposób 
przybliżyło sylwetkę patrona szkoły 
Kazimierza Pułaskiego. 

W zbiórkę zaangażowało się 11 
fi rm i przedsiębiorstw, 4 fundacje 
i stowarzyszenia oraz 36 placówek 
edukacyjnych z Częstochowy i oko-
licznych powiatów. Zapraszamy do 
obejrzenia prezentacji podsumowu-
jącej zbiórkę w liczbach oraz relacji 
towarzyszących nam mediów: Radia 
Fiat i TV Orion.

■ Ewa Teperska

Podsumowaliśmy Mikołajkową zbiórkę darów

Nasi uczniowie na podium ogólnopolskiego konkursu Młody Inżynier Jutra!
Drużyna naszej szkoły składająca 

się z pięciu uczniów klasy 3 En: Ja-
kuba Eliasza, Karola Jastrzębskiego, 
Mateusza Maciejczyka, Mateusza 
Orowicza i Oliwiera Sornata zajęła 
III miejsce w konkursie inżynier-
skim FLOATING OFFSHORE WIND 

CHALLANGE FOR YOUTH „Zapro-
jektuj i zbuduj pływającą platf ormę 
pod turbinę wiatrową!” zorgani-
zowanym przez Wydział Budowy 
Maszyn i Okrętów Politechniki 
Gdańskiej, Pracodawców Pomorza, 
Vulcan Training & Consultancy, 

CEE Energy Group oraz Simply Blue 
Group. Podstawowym zadaniem 
biorących udział w konkursie ze-
społów było zmierzenie się z próbą 
zaprojektowania jak najlepszej pły-
wającej platf ormy dla morskich farm 
wiatrowych.
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Kolejne oszustwo “na policjanta”

Bezwzględni oszuści wyko-
rzystali ostatnio łatwowierność 
i dobroduszność 71-letniej czę-
stochowianki, która dała się 
oszukać metodą “na policjanta”. 
Kobieta straciła wszystkie swoje 
oszczędności i kosztowności.

– Nieznany mężczyzna, po-
dając się za policjanta zadzwonił 
do 71-letniej kobiety i poprosił 
o sporą gotówkę na załatwienie 
sprawy związanej z rzekomym 
wypadkiem drogowym jej córki. 

W wyniku manipulacji i po-
czucia strachu, niczego nieświa-
doma seniorka, złoto i wszystkie 
oszczędności przekazała obcemu 
mężczyźnie. Dopiero gdy wie-
czorem 71-latka skontaktowała 
się z rodziną, uświadomiła sobie, 
że padła ofiarą oszustów – infor-
muje Komenda Miejska Policji 
w Częstochowie, która ostrzega 
przed oszustami i apeluje aby 
nigdy nie przekazywać pieniędzy 
nieznajomym. – Przypominamy, 
że Policja NIGDY nie zwraca się 

o przekazanie środków pienięż-
nych lub innych wartościowych 
przedmiotów do realizacji przed-
sięwzięć. Pomimo iż rozmowa 
z oszustami może naprawdę 
przebiegać rzeczowo, prosimy 
pamiętać, że są to doskonale wy-
szkoleni złodzieje i jedyną radą 
w tej sytuacji jest przypomnienie 
sobie, że Policja nigdy nie dzwoni 
z takimi prośbami do obywateli – 
podkreśla częstochowska policja.

 ■ pn

71-latka straciła wszystkie oszczędności

Akademia Zdrowego Lokatora

7 marca zainaugurowano ,,Aka-
demie Zdrowego Lokatora”. 
Podmioty miejskie postano-
wiły dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców i uświadamiać na 
temat ważności badań i dbania 
o zdrowie. Pierwszy z wykładów 
był skierowany do pań i dotyczył 
profilaktyki przeciwnowotwo-
rowej. 

- Jesteśmy częścią Partnerstwa 
„Stare Miasto – Nowe Życie”. 
Wspólnie z naszymi partne-
rami realizujemy różne inicja-
tywy z myślą o mieszkańcach. 
Chcemy, by nasi lokatorzy byli 
zdrowi. Zależy nam również na 
tym, by promować zdrowy styl 
życia – mówi Paweł Konieczny, 

prezes Zarządu Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej „TBS” 
w Częstochowie. 

Spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet odbyło się pod tytułem 
„Rola profilaktyki zdrowotnej 
w życiu kobiety”. Prowadzącą 
była Elżbieta Markowska, która 
jest prezesem Stowarzyszenia 
Częstochowskie Amazonki. -Nie 
możesz się zastanawiać, rak nie 
poczeka, badaj się – apeluje Elż-
bieta Ferenc, prezes Fundacji 
Chrześcijańskiej Adullam. 

Kolejne spotkanie już 10 marca 
o godz. 9.00. Wtedy odbędzie się 
wykład dla mężczyzn pt. „Pro-
filaktyka i edukacja zdrowotna 
mężczyzn”. Następnie warto za-
pisać sobie w kalendarzu datę 14 

marca. Podopiecznych Fundacji 
Chrześcijańskiej Adullam czeka 
wykład przygotowany przez Fun-
dację Dla Rozwoju dotyczący 
traumy związanej z chorobą 
i stratą bliskiej osoby pt. „Trudne 
sytuacje i kryzysy życiowe, jak 
sobie z nimi radzić”. 

16 marca zaplanowano wykład 
lek. med. Wojciecha Koniecznego 
– dyrektora Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie pt. 
„Zapobieganie udarom”. 

Pozostałe wykłady w ramach 
Akademii Zdrowego Lokatora od-
będą się w siedzibie Fundacji Dla 
Rozwoju. 

W ramach spotkań, przygoto-
wano także ulotki i plakaty edu-
kacyjne. Będzie je można znaleźć 

w miejscach objętych nadzorem 
komunalnym Miasta Często-
chowy. W lokalnych rozgłośniach 
radiowych warto wsłuchać się 
w spoty, które emitowane są 
z udziałem osób związanych 
z samorządem, oświatą, kulturą 
i trzecim sektorem. 

Akcja realizowana jest w Part-
nerstwie przez kilka podmiotów: 
Partnerstwo „Stare Miasto – Nowe 

Życie”, Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej TBS w Częstochowie, 
Stowarzyszenie Częstochowskie 
Amazonki, Fundację Chrześci-
jańską Adullam, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Często-
chowie, Miejski Szpital Zespolony 
w Częstochowie oraz Fundację 
Dla Rozwoju. 

 ■ opr. nl

Kampania edukacyjna dla mieszkańców Częstochowy
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Nowa defi nicja zabytku

Ci, którzy jeszcze tego nie zro-
bili, powinni się pospieszyć. We-
dług zmian, które mają wejść 
w życie, teraz jest ostatni moment 
na zarejestrowanie samochodów 
do żółtych tablic w wieku poniżej 
30 lat. Wkrótce wprowadzone 
zostaną zmiany. 

Ministerstwo Kultury odpowie-
działo na poselską interpelację 
dotyczącą zmiany defi nicji pojazdu 
zabytkowego. Jeśli nowe przepisy 
wejdą w życie, dotknie to właści-
cieli samochodów zabytkowych. 
Okazuje się, że żółte tablice nie 
będą się wtedy opłacać. 

Na problemy wynikające z pro-
ponowanych zmian w Prawie 
o ruchu drogowym w październiku 
ubiegłego roku zwróciła uwagę 
grupa posłów Koalicji Obywa-
telskiej. W przypadku pojazdów 
muzealnych w wieku poniżej 30 
lat zmiany zakładają m.in. wpro-
wadzenie obowiązku: płacenia 
ubezpieczenia OC (ciągłość 
polisy), opłacenia podatku od 
środków transportu (w przypadku 
pojazdów powyżej 3,5 tony). Co 
więcej, zamykają też drogę do od-
zyskania takich pojazdów z licen-
cjonowanych stacji demontażu.   

Do treści poselskiej interpelacji 
odniósł się niedawno minister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
Piotr Gliński. Zmiana defi nicji po-
jazdu zabytkowego związana jest 
z dostosowaniem przepisów kra-
jowych do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/45/
UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
okresowych badań zdatności do 
ruchu drogowego pojazdów silni-
kowych i ich przyczep oraz uchy-
lającą dyrektywę 2009/40/WE 

- tłumaczy minister. 
Dodaje też, że zmiany te pozwolą 

precyzyjniej kwalifi kować pojazd 
jako zabytek. Na chwilę obecną 
w przepisach różnych ustaw wiek 
ten wynosi od 25 do 50 lat. Do-
datkowo, podniesienie limitu 
wiekowego ma również na celu 
dostosowanie do ww. dyrektywy 
unijnej i zaleceń Międzynarodowej 
Federacji Pojazdów Zabytkowych 
(FIVA). Mowa o autach zarejestro-
wanych na żółtych tablicach wy-
produkowanych już w XXI wieku. 
Często pomijanym elementem 
w procedurze jest kontrola kon-
serwatorów zabytków. 

Do tej pory urzędnikom wy-
działów komunikacji właściwych 
terenowych organów samorządo-
wych wystarczało potwierdzenie, 
że dany pojazd fi guruje w inwen-
tarzu muzealnym (np. jakiegoś 
prywatnego muzeum). Dawało to 
możliwość wydania stosownego 
dokumentu, który dopuszczał 
zgłaszany pojazd do ruchu na dro-
gach publicznych jako pojazd za-
bytkowy. 

Stanowisko Ministerstwa Kul-
tury co do zmiany defi nicji pojazdy 
zabytkowego jest bardzo realne. 
Można powiedzieć, że wprowa-
dzenie kryterium wiekowego dla 
pojazdów, to jest minimum 30 lat 
jest kwesti ą formalności. Biorąc 
pod uwagę tempo prac i chęć 
zmian, prawdopodobnie jest to 
ostatni moment dla tych, którzy 
chcą uniknąć obowiązku posia-
dania tzw. ciągłości ubezpieczenia 
OC poprzez wpisanie samochodu 
do inwentarza muzealnego i zare-
jestrowania go na żółte blachy.

■ opr. nl 

Żółte blachy 
nie dla wszystkich

Uwaga kierowcy

Na polskim rynku pojawi się 
nowy dokument. Mowa o tym-
czasowym elektronicznym 
prawie jazdy. Kierowcy będą 
musieli jednak liczyć się z ogra-
niczeniami.

Niedawno była mowa o nowe-
lizacji przepisów dotyczących 
działania aplikacji mObywatel. 

Gdy przepisy wejdą w życie, 
aplikacja będzie miała taką samą 
wartość jak dokument rzeczy-
wisty. 

W projekcie nowelizacji po-
wołuje się do życia nowy rodzaj 
dokumentu, czyli tymczasowe 
elektroniczne prawo jazdy. 
W uzasadnieniu zostało napi-
sane, że każdy świeżo upieczony 
kierowca będzie mógł pobrać 
tuż po zdaniu praktycznego eg-
zaminu na prawo jazdy. 

Zaraz po tym, jak dana osoba 
uzyska pozytywny wynik koń-
cowy egzaminu praktycznego, 
egzaminator za pośrednic-

twem elektronicznego systemu 
ośrodka egzaminowania, zaktu-
alizuje profil kandydata na kie-
rowcę. Dzięki temu korzystanie 
z przywileju kierowania pojaz-
dami będzie możliwe, zanim 
otrzymamy rzeczywisty doku-
ment do ręki. 

Dokument będzie ważny je-
dynie na terenie Polski. Znaj-
dziesz go w aplikacji mObywatel. 
Wszystko dzięki informacjom 
wprowadzonym do Centralnej 
Ewidencji Kierowców. Należy 
pamiętać, że za granicą aplikacja 
mObywatel nie jest respekto-
wana przez policję, a funkcjo-
nariusze nie mają dostępu do 
zasobów polskiej CEK. 

Należy pamiętać, że nie można 
korzystać z dokumentu dłużej 
niż przez okres 30 dni od dnia 
uzyskania pozytywnego wyniku 
egzaminu państwowego. Prowa-
dzenie pojazdu mechanicznego 
po upływie tego czasu, a przed 
odebraniem prawa jazdy, może 

wiązać się z ryzykiem otrzy-
mania kary grzywny w wyso-
kości 250 zł lub naganą.

Tymczasowe elektroniczne 
prawo jazdy będzie automa-
tycznie unieważniane po wydaniu 
fi zycznego dokumentu prawa 
jazdy przez urząd, zatrzymaniu 
prawa jazdy czy nałożeniu zakazu 
prowadzenia pojazdów. W sytu-
acji, gdy nowy kierowca popełni 
wykroczenie skutkujące zatrzy-
maniem prawa jazdy, starostwo 
będzie zobligowane do wydania 
fi zycznego dokumentu dopiero 
po upływie trzech miesięcy od 
popełnienia wykroczenia.

Jak wynika z projektu noweli-
zacji, tymczasowe elektroniczne 
prawo jazdy wystawiane będzie 
na kategorie AM, A1, A2, A, B1, 
B, B+E lub T. Wystawiane będzie 
również osobom, które mają już 
uprawnienia, ale zaliczą egzamin 
na nową kategorię. 

■ nl

mObywatel z nową funkcją
Warto wiedzieć

Aby sprawdzić stan naszego 
konta z punktami karnymi, mamy 
kilka możliwości. Możemy zapytać 
o nie w komisariacie policji lub za 
pomocą usługi systemu CEPiK 2.0. 
W ten sposób  uzyskasz dostęp 
do aktualnych danych z ewidencji 
kierowców naruszających przepisy 
ruchu drogowego. Jak to zrobić?

Żeby móc sprawdzić stan 
punktów karnych, koniecznym 
jest posiadanie profi lu zaufanego. 
Dzięki niemu może zostać po-
twierdzona twoja tożsamość. Jeśli 
potrzebujesz urzędowego zaświad-
czenia o punktach karnych, dosta-
niesz je w komisariacie policji. Baza 
danych jest aktualizowana raz 
dziennie, więc wyświetlona infor-
macja może się zmienić. Dlatego, 
jeżeli masz wątpliwości, sprawdź 

swoje punkty karne jeszcze raz, na 
przykład następnego dnia.

Możesz dostać zaświadczenie 
z informacją o liczbie punktów kar-
nych, które masz na swoim koncie 
(czyli zaświadczenie o wpisach 
w ewidencji kierowców naruszają-
cych przepisy ruchu drogowego), 
jeśli chcesz. Zaświadczenie może 
być wymagane przez pracodawcę, 
gdy na przykład korzystasz z służ-
bowego samochodu. 

W momencie, gdy chcesz uzy-
skać informację na temat uzyska-
nych punktów karnych, możesz to 
zrobić nie wnosząc żadnych opłat. 
Jednak, w sytuacji, gdy potrze-
bujesz stosowne zaświadczenie, 
opłata wynosi 17 zł. Zapłacić 
można w urzędzie gminy lub miasta, 
w którym jest komisariat.

■ nl

Sprawdź, ile masz 
punktów karnych!
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KGW Stary Cykarzew

W związku ze zbliżającymi się 
świętami wielkanocnymi Koło 
Gospodyń Wiejskich w Starym 
Cykarzewie przygotowuje wła-
snoręcznie robione ozdoby, które 
będzie można kupić na specjalnym 
kiermaszu wielkanocnym. Panie już 
od jakiegoś czasu ciężko pracują, 
wykonując misterne dekoracje.

- To młoda inicjatywa, ponieważ 
rok temu po raz pierwszy robiłyśmy 

ozdoby wielkanocne i kiermasz. 
W tym roku podjęłyśmy decyzję, 
że także zorganizujemy taką akcję. 
Ostatnio nasze ozdoby cieszyły się 
wielkim uznaniem mieszkańców. 
Zeszło nam wszystko – nawet za-
brakło żurku produkcji Basi Wroń-
skiej, który także był dostępny na 
naszym stoisku. Mamy nadzieję, że 
tym razem mieszkańcy również za-
szczycą nas swoją obecnością i wy-
kupią wszystko – mówi Katarzyna 

Hudysz, prezes Koła Gospodyń 
Wiejskich w Starym Cykarzewie. 
- W tygodniu przed Wielkanocą 
będziemy sprzedawać palmy 
i oczywiście wystawimy też żurek, 
a już po niedzieli palmowej zor-
ganizujemy kiermasz z ozdobami 
świątecznymi naszego wykonania. 
Będzie można nas spotkać m.in. 
w miejscowym Lewiatanie i praw-
dopodobnie w naszym centrum 
bądź na rynku w Mykanowie. 

Ta druga lokalizacja jest jeszcze 
do ustalenia – poinformujemy 
o ostatecznej decyzji – zapowiada 
pani Kasia. Uzyskane ze sprze-
daży ozdób fundusze zostaną 
przeznaczone na cele statutowe 
stowarzyszenia, które z roku na 
rok działa coraz prężniej. - W mi-
niony weekend z okazji Dnia Ko-
biet wybrałyśmy się na wycieczkę 
do Bobolic, gdzie zwiedziłyśmy 
zamek i zjadłyśmy pyszny obiad 

w restauracji Ostaniec. Bardzo 
miłą niespodziankę sprawił nam 
pan Ogończyk, z którym zawsze 
podróżujemy – podarował nam 
wszystkim duże czekolady z naj-
lepszymi życzeniami. Jest cu-
downym organizatorem, z którym 
bardzo dobrze nam się współpra-
cuje, a my planujemy kolejne wy-
jazdy – dodaje Kasia Hudysz.

■ Paula Nogaj

Przygotowania do wielkanocnego kiermaszu
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Trwają zgłoszenia!

Niebawem startuje Często-
chowska Liga 6. Jeżeli chcecie 
wziąć udział w najbardziej pro-
fesjonalnej lidze piłkarskiej dla 
amatorów w regionie, nie zwle-
kajcie. Zbierzcie ekipę i zgłoście 
się! Zapisy potrwają do 17 marca. 
Jakie warunki trzeba spełnić, aby 
wziąć udział w sportowych zma-
ganiach? Sprawdźcie!

Aby wziąć udział w tegorocznych 
rozgrywkach Częstochowskiej Ligi 
6, wystarczy zebrać ekipę liczącą 
8-20 osób, wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, który znajduje się 
na stronie https://bit.ly/4144JVj, 
a w dalszej kolejności uiścić wpi-
sowe i po prostu przystąpić do 
rywalizacji. Mecze rozgrywane 
będą na boisku przy Technicznych 
Zakładach Naukowych, ale także 
dwa dni w tygodniu na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 52 
w dzielnicy Dźbów. Harmonogram 
rozgrywek zakłada spotkania od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 19:00 do 22:00.

– Licząc każdy rok jako dwa 
sezony, będzie to 29. sezon roz-
grywek orlikowych w Często-
chowie. Zapoczątkował je w 2009 

roku Marcin Rzeszowski, a my kon-
tynuujemy tę piękną tradycję. Jeśli 
chodzi o CSSA, to ta myśl kiełko-
wała wśród nas – organizatorów – 
już od roku, kiedy to nawiązaliśmy 
kontakt z warszawską Superligą 
oraz Katowicką Ligą Szóstek za-
rządzaną przez Katowicką Fede-
rację Sportów Amatorskich. Jest 
nas dziewięcioro: ośmiu chłopców 
i jedna kobieta. Każdy z członków 
stowarzyszenia dysponuje innymi 
atrybutami, które wzajemnie się 
uzupełniają. Całkiem jak we wzor-
cowej drużynie z gry RPG – mówi 
Damian Kłos, prezes

Częstochowskiego Stowarzy-
szenia Sportów Amatorskich.

O Stowarzyszeniu

- Nasze cele statutowe nakre-
ślone są dość szeroko, natomiast 
główny zakres działań skupia się 
na organizacji rozgrywek i tur-
niejów sportowych dla amatorów, 
celem aktywizacji częstochowian, 
integracji lokalnej społeczności 
oraz propagowaniu sportowego 
współzawodnictwa. W najbliż-
szym czasie przede wszystkim mu-
simy nauczyć się funkcjonować 
jako organ, ugruntować markę 

oraz wypracować model pracy na 
kolejne lata – podkreśla prezes 
Częstochowskiego Stowarzy-
szenia Sportów Amatorskich, któ-
rego pierwszym zadaniem jest 
organizacja wiosennego sezonu 
Częstochowskiej Ligi Szóstek. – 
Jako, że jesteśmy ambitny i pra-
gniemy dorównać choćby naszym 
sąsiadom z Górnego Śląska, mie-
rzymy w naprawdę fajną realizację 
ligi w perspektywie kilku najbliż-
szych sezonów. Obecnie skupiamy 
się na przyciągnięciu większej 
ilości drużyn, pozyskiwaniu part-
nerów, sponsorów oraz wszelkich 
podmiotów chętnych w jakikol-
wiek sposób przysłużyć się naszym 
celom statutowym. Bardzo nas 
cieszy, iż honorowy patronat nad 
imprezą objął Prezydent Miasta 
Częstochowa, a w ciągu tygodnia 
powinniśmy ogłosić partnera tech-
nicznego rozgrywek, którym zo-
stała ogólnopolska firma z branży 
piłkarskiej. Nie chcę póki co zdra-
dzać spoilerów, ale myślę, że przed 
nami bardzo interesujący sezon – 
zapewnia Damian Kłos.

 ■ Fot.  Damian Rydzyński / Często-
chowska Liga 6

Niebawem rusza Częstochowska Liga 6

Finał 28. edycji za nami

Rozgrywki w ramach Ligi 
Futsalu o Puchar Prezydenya 
Miasta Częstochowy zwycię-
żyła drużyna Jędryka Klub 54 
Exact Systems AK Bud. Na ko-
lejnych stopniach podium zna-
leźli się również zawodnicy ZIB 
Bernat i Jagiellończycy.

W miniony weekend rozegrano 
ostatnie mecze w Lidze Futsalu. 
- W piątek oldboje stoczyli za-
ciętą walkę, podczas której oka-
zało się, że ta drużyna, która 
jako pierwsza strzeliła bramkę 
– ostatecznie swój mecz wygry-
wała. W wielkim finale zagrali 
ZIB Bernat i Jędryka Klub 54 
Exact Systems. Po raz kolejny 
ZIB pokazał, że potrafi się mocno 
zmobilizować na spotkania naj-
wyższej rangi, natomiast Jędryka 
Klub 54 potwierdził, że kon-
sekwentnie budowany zespół 
ma szansę na bój o najwyższe 
cele każdego roku. Sobota to 
od godzin porannych zmagania 
o niższe miejsca w tabeli, jednak 
po raz kolejny drużyny pokazały, 
że dla nich każdy mecz jest jak 
walka o mistrzostwo. Zawod-
nikom towarzyszyła spora grupa 
kibiców poszczególnych drużyn, 
która zagrzewała swoich ulu-
bieńców do walki. Nie zabrakło 
emocji – podsumowuje Marcin 
Mazik, kierownik ds. sportu i re-
kreacji MOSiR Częstochowa. 
Zdaniem uczestników były to 
jedne z najlepszych półfina-
łowych starć na przestrzeni 
ostatnich lat. W pierwszym 
meczu o awans do finału zwy-
cięzcę wyłoniły dopiero rzuty 
karne, w których skuteczniejsi 
okazali się reprezentanci ZIB. 
Jedno trafienie lepsi w drugim 
półfinale byli przedstawiciele 
drużyny Jędryka Klub 54 Exact 
Systems. Finał zapowiadał się 
bardzo ciekawie. Rywalizacja 
o trzecie miejsce przyniosła 

siedem bramek, z czego pięć 
było autorstwa zawodników 
Jagiellończyków, a Romtrans 
mimo ambitnej postawy nie był 
w stanie postawić się swoim 
przeciwnikom, na co wpływ miał 
na pewno intensywny półfinał. 
Wielki finał to powtórka zesta-
wienia sprzed kilku lat, kiedy 
ZIB Bernat i Jędryka Klub 54 
Exact Systems stanęli naprzeciw 
siebie. Wówczas ZIB okazał się 
bezkonkurencyjny i nie dał żad-
nych szans przeciwnikom, Ci 
z kolei mieli nadzieję na rewanż 
i zdobycie upragnionego tytułu 
mistrzowskiego. Pojedynek był 
niesamowicie wyrównany. Sku-
teczniejsi w swoich atakach byli 
jednak reprezentanci Jędryka 
Klub 54 Exact Systems, którzy 
pod koniec meczu wykorzystali 
swoje szanse i mogli cieszyć się 
z wymarzonego trofeum.

Klasyfikacja końcowa XXVIII 
edycji Ligi Futsalu o Puchar Pre-
zydenta Miasta Częstochowy

Jędryka Klub 54 Exact Systems
ZIB Bernat
Jagiellończycy
Romtrans DK
Inprobud
Abstynent
Tadex
MK Team
OBI/ZWD
Orlikowscy Team
Przeterminowani
Amator
Gmina Kłomnice
Architube/Furnipol
Nagrody indywidualne:
MVP: Paweł Kowalczyk – Ję-
dryka Klub 54 Exact Systems AK 
Bud
Najlepszy bramkarz: Adam 
Szałas – Tadex
Najlepszy strzelec: Jacek Rokosa 
– Romtrans DK

Rozgrywki Ligi Futsalu

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

PKO Ekstraklasa

W najbliższy piątek, 10 marca 
o godzinie 20:30 Raków Często-
chowa powalczy o kolejne zwy-
cięstwo przy Limanowskiego 83. 
Rywalem Czerwono-Niebieskich 
będzie Śląsk Wrocław. 

W związku z utrudnieniami na 
drogach klub zachęca do wcze-
śniejszego przybycia na stadion, 
aby emocjonować się meczem 
od początku meczu. - Wiemy, że 
remonty drogowe nie ułatwiają 
punktualnego dotarcia na stadion, 
dlatego chcemy przekuć to w coś 
pozytywnego i ponownie zachęcić 
was do jak najwcześniejszego przy-
bycia na L83 i wsparcia zespołu już 

od startu rozgrzewki – informuje 
Raków Częstochowa i zapowiada, 
że przed meczem w godzinach 
19:45-20:10 na trybunie B będzie 
można spotkać Giannisa Papani-
kolaou, zrobić sobie z nim zdjęcie 
oraz zebrać autograf. Na stadion 
dojechać można linią tramwajową 
nr 3, a także liniami autobusowymi 
nr 12, 19, 32 oraz 35. Po zakoń-
czeniu spotkania zostanie urucho-
miony dodatkowy kurs tramwaju 
linii numer 3 na odcinku Stadion 
Raków - Fieldorfa-Nila. Dla kursu 
tego nie obowiązuje rozkład jazdy, 
a przewidywany odjazd z pętli Sta-
dion Raków nastąpi około godziny 
22:30-22:40.

Raków Częstochowa 
– Śląsk Wrocław

Otwarcie sezonu speedrowerowego

Speedway Fan Club – sekcja Lwy 
Avia Częstochowa zapraszają na Ogól-
nopolski Turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Ma-
tyjaszczyka, który odbędzie się 25 
marca 2023 roku na obiekcie S.M. 
„Północ” przy ul. Starzyńskiego 10A.

Będzie to wydarzenie otwierające 
sezon speedrowerowy i upamięt-
niający XXV-lecie Regionalnej Rady 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Częstochowie. Ceremonia połą-
czona będzie z wieloma atrakcjami 
sportowo - kulturalno – eduka-
cyjnymi. Sportowa rywalizacja na 
owalnych torach rozpocznie się 
o godzinie 11:00.

Lwy Avia Częstochowa zapraszają 
na Turniej o Puchar Prezydenta
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