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Gminy zapewnią 
darmowy transport 
na wybory!

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał nowelizację Kodeksu wy-
borczego, która zakłada m.in. 
zwiększenie dostępu do lokali 
wyborczych dla mieszkańców 
małych miejscowości. Zgodnie 
z nowelą wójt gminy wiejskiej lub 
wiejsko-miejskiej ma zapewniać 
bezpłatny przewóz transportem 
publicznym, aby umożliwić wy-
borcom wzięcie udziału w gło-
sowaniu. Kto będzie mógł 
skorzystać? Wyjaśniamy!

- Ta ustawa ma charakter pro-
frekwencyjny; zwiększa jawność 
i ułatwia możliwość udziału Po-
laków w wyborach — podkreśla 
Szef Gabinetu Prezydenta RP 
Paweł Szrot. Jej podstawowym 
celem jest podwyższenie fre-
kwencji w wyborach, przy czym 
szczególną uwagę poświęcono 
osobom niepełnosprawnym, 
chorym, starszym i mieszka-
jącym w miejscowościach bez 
dostępu do transportu publicz-
nego. Zgodnie z nowymi prze-
pisami wójt gminy wiejskiej lub 

wiejsko–miejskiej ma zapewniać 
bezpłatny przewóz pasażerski 
w postaci transportu publicz-
nego w celu wzięcia udziału 
w głosowaniu dla wyborców 
ujętych w spisie wyborców 
w stałym obwodzie głosowania 
położonym na obszarze danej 
gminy, jeżeli w ramach tej gminy 
nie funkcjonuje w dniu wyborów 
publiczny transport zbiorowy 
lub jeżeli najbliższy przystanek 
komunikacyjny funkcjonującego 
transportu zbiorowego oddalony 
jest o ponad 1,5 km od lokalu 
wyborczego.

Kto będzie mógł skorzystać?

Prawo do bezpłatnego transportu 
na wybory dotyczy wyborców nie-
pełnosprawnych o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz wyborców, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania 
skończą 60 lat. Transport będzie 
możliwy z:

- miejsca zamieszkania albo 
z miejsca pobytu (o ile wcze-

śniej wyborca złożył stosowny 
wniosek) do lokalu wyborczego 
właściwego dla obwodu gło-
sowania, w którego spisie wy-
borców ujęty jest ten wyborca, 
tzw. transport do lokalu;

- lokalu wyborczego do miejsca, 
w którym wyborca rozpoczął po-
dróż, tzw. transport powrotny.

Wójt najpóźniej do dziesiątego 
dnia przed wyborami jest zobo-
wiązany podać do publicznej wia-
domości informacje o organizacji 
gminnego przewozu pasażer-
skiego ze wskazaniem linii komu-
nikacyjnej, przystanków i godzin 
odjazdów. Zadania realizowane 
przez wójta, związane z zapew-
nieniem mieszkańcom trans-
portu do lokali wyborczych, są 
zadaniami z zakresu administracji 
rządowej zleconymi gminie. 
Środki na ich realizację zapewni 
wojewoda. Zadanie bezpłatnego 
przewozu pasażerskiego będzie 
mogło być realizowane w ramach 
porozumień międzygminnych.

■ Paula Nogaj

Prezydent podpisał nowelizację
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W maju kolejny przetarg

Na 10 maja zaplanowano licy-
tację. Do 5 maja można wpłacić 
wadium w wysokości 1,1 mln zł. 
To już trzecia próba sprzedaży 
Domu Księcia. Cena wywo-
ławcza za kamienicę wraz z oto-
czeniem wynosi teraz 5,5 mln zł 
brutto.

We wcześniejszych postępowa-
niach przetargowych, w których 
nikt nie wpłacił wadium, cena 
działek z kamienicą wynosiła 
najpierw 10,3 mln zł (zgodnie 
z ostatnią wyceną nieruchomości), 
a następnie została obniżona do 
7,5 mln zł.

W trzecim przetargu cena wy-
woławcza została ponownie 
zmniejszona (w przetargu można 
obniżyć ją maksymalnie do 50% 
oszacowanej przez rzeczoznawcę 
wartości nieruchomości) i będzie 
wynosić przy kolejnej próbie sprze-
daży 5,5 mln zł (Dom Księcia wraz 
z działkami przylegającymi nie-
zbędnymi do obsługi budynku).

Nieruchomość jest objęta ochroną 
konserwatora zabytków poprzez 
wpis do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Dom Księcia wraz z oto-
czeniem posiada dostęp do pełnego 
uzbrojenia miejskiego. Z ogłosze-
niem i szczegółowymi warunkami 
przetargu na wymienione nierucho-
mości można zapoznać się w Biule-
tynie Informacji Publicznej zakładka 
,,Urząd Miasta” /,,Nieruchomości”/ 
,,Sprzedaż nieruchomości i lokali”.

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

 ■ opr. nl

Tylko 5,5 mln zł za Dom Księcia?

CUK szuka chętnych

Centrum Usług Komunalnych 
szuka firm, które są zaintereso-
wane wystawieniem letniej ka-
wiarenki na placu Biegańskiego. 
Przewidziano dwie nowe lokali-
zacje.

Do tej pory w jednym z naroż-
ników placu Biegańskiego umiej-
scowiona była kawiarenka Plan B. 
Właściciel nadal ma obowiązującą 

umowę dzierżawy terenu pod 
usługi gastronomiczne. Miasto 
podjęło jednak decyzję o zago-
spodarowaniu dodatkowej prze-
strzeni. W dwóch narożnikach 
(z wyłączeniem tego, gdzie stoi 
pomnik marszałka Piłsudskiego) 
miałyby powstać kawiarnie. 

- Po zakończeniu trwałości pro-
jektu unijnego związanego z mo-
dernizacją (jak wielu zauważa) 

mocno betonową tego obszaru, 
plac ma szansę zmienić swoje ob-
licze i stać się bardziej przyjaznym 
i zielonym miejscem – informuje 
Urząd Miasta Częstochowy.   

Centrum Usług Komunalnych 
zachęca do wysyłania ofert inwe-
stycji w sezonowe kawiarenki na 
adres cuk@cuk.czestochowa.pl.

 ■ nl

Będzie więcej kawiarenek na Bieganie?

Sprzeciw wobec finansowaniu religii

Częstochowscy radni chcą li-
kwidacji finansowania lekcji 
religii z budżetu miasta, ar-
gumentując, że z roku na rok 
coraz więcej uczniów rezygnuje 
z uczęszczania na te lekcje, 
a koszty organizacji zajęć nie ma-
leją. Rada Miasta przyjęła nawet 
uchwałę w tej sprawie, która na 
zlecenie Ministerstwa Sprawie-
dliwości została zbadana przez 
prokuraturę. 

- W tej sprawie wniosek do 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
skierował przewodniczący jednej 
z organizacji katolickich. Było 
w tej sprawie prowadzone po-
stępowanie o charakterze admi-
nistracyjnym, które miało na celu 
sprawdzenie czy uchwała Rady 
Miasta Częstochowy dotycząca 
finansowania religii jest zgodna 
z prawem. Po przeprowadzeniu 
tego postępowania, które pole-
gało na uzyskaniu oryginału czy 
też odpisu tej uchwały z Urzędu 
Miasta, a także uzyskania infor-
macji od wojewody śląskiego, za-
poznaniu się ze stanem prawnym 
uznano, że brak jest podstaw do 
podejmowania przez prokuraturę 
działań prawnych dot. wskazanej 
uchwały – informuje prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik często-
chowskiej prokuratury. Uchwała 
nie zawiera bowiem żadnych norm 
prawnych, a ma charakter apelu 
do premiera i ministra edukacji 
o likwidacje finansowania lekcji 
religii z budżetu Częstochowy. 
Prokurator stwierdził również, że 
ta uchwała nie narusza wskaza-
nych przepisów przez wniosko-
dawcę m. in. Konstytucji, a także 

ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, a także 
ustawy o systemie oświaty. 

Koszty
Przypomnijmy, że roczne koszty 

wynagrodzenia nauczycieli religii 
w Częstochowie to 9 563 454 
zł. Wydatki ponoszone na naukę 
lekcji religii w szkołach w 70% 
(6 694 418 zł) finansowane są 
z subwencji oświatowej, a w 30% 
(2 869 036 zł) z dochodów wła-
snych miasta. - Coraz więcej 
uczniów rezygnuje z uczestnictwa 
w lekcjach religii, pomimo tego 
koszty organizacji zajęć nie ma-
leją. Wobec bardzo ciężkiej sy-
tuacji gospodarczej, przed którą 
zostały postawione samorządy, 
w tym Częstochowa, oraz dyna-
micznie rosnących kosztów ob-
sługi systemu edukacji, zwracamy 
się z prośbą o likwidację finan-
sowania lekcji religii z budżetu 
miasta Częstochowy – argu-
mentowali w swoim stanowisku 
miejscy radni i podkreślali, że 
zaprzestanie finansowania lekcji 
religii z budżetu miasta nie jest 
projektem wymierzonym prze-
ciwko żadnej religii ani przeciwko 
żadnemu kościołowi. - Nasz apel 
dotyczy likwidacji finansowania 
zajęć wszystkich wyznań. Jako 
samorząd, zmuszony do szukania 
oszczędności, zachowując tak 
duże środki z organizacji lekcji 
religii będziemy mogli przezna-
czyć ten kapitał bezpośrednio 
na zadania budżetowe dla na-
szych mieszkańców – czytamy 
w uchwale. 

 ■ pn

Uchwała częstochowskich 
radnych zgodna z prawem

Sąd uwzględnił zażalenie

Prokuratura ponownie zajmie 
się sprawą ochroniarzy, którzy 
podczas wizyty Jarosława Ka-
czyńskiego w Częstochowie, siłą 
usunęli aktywistę Ryszarda Raczka 
z budynku Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza przy ul. Waszyngtona, 
gdzie odbywało się spotkanie pre-
zesa PiS z wyborcami.

Jarosław Kaczyński zawitał do 
Częstochowy 15 października 
2022 roku w ramach przedwybor-
czego objazdu po kraju. W spo-
tkaniu chciał uczestniczyć znany 
częstochowski aktywista Ryszard 
Raczek, którego ochroniarze siłą 
usunęli z budynku uczelni, naru-
szając w ten sposób jego dobro 
osobiste. Ryszard Raczek złożył 
zawiadomienie o przestępstwie 
do prokuratury, która początkowo 
odmówiła wszczęcia docho-
dzenia. Aktywista złożył jednak 
zażalenie, które zostało uwzględ-
nione i Sąd Rejonowy w Czę-
stochowie postanowił uchylić 
zaskarżone postanowienie oraz 
przekazać sprawę do dalszego 
prowadzenia Prokuraturze Rejo-
nowej Częstochowa-Północ.

Uzasadnienie Sądu  
Rejonowego

 - Trafny jest zarzut skarżą-
cego, że decyzja o odmowie 
wszczęcia dochodzenia zapadła 
przedwcześnie i bez należy-
tego zweryfikowania i ustalenia 
stanu faktycznego. W sprawie 
niewątpliwie istnieje uzasad-
nione podejrzenie popełnienia 

czynu zabronionego – z zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa  oraz dowodów 
przedstawionych przez zawia-
damiającego wynika bowiem, że 
doszło do zastosowania siły fi-
zycznej przez dwóch mężczyzn 
prawdopodobnie pracowników 
ochrony wobec pokrzywdzonego 
w miejscu publicznym ze skut-
kiem obrażeń ciała pokrzywdzo-
nego, przy czym na uzyskanych 
dotychczas nagraniach nie widać, 
aby pokrzywdzony w jakikolwiek 
sposób swoim zachowaniem mógł 
wywołać taką reakcję mężczyzn 
stosujących przemoc, czy dokonał 
jakiegokolwiek ataku na dobro 
chronione prawem, wręcz prze-
ciwnie zaraz po przekroczeniu 
drzwi wejściowych został siłą 
wypchnięty na zewnątrz – takie 
zachowanie stosujących przemoc 
jest niezrozumiałe i na obecnym 

etapie sprawy brak jest dowodów 
na okoliczność, aby znajdowało 
oparcie w obowiązujących prze-
pisach – czytamy w uzasadnieniu 
Sądu. Zdecydowano o tym, że wy-
magane jest zweryfikowanie, czy 
zachowanie poszczególnych osób, 
w tym ochroniarzy zabezpieczają-
cych wydarzenie, wyczerpało zna-
miona przestępstwa, czy też nie, 
a jak podkreśla Sąd, w realiach 
niniejszej sprawy można tego do-
konać tylko poprzez przeprowa-
dzenie należytego postępowania 
dowodowego, wymagającego 
poczynienia ustaleń źródeł dowo-
dowych, przesłuchania świadków, 
zabezpieczenia monitoringu i in-
nych nagrań ze zdarzenia i doko-
nanie ich oględzin – co wymaga 
i uzasadnia wszczęcie postępo-
wania przygotowawczego.

 ■ Paula Nogaj

Ryszard Raczek przeciwko ochroniarzom 
Kaczyńskiego

fot. archiwum Ryszarda Raczka
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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

Warto skorzystać

Nie wiesz, jak wypełnić ze-
znanie podatkowe, czyli po-
pularny PIT? Pomogą w tym 
księgowe, które już 17 i 18 marca 
dyżurować będą w Galerii Juraj-
skiej.

Tylko do 2 maja br. można 
składać zeznania podatkowe za 
2022 roku. Warto się więc spie-
szyć i nie zostawiać formalności 
na ostatnią chwilę. Osoby, które 
mają kłopot z wypełnieniem do-
kumentów, będą mogły skorzystać 
z bezładnej pomocy. Już w dniach 
17 i 18 marca w Galerii Jurajskiej 
czekać będą na nie księgowe 
z Biura Rachunkowego Mikulska 
z Częstochowy. Odwiedzając 
przygotowane w centrum han-
dlowym stanowiska, będzie można 
z pomocą ekspertek wypełnić od-
powiedni PIT, a także wysłać go 
online prosto do skarbówki. Co 
więcej, zainteresowani będą mogli 

zasięgnąć porady np. na temat 
ulgi prorodzinnej, internetowej, 
rehabilitacyjnej, przekazania 1,5% 
na rzecz OPP czy zmian w przepi-
sach. – Zawiłości podatkowe dla 
wielu osób są wyzwaniem, w któ-
rych można się pogubić. Tą akcją 
chcemy pomóc mieszkańcom re-
gionu w prawidłowym, bezproble-
mowym i terminowym rozliczeniu 
się. Wspierają nas w tym do-
świadczone księgowe, z pomocą 
których będzie można sprawnie 
przejść przez meandry prawa po-
datkowego – mówi Violett a Dziu-
bin-Łuszczyk, dyrektor marketi ngu 
Galerii Jurajskiej. – Odwiedzając 
Jurajską w najbliższy piątek i so-
botę uzyskamy niezbędną po-
radę, wypełnimy na miejscu PIT 
pod czujnym okiem księgowej, 
a także od ręki wyślemy go online 
do urzędu. Jesteśmy przekonani, 
że podobnie jak w latach ubie-
głych, tak i tym razem wiele osób 

skorzysta z tej formy pomocy 
i szybko upora się z obowiąz-
kiem podatkowym – dodaje. Ze 
wsparcia księgowych będzie mógł 
skorzystać każdy zainteresowany 
– nie trzeba się wcześniej uma-
wiać.  Aby właściwie wypełnić PIT 
należy zabrać ze sobą dokument 
tożsamości, a także wszelkie do-
kumenty niezbędne do rozliczenia, 
w tym PIT-11 jaki otrzymuje się 
od pracodawcy lub inne doku-
menty świadczące o uzyskanych 
w 2022 roku przychodach, a także 
dokumenty będące potwierdze-
niem dokonanych wydatków, jeśli 
chcemy je odliczyć. Koniecznie 
trzeba też zabrać zeszłoroczne 
rozliczenie PIT. Stanowiska księ-
gowe można znaleźć na tzw. dużej 
rotundzie, vis a vis sklepów Empik 
i Zara. Księgowe dyżurować będą 
w godzinach od 12.00 do 18.00. 

■ Źródło: Galeria Jurajska/Guarana PR

W Galerii Jurajskiej pomogą rozliczyć PIT-y

Podsumowanie 2022 roku

Monitoring umożliwił działania 
Straży Miejskiej. Formacja jest 
odpowiedzialna za obsługę sys-
temu kamer. Pierwsze z nich po-
jawiły się już w 2009 roku.

Centrum miejskiego monito-
ringu mieści się w siedzibie Straży 
Miejskiej przy ul. Krakowskiej. 
W 2022 roku personel cywilny 
z referatu monitoringu wizyjnego 
ujawnił 829 zdarzeń wymagają-
cych interwencji służb. Najwięcej 
z tych sytuacji, bo aż 733 obsłu-
giwały patrole Straży Miejskiej. 
Pozostałe 96 zdarzeń wymagało 
działań Policji, Pogotowia Ratun-
kowego i Straży Pożarnej.

288 zaobserwowanych zdarzeń 
dotyczyło osób leżących, czyli ta-

kich, które miały problemy zdro-
wotne lub były pod wpływem 
alkoholu. Ujawniono też 130 przy-
padków awarii infrastruktury. 82 
zdarzenia dotyczyły zakłócania 
spokoju i porządku publicznego, 52 
– kradzieży lub niszczenia mienia, 
49 – ruchu drogowego (wypadków 
i kolizji), 16 – przemocy fi zycznej 
(bójek lub pobić). 10 razy ujaw-
niono spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych. 4 przypadki to 
pożary lub inne miejscowe zagro-
żenia. W 113 przypadkach chodziło 
o zdarzenia o innym charakterze.

Zapis z kamer systemu miej-
skiego monitoringu wykorzystano 
553 razy jako materiał dowodowy 
w postępowaniach w sprawach 
o wykroczenia lub przestępstwa, 

prowadzonych przez lokalne jed-
nostki Policji (551) i Straż Miejską 
(2).

Monitoring wizyjny działa 
w Częstochowie od 2009 roku. 
W trakcie tego okresu ujawniono 
blisko 35 tys. zdarzeń. Większość 
z nich wymagała interwencji 
strażniczek i strażników miejskich. 
Na początku tego roku system 
wzbogacił się o 2 kolejne punkty 
kamerowe. Zostały one zloka-
lizowane w rejonie amfi teatru 
przy Promenadzie Niemena oraz 
dworca PKP Stradom. Obecnie 
system składa się ze 106 takich 
punktów, emitujących 198 ob-
razów z monitorowanych miejsc.

■ nl

829 interwencji dzięki monitoringowi

Ostatni etap prac 

Niebawem zakończą się prace 
związane z rozbudową ul. Je-
siennej do ul. Bór w Często-
chowie wraz z przebudową 
istniejącego śladu ul. Jesiennej 
od ul. Rydza – Śmigłego do al. 
11 listopada. – Wykonawca za-
dania deklaruje zakończenie 
prac budowlanych w umownym 
terminie, który przewiduje prze-
jezdność nowej drogi w drugiej 
połowie maja tego roku – zapo-
wiada Miejski Zarząd Dróg.

Obecnie na zamkniętym dla ruchu 
kołowego odcinku ul. Jesiennej od 
al. 11 Listopada do ul. Południowej 
realizowane są roboty związane ze 
skomplikowaną przebudową sieci 
podziemnych – trwa tam m.in. 
budowa kanału sanitarnego i do-
datkowych wpustów kanalizacji 
deszczowej. – Przejazd jest możliwy 
tylko dla mieszkańców przyległego 

terenu. To ostatnie tak poważne 
utrudnienie na tej budowie, która 
fi nalizowana będzie w kilku kolej-
nych tygodniach – informuje Ma-
ciej Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie. Koszt całości 
zadania wynosi ok. 15, 5 mln zł 
z czego ponad 4,4 mln zł pochodzi 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a cała reszta to środki własne 
miasta. W ramach inwestycji wy-
konane zostaną między innymi: 
nowa jezdnia o długości niespełna 
1,2 km wraz z chodnikami po obu 
stronach drogi, odwodnienie drogi 
na całej jej długości, ścieżka ro-
werowa o długości niespełna 1,2 
km, modernizacja oświetlenia na 
całej długości drogi, przebudowa 6 
skrzyżowań ( w tym 1 rondo) oraz 3 
zatoki autobusowe, nowe zagospo-
darowanie terenu zielenią podno-
szące jakość przestrzeni publicznej.

■ pn

Niebawem ponownie 
pojedziemy ul. Jesienną

Przeprowadzono badanie

Platf orma Preply przeprowa-
dziła specjalne badanie, aby 
sprawdzić, w których miastach 
najczęściej się przeklina. Co cie-
kawe, Częstochowa znalazła się 
na ostatnim miejscu w rankingu, 
co oznacza, że mieszkańcy na-
szego miasta stosunkowo rza-
dziej używają wulgaryzmów.

- Aby określić, w których mia-
stach w Polsce przeklina się naj-
częściej, zapytaliśmy ponad 1500 
respondentów, jak często uży-
wają wulgaryzmów na co dzień. 
Na podstawie uzyskanych danych 
obliczyliśmy średnią liczbę co-
dziennych przekleństw, kto jest 
ich odbiorcą i kto jest najbardziej 
tolerancyjny wobec wulgarnych 
słów – wyjaśniają autorzy ba-
dania. Jak wynika z raportu ty-
powy Polak używa przekleństw 

średnio 19 razy dziennie - czę-
ściej w towarzystwie znajomych 
(26,47%) niż w domu (25,02%). 
Co ciekawe, Polacy częściej prze-
klinają sami do siebie niż do kogo-
kolwiek innego (36,80%). Badanie 
wykazało, że miastem w Polsce, 

gdzie przeklina się najczęściej, jest 
Gdynia (średnio 31 przekleństw 
dziennie). Natomiast spośród 
przebadanych 19 największych 
miast w Polsce to mieszkańcy 
Częstochowy przeklinają najrza-
dziej – według raportu wulgar-
nych słów używa się u nas średnio 
10 razy dziennie. Autorzy badania 
odkryli także, w jakich sytuacjach 
Polacy przeklinają najczęściej. 
Na pierwszej pozycji w rankingu 
są wyjścia poza domem w towa-
rzystwie znajomych (26,47%), na 
drugiej dom (25,02%), na trzeciej 
praca (17,60%), a na czwartym 
jazda samochodem (15,46%). 
Z danych pozyskanych przez 
platf ormę Preply wynika, że czę-
stochowianie i częstochowianki 
najczęściej przeklinają... w pracy. 

■ Paula Nogaj

Czy w Częstochowie dużo się przeklina?
fot.: MZD

fot.: freepik.com
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 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Wielkie otwarcie

Bezpieczne posługiwanie się 
bronią, celowanie, ćwiczenia w ob-
serwacji… to tylko kilka korzyści, 
z których skorzystają uczniowie 
Zespołu Szkół w Koniecpolu. 10 
marca otwarto tam wirtualną 
strzelnicę. 

- Cieszę się, że ta nasz inicjatywa 
została dostrzeżona. To nie są duże 
pieniądze, ale jak widać, czasem za 
mniejsze kwoty można zrobić rzeczy 
wartościowe. Ta dzisiejsza uroczy-
stość pokazuje, że tam, gdzie można, 
próbujemy startować z ciekawymi 

pomysłami – mówił Krzysztof 
Smela, Starosta Częstochowski.  

Program „Strzelnica w powiecie”, 
w ramach którego sfinansowano 
strzelnicę w Koniecpolu, ma na celu 
umożliwienie prowadzania szkoleń 
strzeleckich w szczególności wśród 
młodzieży, a także członków organi-
zacji proobronnych oraz funkcjona-
riuszy uzbrojonych niewchodzących 
w skład Sił Zbrojnych.

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz powiatowych 
i służb mundurowych m.in.: Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji w Często-

chowie, Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie i Koniecpolu, Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie, a także 
Nadleśnictwa Koniecpol.

- Bardzo ważne jest, aby strze-
lectwo się rozwijała, aby dla 
młodzieży, stało się pasją i sportem - 
zaznaczył Gwidon Jelonek, członek 
zarządu powiatu.

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 193 809 zł. W tym dotacja 
celowa finansowana ze środków 
Ministerstwa Obrony Narodowej to 
143 419 zł.

Wirtualna strzelnica w Koniecpolu 
już działa

Gmina Blachownia

Spotkanie odbyło się w placówce, 
w której wdrożono Unikatowy Kod 
Uczenia. Dyrektor i nauczyciele 
dzielili się swoimi doświadczeniami. 
Opowiadali o pozytywnych zmia-
nach, jakie obserwują po wykorzy-
staniu Analizy Sposobu Uczenia się.

Pobyt w placówce możliwy był 
dzięki udziałowi Gminy Blachownia 
w projekcie unijnym „Wsparcie kadry 
jednostek samorząd terytorialnego 

w zarządzaniu oświatą ukierunko-
wanym na rozwój szkół i kompetencji 
kluczowych uczniów- II etap”. 

Wizyta odbyła się w Szkole Podsta-
wowej nr 10 z Oddziałami Integra-
cyjnymi. Burmistrz Blachowni Sylwia 
Szymańska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Blachowni oraz kie-
rownik Referatu Spraw Społecznych 
Promocji i Oświaty wraz z przedsta-
wicielami innych samorządów mieli 
okazję zobaczyć, że każdy posiada 

swój styl uczenia się, który ma mocne 
strony. 

Nauczyciele jak i rodzice dowie-
dzieli się, w jaki sposób uczniowie 
uczą się w klasie i w domu, jak myślą, 
jak się koncentrują i rozwiązują pro-
blemy. Dzięki temu narzędziu na-
uczyciele dostosowali metody pracy 
do uczniów w każdej klasie, w taki 
sposób, aby poprawić ich umiejęt-
ności uczenia się i zwiększyć moty-
wację do nauki.

Z wizytą studyjną w Zamościu

Gmina Poczesna

Wójt Gminy Poczesna, 
Krzysztof Ujma przekazał 
przedstawicielom Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie 
specjalistyczne plecaki dla 
walczącej Ukrainy.  Zgodnie 
z potrzebami Zaporowskiego Re-
gionu z Powiatu Kołomyjskiego 
dotyczącymi wsparcia dla Ukra-
ińców, Gmina Poczesna, przy 
akceptacji Rady Gminy włączyła 
się w pomoc humanitarną.

Gmina Poczesna dla Powiatu Ko-
łomyjskiego zakupiła i przekazała 
22 sztuki plecków regulacja 80l 
TRK10 WZ93.

- Walczący od 24 lutego 2022 
roku z rosyjskim najeźdźcą Ukraińcy, 
potrzebują również rzeczowego 
wsparcie w swoich działaniach. 
Polska, Gmina Poczesna, od pierw-
szego dnia rosyjskiej agresji wspo-
maga walczących o niepodległość 
– informuje Urząd Gminy Poczesna.

Przekazano plecaki 
dla Ukrainy

fot.: UG Poczesna

Gmina Olsztyn

W ostatni poniedziałek, 13 
marca burmistrz Miasta i Gminy 
Olsztyn odebrał z rąk Grzegorza 
Bomby, dyrektora Narodowego 
Banku Polskiego w Katowicach 
monetę okolicznościową wybitą 
z okazji 160. rocznicy Powstania 
Styczniowego.

Pamiątkowe monety NBP otrzy-
mali włodarze miast, które utra-
ciły prawa miejskie za pomoc 
powstańcom styczniowym: 
Olsztyn, Żarki, Krzepice, Wło-
dowice, Pilica, Koniecpol, Kozie-
głowy. Uroczystość miała miejsce 
w Bastionie Świętej Barbary na 
Jasnej Górze. 

– Dla nas wydarzenie miało 
charakter wyjątkowy, bo prawa 
miejskie odzyskaliśmy bardzo 
niedawno (1 stycznia 2022 roku) 

- mówił Tomasz Kucharski, bur-
mistrz Miasta i Gminy Olsztyn.

W klasztorze spotkali się 
przedstawiciele władz, szkół, 
samorządów, duchowieństwa. 
W trakcie wiele uwagi poświę-
cono śladom Powstania Stycznio-
wego w regionie częstochowskim. 
Wybór był związany z tym, że taki 
tytuł nosi projekt realizowany 
przez częstochowską delegaturę 
Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach oraz Stowarzyszenie „Soli-
darność i Niezawisłość”. 

W uroczystości udział wzięli: 
Jadwiga Wiśniewska, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Lidia 
Burzyńska, poseł na Sejm RP, Ma-
riusz Trepka, poseł na Sejm RP, 
Robert Magdziarz, wicewojewoda 
śląski oraz Urszula Bauer, Śląski 
Kurator Oświaty.

Otrzymała monetę NBP
fot.: UG Olsztyn

Gmina Mstów

Podczas rocznej narady w Ko-
mendzie Miejskiej PSP w Często-
chowie doszło do przekazania 
nowych samochodów dla OSP 
Mstów. Samochód, który trafił 
do jednostki OSP Mstów, to sa-
mochód ciężki specjalny nośnik 

kontenerowy Jelcz 642 (z urzą-
dzeniem hakowym). 

Pojazd wcześniej pełnił służbę w JRG 
2 Częstochowa. Przystosowany jest do 
przewozu wymiennych kontenerów. 
Podczas narady podsumowano re-

alizację zadań Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na terenie 
miasta Częstochowy i Powiatu Czę-
stochowskiego. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście m.in. Zastępca 
Śląskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP bryg. Arkadiusz Krzemiński.

OSP otrzymała nośnik kontenerowy

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 17 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Gminie Przyrów w miejscowości Wola 
Mokrzeska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90 k.m.2.

                                                                                                          Wójt Gminy Przyrów
                                                                                                         mgr inż. Robert Nowak
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Nowy kalkulator od ZUS-u

Jeżeli chcecie sprawdzić, kiedy 
najkorzystniej przejść na emery-
turę, koniecznie sprawdźcie nowy 
kalkulator emerytalny udostęp-
niony przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Pozwala on na wyko-
nanie obliczeń tym osobom, które 
chcą sprawdzić jakie świadczenie by 
otrzymały, gdyby przechodziły na 
emeryturę w bieżącym roku.

- Osiągnięcie powszechnego wieku 
emerytalnego nie od razu musi 
oznaczać rezygnację z aktywności 
zawodowej. Pamiętajmy, o tym, że 
emerytura to prawo, a nie obowiązek 
i jeśli ktoś chce dalej pracować,  po-
zwala mu na to zdrowie oraz ma ku 
temu możliwości, warto przemyśleć 
tę decyzję. Jak wynika z naszych wy-
liczeń, każdy rok pracy dłużej po osią-
gnięciu wieku emerytalnego podnosi 
przyszłe świadczenie o około 10-15 
proc. Zachęcam też do skorzystania 
z naszego nowego kalkulatora eme-
rytalnego, który udostępniliśmy na 
Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS. Dzięki temu wyliczenie emery-
tury stało się prostsze niż kiedykol-
wiek wcześniej i przede wszystkim 
jest możliwe na bieżący rok, w którym 
klient osiągnie powszechny wiek 
emerytalny – zachęca Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskiego.

Nowy kalkulator nowe  
możliwości

Na Platformie Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS samodzielnie wyko-
namy symulację wysokości przyszłego 
świadczenia emerytalnego, przy-
znawanego na nowych zasadach. 
Dotychczas kalkulator emerytalny 

„Emerytura na nowych zasadach” do-
stępny na PUE ZUS pozwalał wyliczyć 
prognozowaną emeryturę wyłącznie 
na kolejne lata. Symulację świad-
czenia przyznawanego w roku kalen-
darzowym, w którym wykonywane 
były obliczenia, klienci mogli uzyskać 
tylko w salach obsługi klientów, pod-
czas e-wizyty lub u konsultantów 
Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) 
ZUS. Teraz nowy kalkulator na PUE 
ZUS pozwala na wykonanie obliczeń 
tym osobom, które chcą spraw-
dzić jakie świadczenie by otrzymały, 
gdyby przechodziły na emeryturę 
w bieżącym roku. - Należy jednak pa-
miętać, że kalkulator dostarcza jedynie 
orientacyjnych danych. Dlatego też, 
by uzyskać dokładniejsze informacje 
dotyczące swojej emerytury, warto 
skonsultować się bezpośrednio z do-
radcami emerytalnym w ZUS - dodaje 
rzeczniczka.

Jak działa kalkulator?

Mężczyznom, którzy kończą 
w tym roku 65 lat, oraz kobietom, 

które kończą w tym roku 60 lat, kal-
kulator automatycznie podpowie 
jako miesiąc przejścia na emeryturę:

• bieżący miesiąc – jeśli w mo-
mencie obliczeń już skończyli 60 
lub 65 lat,

• miesiąc urodzin – jeśli w mo-
mencie obliczeń jeszcze nie osią-
gnęli wieku emerytalnego.

Jeśli natomiast klient wybierze 
kolejny rok, np. 2024 lub lata na-
stępne, kalkulator automatycznie 
przekieruje go do kalkulatora pro-
gnozy emerytury w kolejnym roku 
lub w następnych latach.  – Ważne, 
kalkulator emerytalny dostępny na 
PUE ZUS i u doradców emerytal-
nych przeznaczony jest dla osób, 
które nie mają jeszcze przyznanego 
świadczenia emerytalnego  – przy-
pomina Beata Kopczyńska. Nowy 
kalkulator to dodatkowe narzędzie, 
które pomaga w podjęciu tak ważnej 
decyzji jaką jest zakończenie aktyw-
ności zawodowej i przejście na eme-
ryturę.

 ■ opr. pn

Sprawdź, jaką emeryturę otrzymasz!
fot.: freepik.com

Waloryzacja 2023

Marzec to miesiąc, w którym co 
roku ZUS przeprowadza walory-
zację rent i emerytur. Podwyżką 
objęte są także dodatki i świad-
czenia pieniężne, które w tym 
roku wzrastają o 14,8 proc. Naj-
popularniejszy z nich dodatek 
pielęgnacyjny będzie wynosił 
294,39 zł.

- Dodatki do emerytur i rent 
podwyższane są procentowym 
wskaźnikiem waloryzacji. W tym 
roku wzrosną o 14,8 proc. Naj-
częściej przysługujący dodatek 
pielęgnacyjny od marca wyniesie 
294,39 zł. Jest on przyznawany 
i wypłacany z urzędu od miesiąca, 
w którym emeryt lub rencista 
kończy 75 lat. Przed ukończeniem 
tego wieku mogą go otrzymać 
osoby, które zostały uznane za 
niezdolne do samodzielnej eg-
zystencji - informuje Beata Kop-
czyńska, regionalna rzeczniczka 
prasowa ZUS w województwie 
śląskim.

Inne kwoty dodatków i świad-
czeń od marca wynosić będą:

• dodatek za tajne nauczanie – 
294,39 zł,

• dodatek pielęgnacyjny dla in-
walidy wojennego uznanego za 
całkowicie niezdolnego do pracy 
i do samodzielnej egzystencji –  
441,59 zł,

• dodatek dla sieroty zupełnej – 
553,30 zł, 

• dodatek kombatancki –  
294,39 zł, 

• dodatek kompensacyjny – 
44,16 zł, 

• dodatek do renty inwalidy wo-
jennego– 1127,12 zł, 

Świadczenie pieniężne dla byłych 
żołnierzy górników oraz świad-
czenie przysługujące osobom 
deportowanym ustalone w maksy-
malnej wysokości wynosi – 294,39 
zł, Świadczenie pieniężne przysłu-
gujące osobom deportowanym, 
ustalone w wysokości niższej niż 
maksymalna - w zależności od 
liczby pełnych miesięcy trwania 
pracy od 14,76 zł do 279,71 zł. Ry-
czałt energetyczny – 255,17 zł.

 ■ opr. pn

W marcu wzrosną 
dodatki do świadczeń

fot.: freepik.com
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Hotel Arche Częstochowa

W miniony weekend w hotelu 
Arche Częstochowa odbyła się 
druga edycja wydarzenia „Live 
Cooking”, podczas której zawod-
nicy Włókniarza w szczytnym 
celu wcielili się w rolę kucharzy. 
Kulinarne popisy żużlowców 
pozwoliły na uzbieranie blisko 
56 tysięcy złotych. Pieniądze te 
w całości zostaną przekazane na 
wsparcie młodego sportowca – 
Oliviera Dłubały, który walczy 
z nowotworem złośliwym. 

Zawodnicy Włókniarza Często-
chowa nie musieli martwić się 
o swoje zdolności kulinarne, po-
nieważ mogli liczyć na pomoc pro-
fesjonalistów i znanego kucharza 
oraz dziennikarza telewizyjnego 
Tomasza Jakubiaka. To właśnie 
pod jego czujnym okiem przygo-
towywali potrawy dla biorących 
udział w wydarzeniu gości. Mogli 
oni z bliska przyglądać się proce-
sowi powstawania dań, był też 
czas na rozmowy i wspólne zdjęcia. 
Na koniec charytatywnej imprezy, 
którą poprowadził znany w śro-
dowisku żużlowym komentator 
Tomasz Dryła, przeprowadzono 
licytację fartuchów, w których 
gotowali Biało-Zieloni. Uzbierano 
w sumie 55 725 złotych i jest to 
kwota, która przekazana zostanie 
na konto Oliviera. 

 ■ pn

Kulinarny występ żużlowców Włókniarza
fot.: redakcja
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Giant Częstochowa

Teresa Szajer: Zaczniemy od wyja-
śnienia samego pojęcia, czym jest 
bikefitting?

Przemysław Kott: W naszym sa-
lonie bikefitting polega na perfek-
cyjnym dopasowaniu roweru pod 
preferencje kolarza czy kolarza 
amatora i rowerzysty pasjonata. Im 
ktoś dłużej jeździ na rowerze, tym 
bardziej zdaje sobie sprawę, jak 
istotną kwestią jest dokładne do-
pasowanie swojej pozycji do rowe-
ru. To nie tylko wygoda, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo. Po wy-
konaniu bikefitingu, każdy nawet 
podczas rekreacyjnych przejażdżek 
odczuje różnice. Natomiast jeśli 
ktoś chce jeździć regularnie, na bar-
dziej zaawansowanych trasach, 
tym bardziej warto zainteresować 
się profesjonalnym dopasowaniem.
Dominik  Haładus: Dodam jesz-
cze, że bikefitting to dopasowanie 
prawidłowej, optymalnej pozycji 
poprzez wprowadzenie indywidu-
alnych ustawień w rowerze. Pod-
czas tego badania uwzględniamy 
predyspozycje każdej osoby, jego 
mobilność, gibkość, czyli to, co 
w pozycji na rowerze jest najważ-
niejsze. Najprościej mówiąc bikefit-
ting, oznacza dopasowanie roweru 
pod preferencje właściciela.

T.S.: Dla kogo przeznaczony jest  
bikefitting i jakie niesie korzyści?

P.K.:  Bikefitting adresowany jest 
głównie do amatorów, ponieważ 
na ogół nie ćwiczymy, nie trenuje-
my, nasze ciała są nieprzystosowa-
ne do regularnego wysiłku. Chodzi 
o to również, by na rowerze jeździ-
ło się nam wygodnie, jazda na nim 
była wydajna, a pozycja aerodyna-
miczna. Jednak chyba najważniej-
sze, aby podczas jazdy zminimalizo-
wać wystąpienie kontuzji. Tak najo-
gólniej można zdefiniować pojęcie 
bikefittingu. Są to niezbędne ele-
menty do tego, by w 100% czerpać 
radość z jazdy rowerem. Oczywi-
ście zawodowcy również korzysta-
ją z bikefittingu.

T.S.: Jak przeprowadza się bikefit-
ting? Ile taki proces trwa?

P.K.: Proces bikefittingu można po-
dzielić na kilka etapów. Obejmuje on 
nie tylko pomiary, ale także rozmowę 
i wywiad, mający na celu pozyskanie 
informacji, których nie da się otrzy-
mać poprzez zmierzenie człowieka 
miarką. Jeżeli chodzi o czas trwania 
testu, to oczywiście zależy to od ro-
dzaju roweru oraz zakresu czynności 
koniecznych do uzyskania właściwe-
go ustawienia roweru. Jednak dzięki 
tej najnowocześniejszej maszynie 
czas został skrócony o połowę. Stan-
dardowe dopasowanie pozycji trwa 
około 4 godzin, u nas około 2 godzin.
D. H: To prawda. Zaczynamy od 
wywiadu z klientem, podczas któ-
rego staramy się jak najwięcej do-
wiedzieć o jego stylu i rodzaju jaz-
dy, pokonywanych dystansów tre-
ningowych, jego podejściu do spor-
tu oraz jego oczekiwaniach. Ważne 
jest również to, w jakich okoliczno-
ściach i jak dużo czasu spędza na 
rowerze, czy w czasie jazdy wystę-
puje jakiś dyskomfort, ból, czy ma 
na swoim koncie jakieś kontuzje 

oraz jaki jego stopień zaawansowa-
nia itd. Ten etap jest etapem klu-
czowym fittingu, ponieważ jeste-
śmy w stanie wyłapać wszystkie 
problemy, z którymi klient się bory-
ka podczas jazdy na rowerze.
P.K.: Następny etap to testy bada-
jące mobilność i gibkość. Na tym 
etapie są to pomiary jeszcze bez 
wykorzystania roweru. Tak więc 
sprawdzamy, jak klient jest rozcią-
gnięty, czyli badamy jego elastycz-
ność, zakres ruchu w stawach, 
ewentualne asymetrie, stabilizacje 
ciała. Mierzymy całą jego antropo-
metrię, mierzymy kończyny, wyso-
kość i całe ciało. Następnie te da-
ne nanosimy do programu.
D.H. Kolejny etap to test na naszej 
maszynie, jest to test dynamiczny. 
Test ten przeprowadzany w dolnym 
chwycie, czyli w tzw. chwycie kolar-
skim. Dlaczego? Ponieważ nam 
amatorom najtrudniej jest jeździć 
właśnie w takiej pozycji. Jest to 
również najbardziej wymagająca 
pozycja dla kolarza. Wprawdzie jest 

to pozycja aerodynamiczna, ale wy-
magająca ze względu na odcinek lę-
dźwiowy kręgosłupa.

T.S.: Jakie typy kierownicy  wyko-
rzystywane  są w tym badaniu na 
tej maszynie?

P.K.:  Wykorzystujemy w testach 
również tzw. kierownicę baranko-
wą, ale tylko dla właścicieli rowe-
rów szosowych i graverowych. 
Natomiast w przypadku właści-
cieli rowerów górskich, triathlo-
nowych, czy elektrycznych ten 
test przeprowadzany jest na tra-
dycyjnej prostej kierownicy. Ma-
my również kierownicę triathlo-
nową, która służy do ustawienia 
triathlonowych rowerów naszych 
klientów.

T.S.: Czy posiadanie roweru jest 
konieczne do przeprowadzenia se-
sji bikefittingowej?

D.H.:  Tak, jeżeli mamy dokonać 
zmian w rowerze klienta. Jeżeli 
jednak chcemy stworzyć pozycję, 
która posłuży nam do wyboru 
najlepszej ramy przy zakupie no-
wego roweru nie jest to koniecz-
ne. Pozycję ustawia się wówczas 
tak samo – na podstawie oceny 
anatomicznej i wywiadu. Często 
klienci szukają nowego roweru 
i odbywają taką sesję, by znaleźć 
optymalną dla siebie ramę.

T.S.: Czy są jakieś ograniczenia 
do przeprowadzenia bikefittin-
gu, jeżeli chodzi o rodzaj czy 
markę roweru?

D.H.: Nie ma. Ograniczeniem jest 
tylko geometria i sprzedawcy 
w sklepach rowerowych. Jeżeli 
mamy do czynienia z fachową ob-
sługą, to pozostaje kwestia dobo-
ru optymalnych ustawień. Jeżeli 
natomiast jest rower źle dobrany, 
wówczas z dopasowaniem jest du-
żo trudniej. Dlatego ważne jest to, 
gdzie kupujemy rower. Muszą to 
być profesjonalne sklepy, gdzie 
sprzedawcy posiadają odpowied-
nią wiedzę. Zapraszamy do nasze-
go sklepu, każdy z naszych pra-

cowników jest profesjonalistą 
i przeszkolony przez bikefittera, 
jak dobierać ramę i wstępnie usta-
wić rower klientowi. Ponadto na 
miejscu możemy zrobić bikefitting.

T.S.: Wykonujecie w salonie w peł-
ni profesjonalny bikefitting. Poroz-
mawiajmy o cenie ...

P.K.: Tak to prawda. Wykonujemy 
w pełni profesjonalnie tę usługę. 
Nasi klienci mają do dyspozycji naj-
nowocześniejszą maszynę na świe-
cie do bikefittingu oraz profesjona-
listę Pana Dominika. Należy pod-
kreślić, że w Polsce są tylko cztery 
takie maszyny, a jedna z nich jest 
właśnie w salonie Giant w Często-
chowie. Oczywiście osoba dopaso-
wująca pozycję wspierana jest 
przez technologię, ale na fitting 
idzie się do człowieka, który jest 
specjalistą. Żaden bowiem system 
czy algorytm nie ustawi pozycji 
sam, musi to być człowiek, czyli 
u nas jest Pan Dominik Haładus, 
który jest wyszkolony u najlepszych 
specjalistów w Polsce zajmujących 
się bikefittingiem, instuktorem ko-
larstwa, uczestnikiem wielu szkoleń 
mających na celu dbałość o ciało, 
związanych z treningiem, regenera-
cją ciała i przygotowaniem do dłu-
gotrwałego wysiłku fizycznego. To 
on podejmuje decyzje, analizując 
wszystkie dane, jakie ma, czyli jest 
pełna współpraca maszyny ze spe-
cjalistą. Odpowiadając na pytanie, 
pełny profesjonalny bikefitting tzn. 
dopasowaniu roweru do ciała ro-
werzysty, jego celów rekreacyjnych 
czy sportowych z dobraniem siodła, 
ustawienia progów kosztuje w na-
szym salonie 800 zł.
D.H.: Jest to standardowa cena bi-
kefittingu, a my tutaj przecież mamy 
niestandardowa maszynę i niestan-
dardowe miejsce. Zapraszamy ser-
decznie! Najlepszy w Częstochowie 
sklep rowerowy oraz najnowocze-
śniejsze studio bikefittingu . Nasz 
adres:,Częstochowa ulica Sikorskie-
go 129 , telefon 698494384, mail : 
sklep@giantczestochowa.pl

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

Początek astronomicznej wiosny już niebawem, więc lada dzień można spodziewać się wyższych temperatur. To będzie dobry moment, 
aby przesiąść się z samochodu na rower. Bez względu na to, czy wyciągamy nasz zeszłoroczny jednoślad, czy dopiero zamierzamy kupić 
nowy, musimy pomyśleć przed rozpoczęciem sezonu, aby go odpowiednio przygotować. Dlatego też przedstawiamy usługę zwaną bi-
kefitting. Choć kojarzyć się może z fitnessem - bardziej niż dobieraniem roweru - to po przetłumaczeniu z angielskiego określenie to 
oznacza dopasowanie roweru do właściciela. Dzisiaj rozmawiamy z właścicielem firmy Giant Częstochowa Przemysławem Kott oraz 
Dominikiem Haładus, który jest certyfikowanym bikefitterem, czym w zasadzie jest bikefitting, komu jest potrzeby oraz jaka jest cena 
takiej usługi?

Bikefitting – dopasowanie roweru do właściciela

fot.: redakcja
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

22 lutego w murach I Liceum zna-
lazła się grupa młodych sportowców 
z Humania wraz z trenerami. Humań, 
mimo że jest niewielkim, bo nieco po-
nadosiemdziesięciotysięcznym mia-
stem, cieszy się posiadaniem dwóch 
prężnie działających młodzieżowych 
szkół sportowych oraz lokalnego 
“Spartaka” - organizacji zajmującej się 
krzewieniem kultury sportowej z ko-
rzeniami sięgającymi lat 30. 

Mało tego, przybyli młodzi 
sportowcy mają swoje powią-
zania z klubem ŻFK „Pantery” 
Umań (ЖФК «Пантери» Умань), 
uznanym żeńskim klubem spor-
towym specjalizującym się w piłce 
nożnej, który jest stałym bywalcem 
tamtejszej Wyższej Ligi Kobiet.

Przybyli sportowcy wzięli udział 
w spotkaniu z Zastępcą Prezy-
denta Miasta Częstochowy, Ry-

szardem Stefaniakiem, a także 
Naczelnikiem Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta, Rafałem Piotrow-
skim. Mieli także okazję zwie-
dzenia naszego liceum.

Nowo poznanym zawodnikom 
życzymy wielu sukcesów i powo-
dzenia w mistrzostwach krajo-
wych, które będą miały miejsce 
już w sierpniu!

■ materiał ILO

Wizyta młodych sportowców z Ukrainy

W dniach 5-10 marca grupa 
uczniów z naszej szkoły wzięła 
udział w projekcie noszącym 
dumną nazwę „Brucken bauen 
und Turen off nen” („Budujemy 
mosty i otwieramy drzwi”). Jego 
głównym celem było danie mło-
dzieży z różnych zakątków Eu-
ropy (w naszym przypadku byli to 
uczniowie z Dientzenhofer-Gym-
nasium z Niemiec oraz Lycee 
Fustel de Coulanges z Francji) 
możliwości zapoznania się,  wy-
miany wzajemnych doświad-
czeń i poglądów oraz przede 
wszystkim nawiązania stałych 
relacji. Uczestnicy projektu zo-
stali zakwaterowani w starym 
dworze o nazwie Reymontówka 
znajdującym się w Kotuniu nieda-
leko Warszawy. Jak sugeruje nam 
nazwa, była to posesja, w której 
przez pewien okres swojego 
życia przebywał i tworzył polski 
noblista - Władysław Reymont. 
W czasie całego przedsięwzięcia 

uczniowie mieli okazję zwiedzić 
Warszawę oraz kryjące się w niej 
atrakcje, tj. Zamek Królewski czy 
Centrum Nauki Kopernik. Zostali 
także zabrani do Treblinki, aby 
lepiej poznać tragiczną historię 
mieszczącego się tam i funkcjo-
nującego w czasie II wojny świa-
towej obozu zagłady. Bogatsi o te 
doświadczenia, wszyscy zaan-
gażowani dostali zadanie pracy 
nad projektem teatralnym, doty-
czącym historii z czasów II wojny 
światowej i mającym pokazać, 
dlaczego powinniśmy dokładać 
wszelkich starań, aby jej straszne 
wydarzenia nigdy więcej się nie 
powtórzyły.

Po pięciu dniach wzajemnej in-
tegracji, niestety - dla wszystkich 
uczestników projektu - przyszedł 
czas na pożegnanie. Wnioskując 
jednak po atmosferze, jaka owej 
chwili  towarzyszyła, jesteśmy pewni, 
że nie będzie to rozłąka na długo.

■ materiał ILO

Słowacki w projekcie międzynarodowym

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

9 marca 2023 r. w Społecznej 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Zbi-
gniewa Herberta odbył się Dzień 
Otwarty, podczas którego rodzice 
i dzieci mogli zobaczyć jak funkcjo-
nuje szkoła.

Przygotowano szereg atrakcji 
m.in. zajęcia języka angielskiego 
prowadzone alternatywnymi me-
todami, plastyczne – malowanie 
portretów, sensoryczne, kulinarne, 
grę na gitarze, gry bez prądu –
testowanie najnowszych plan-
szówek, bajkopisarstwo.

Przyszli uczniowie brali aktywny 
udział w zajęciach a ich rodzice

Społeczna Szkoła Podstawowa 
Nr 2 im. Zbigniewa Herberta 
w Częstochowie  zwana „Młodym 
Herbertem”, to młodsza siostra 
częstochowskiego liceum ogólno-
kształcącego. Organem  prowa-
dzącym szkołę jest Samodzielne 
Koło Terenowe Nr 56 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego, orga-
nizacja pożytku publicznego. Sie-
dzibą szkoły jest budynek przy ul. 
Kościelnej 53/63 gdzie mieszczą się 
klasy I-VI oraz ul. Rejtana 7, gdzie 
uczą się klasy VII-VIII.

Herbert" to szkoła społeczna, 
która w 2020 r. przystąpiła do 

ruchu „Budzących Się Szkół”. 
Wspiera transformację kultury 
szkolnej opartej na rozwoju po-
tencjału, czyli od nauczania do 
uczenia się.

Pracuje się tu w małych grupach, 
nie ma w szkole dzwonków. Na-
uczyciele stosują metodę zielo-
nego długopisu podczas oceniania 
prac uczniów.

W szkole stosowana jest Pozy-
tywna Dyscyplina, jako demokra-
tyczne narzędzie wychowawcze 
oraz Myślenie Krytyczne, jako 
narzędzie dydaktyczne, które po-
maga w analizie informacji oraz 

uczy myślenia wolnego od presji. 
Szkoła uczy uczniów kompetencji 
społecznych tj. szacunku do siebie 
i innych, pracy w grupie, podejmo-
wania decyzji, działania w sytu-
acjach nowych, trudnych.

W szkole ocenia się kształtująco, 
czyli dajemy naszym uczniom i ich 
rodzicom informację zwrotną w po-
staci wiadomości w jakim stopniu 
uczeń opanował dane zagadnienia, 
w czym jest mocny oraz nad czym 
jeszcze musi popracować. Infor-
macja, która zawiera w sobie wiele 
wartościowych wskazówek a nie 
jest tylko oceną cyfrową.

Na zajęciach nauczyciele pra-
cują metodami aktywizującymi. 
Realizują projekty indywidualne 
uczniów związane ze ścieżką roz-
woju ucznia oraz projekty szkolne, 
które prezentowane są całej spo-
łeczności szkolnej.

„Młody Herbert”, to szkoła inna 
niż wszystkie. To szkoła przyjazna 
dzieciom, nauczycielom i ro-
dzicom, w której każdy zostanie 
wysłuchany.

■ Źródło: Społeczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Zbigniewa Herberta

Dzień Otwarty w Młodym Herbercie
fot.: archiwum szkoły
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Statystyki nie kłamią

Policyjne dane mówią o tym, że 
kobiety powodują mniej wypadków. 
Znacznie bezpieczniej poruszają się 
na drodze, co świadczy o tym, że są 
dobrymi kierowcami. 

- Rok 2022 na polskich drogach to 
72 proc. wypadków spowodowa-
nych przez mężczyzn i nieco ponad 
23,2 proc. przez kobiety. Panie 
w zeszłym roku spowodowały 4511 
wypadków, w których zginęło 181 
osób, a rannych zostało 5395. Spo-
wodowały również 69321 kolizji - 
poinformował nadkomisarz Robert 
Opas z Biura Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji. Mężczyźni 
w zeszłym roku spowodowali 14111 
wypadków, w których zginęły 1433 
osoby, a 16615 zostało rannych. 
Panowie spowodowali też 199 185 
kolizji. 

Kobiety jako piesze także wypadają 
znacznie lepiej. W 2022 roku kobiety 

w ten sposób spowodowały 349 wy-
padków, w których zginęło 35 osób, 
a 322 zostało rannych. Natomiast 
mężczyźni jako piesi spowodowali 
w zeszłym roku 716 wypadków. Zgi-
nęło w nich 166 osób, a 563 zostało 
rannych.

Kobiety posiadają ponad 40 proc. 
praw jazdy kategorii B. W ubiegłym 
roku spowodowały niespełna 24 
proc. wypadków drogowych i 22,7 
proc. kolizji. Panie o wiele rzadziej są 
też sprawcami wypadków z ofiarami 
śmiertelnymi (11,2 proc.).  - Męż-
czyźni są odpowiedzialni za śmierć na 
drodze osiem razy częściej niż kobiety 
- poinformowała kierownik Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

Według statystyk Instytutu Trans-
portu Samochodowego kobiety są 
mniej zagrożone śmiercią na skutek 
wypadku drogowego niż mężczyźni. 
- Dowody wskazują także, że ryzyko 

uczestniczenia w wypadku - w prze-
liczeniu na 1 km podróży - jest dla 
kobiet 2 do 4 razy niższe niż dla męż-
czyzn - przekazał ITS.

- Nowe analizy, przeprowadzone 
przez ITS pod koniec 2022 roku, 
dowodzą także, że kobiety - w prze-
ciwieństwie do mężczyzn - znacznie 
rzadziej prezentują różne formy za-
chowań ryzykownych na drodze. 
Płeć piękna również rzadziej dekla-
ruje, że zdarza im się obserwować je 
u innych kierowców - zauważa ITS.

Według psycholog transportu z ITS 
dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej ko-
biety zdecydowanie częściej ,,znajdo-
wały się w grupie osób deklarujących 
brak tendencji do przekraczania 
prędkości, a jeśli już im się to zdarzało, 
to były to mniejsze wartości". 

- Te różnice w znaczący sposób 
przemawiały na niekorzyść męż-
czyzn. Podobne zależności zaob-
serwowano także w przypadku 

takich zachowań jak zajeżdżanie 
drogi, podejmowanie gwałtownych 
manewrów na drodze, jazdy na zde-
rzaku oraz symptomów związanych 
z przejawianiem negatywnych emocji 
w stosunku do innych kierowców - 
tłumaczy psycholog transportu z ITS.

- Kobiety są bezpieczniejszymi kie-
rowcami również dlatego, że rzadziej 
poszukują zachowań wywołujących 
silne doznania i zwykle wykazują 

niższą tendencję do podejmowania 
ryzyka. Zdając sobie sprawę z tego, iż 
zachowanie takie wymaga dużej od-
porności i niższej wrażliwości, panie 
rzadziej podejmują decyzje, które 
narażałyby je i innych uczestników 
ruchu na tak znaczne koszty emo-
cjonalne" - dodał Instytut Transportu 
Samochodowego.

 ■ opr. nl

Kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni?

Sprawdź różnicę 

Droga hamowania to odległość 
przebyta przez samochód od mo-
mentu uruchomienia hamulca do 
całkowitego zatrzymania auta. Aby 
obliczyć drogę zatrzymania, trzeba 
doliczyć odcinek, który przejedzie 
samochód od momentu zauważenia 
przeszkody czy zagrożenia przez 
kierowcę do naciśnięcia przez niego 
hamulca i rozpoczęcia działania 
układu hamulcowego. 

Na długość drogi zatrzymania 
wpływa zarówno szybkość reakcji 
kierowcy, jak i warunki atmosfe-
ryczne czy stan techniczny pojazdu. 

Statystyczny czas reakcji kierowcy 
na zagrożenie wynosi 1 sekundę. 
Wziąć pod uwagę należy to, jakie 
warunki panują na drodze i z jaką 
prędkością porusza się samochód. 
W czasie 1 sekundy może pokonać 
drogę kilkudziesięciu metrów. 

W trakcie jazdy ważna jest konce-
tracja kierowcy, skupienie się na wa-
runkach i odpowiednia odległość od 
poprzedzającego pojazdu. 

W zależności od prędkości, 
w czasie 1 sekundy samochód może 
przejechać: 50 km/h = 14 m/s, 60 
km/h = 17 m/s, 100 km/h = 28 m/s.

Według przepisów odstęp od po-
przedzającego pojazdu wyrażony 
w metrach nie może być mniejszy 
niż połowa liczby określającej pręd-
kość pojazdu, którym porusza się 
kierujący, wyrażonej w kilometrach 
na godzinę. Oznacza to, że przy pręd-
kości 120 km/h odległość ta powinna 
wynosić przynajmniej 60 m, a na au-
tostradzie, przy 140 km/h – nie mniej 
niż 70 m. 

Kierowca powinien pamiętać, aby 
dopasować prędkość do warunków 
pogodowych. W przypadku opadów 
lub oblodzenia, należy pamiętać, że 

droga hamowania może wydłużyć 
się kilkakrotnie. Dodatkowe ryzyko 
stanowi możliwość wpadnięcia w po-
ślizg. 

Kolejnym bardzo ważnym czyn-
nikiem jest stan techniczny po-
jazdu. Warto zwrócić uwagę na stan 
ogumienia czy sprawność układu 
hamulcowego. Zużyte opony, niepo-
siadające odpowiednio głębokiego 
bieżnika mogą spowodować wydłu-
żenie drogi zatrzymania pojazdu. 

Prawidłowe hamowanie awaryjne 
zakłada, że powinniśmy w sytuacji 
awaryjnej jak najszybciej i z maksy-
malną siłą wcisnąć pedał hamulca 
oraz sprzęgła w przypadku skrzyni 
manualnej, w efekcie czego auto 
natychmiast zacznie hamować bez 
ryzyka utraty sterowalności czy za-
grożenia, że zgaśnie. 

 ■ opr. nl

Droga hamowania a droga zatrzymania
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Zmiany w prawie

Nowe zadania staną przed sie-
ciami i galeriami handlowymi. 
Będą musiały się włączyć w zie-
loną i bezemisyjną transformację 
transportu. Unijne prawo, od 2025 
roku nakaże wybudowanie tysiąca 
nowych punktów ładowania przy 
obiektach. 

Unijne regulacje zakładają, że 
każdy budynek niemieszkalny, 
niebędący własnością małego lub 
średniego przedsiębiorstwa, a jed-
nocześnie posiadający więcej niż 
20 stanowisk postojowych, będzie 
musiał posiadać minimum jeden 
punkt ładowania oraz niezbędną 
infrastrukturę na minimum jednym 
na pięć stanowisk postojowych. To 
zmiana, która obejmie zatem m.in. 
największe sieci handlowe. 

– Na podstawie danych prezen-
towanych w najnowszej edycji ra-
portu PSPA “Polish EV Outlook”, 
pod koniec 2022 r. w galeriach han-
dlowych funkcjonowało ponad 440 
ogólnodostępnych stacji ładowania, 

czyli ok. 17% łącznej liczby takich 
urządzeń w Polsce. W ciągu ostat-
niego roku w takich lokalizacjach 
przybyło 70 nowych stacji. Galerie 
handlowe były, są i będą jedną 
z istotniejszych lokalizacji dla łado-
warek. Spodziewamy się, że w naj-
bliższych latach stacje ładowania 
zostaną uruchomione w każdej 
galerii handlowej i przy każdym 
sklepie wielkopowierzchniowym. 
Będą to zarówno wielostanowi-
skowe huby szybkiego ładowania, 
jak również pojedyncze stacje DC, 
czy też stacje AC, przydatne z per-
spektywy kierowców EV, którzy 
zdecydują się na dłuższe zakupy – 
powiedział Maciej Mazur, dyrektor 
zarządzający Polskiego Stowarzy-
szenia Paliw Alternatywnych

Wielu zarządców nowoczesnych 
obiektów i przestrzeni biurowych 
już teraz wyposażyło swoje par-
kingi w ładowarki, często w liczbie 
większej niż ta określona w prze-
pisach. Przynosi to wiele korzyści, 
ponieważ postój auta w miejscu 

pracy jest idealną okolicznością na 
naładowanie baterii. 

– W ostatnich miesiącach i latach 
obserwujemy znaczne zaintereso-
wanie elektromobilnością wśród 
sieci handlowych rozwijających in-
frastrukturę ładowania. Trzeba mieć 
na uwadze, że od 2025 r. w każdym 
większym obiekcie handlowym po-
winien zostać zainstalowany co naj-
mniej jeden punkt ładowania, a 20% 
miejsc powinno być wyposażone 
w infrastrukturę kanałową, umoż-
liwiającą montaż ładowarki. Nie 
rekomendujemy jednak realizacji 
niezbędnych inwestycji na ostatnią 
chwilę, ponieważ jakościowa infra-
struktura w wielu przypadkach wy-
maga zwiększenia mocy umownej. 
Ponadto, w kontekście rozwoju 
rynku samochodów elektrycznych 
w Polsce, zapewnienie odpowied-
niej sieci ładowarek pozwoli sie-
ciom handlowym na przyciągnięcie 
nowych klientów użytkujących po-
jazdy zeroemisyjne – dodał Maciej 
Mazur.

Problem mogą stanowić koszty 
obsługi odbiorów UDT. Właściciele 
parkingów nie mają kompetencji 
do rejestracji stacji ogólnodostęp-
nych, a rynkowa wycena usługi 
w tym zakresie to ok 3.5 tys. PLN 
nett o plus koszty urzędowe. Przy 
zwiększonym popycie i relatywnie 
wąskiej specjalizacji, ten koszt tylko 
wzrośnie. Często uzyskanie decyzji 
UDT wraz z przygotowaniem doku-
mentacji i pomiarów będzie droższe 
niż same urządzenia AC. 

W samej Częstochowie, nie tylko 
przy obiektach powstaje coraz 
więcej stacji ladowania. Miejsca, 
w których ustawiono stacje wy-
brano ze względu na potrzeby 
transportowe i komunikacyjne. Pod 
uwagę wzięto również uwarunko-
wania wynikające z zagospodaro-
wania przestrzennego i potencjalne 
potrzeby kierowców, a także 
aspekty prawne oraz parametry 
ekonomiczne dotyczące budowy, 
obsługi i użytkowania stacji.

Stacje, z których można już korzy-

stać, są zlokalizowane przy: placu 
Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej), 
ul. 7 Kamienic 26, ul. Szajnowicza-
-Iwanowa 57 (parking od ul. Waw-
rzynowicza), ul. Knauera (parking 
przy „Wodociągach”), ul. Okólna 
105, 

ul. Rakowska 10, ul. Lechonia 30, 
ul. Próchnika (parking za marketem), 
ul. Kurpińskiego “Ponurego” (przy 
skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską), ul. 
Starzyńskiego 17, ul. Waszyngtona 
5 (przy Urzędzie Miasta), ul. Śląska 
(przy Urzędzie Stanu Cywilnego), ul. 
Sosnowa 25/27, ul. Racławicka 7.

W każdej stacji dostępne są dwa 
punkty ładowania o mocy 22 kW.

Ładowanie odbywa się na nich 
w sposób taki sam, jak na stacjach 
będących własnością Tauron Nowe 
Technologie, tj. przy pomocy apli-
kacji eMap. Szczegóły można zna-
leźć na stronie: htt ps://www.tauron.
pl/tauron/tauron-innowacje/elek-
tromobilnosc

■ nl

Stacje ładowania będą pod każdym marketem

Kierowco pamiętaj

Policjant ma prawo przeszukać 
auto zawsze. Może powołać się na 
podejrzenie popełnienia wykro-
czenia. Jeśli nie znajdzie w aucie 
choć jednego obowiązkowego 
elementu wyposażenia, może 
wystawić mandat w wysokości 
nawet 500 zł.

Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z 31 grudnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich nie-
zbędnego wyposażenia reguluje 
kwesti e związane z prowadzeniem 
pojazdów. 

W rozdziale drugim znajduje się 
lista elementów, w które musi być 
wyposażone każde auto. Więk-
szość wymienionych elementów 
samochody wyposażane są przez 
samego producenta. 

Punkty 13 i 14 paragrafu 11. 
zatytułowanego ,,Obowiązkowe 
wyposażenie pojazdu samochodo-
wego" mówią, że każde auto musi 
być obowiązkowo wyposażone w: 
trójkąt do ustawiania na drodze, 
przeznaczony do ostrzegania 
o obecności unieruchomionego 
pojazdu (przepisu nie stosuje się 
do motocykla jednośladowego); 
gaśnicę umieszczoną w miejscu 
łatwo dostępnym w razie potrzeby 
jej użycia (przepisu nie stosuje się 
do motocykla).

Jeśli kierowca nie wywiąże się 
z posiadania odpowiedniego wy-
posażenia, grozi mu mandat. 

Każdy kierowca zobowiązany jest 
posiadać gaśnicę samochodową, 
ale również przewozić ją w łatwo 
dostępnym miejscu. Przepisy nie 
określają, co to dokładnie znaczy. 

Najczęściej miejscem gaśnicy są: 
przestrzeń pod przednim fotelem 
pasażera, a dokładniej w przedniej, 
dolnej części tego fotela lub boczna 
ściana bagażnika. Umiejscowienie 
gaśnicy w jednym z tych dwóch 
miejsc jest gwarantem uniknięcia 
mandatu za jej brak. 

Według przepisów, gaśnica musi 
znajdować się w miejscu, do któ-
rego kierowca ma łatwy dostęp. 
Przepisy nie wskazują miejsca jed-
noznacznie. Optymalnym punktem 
jest mocowanie gaśnicy w przed-
niej części fotela pasażera. Do tak 
położonej gaśnicy kierowca ma 
zawsze dostęp. Dobrym pomysłem 
może okazać się również zamoco-
wanie gaśnicy do bocznych ścian 
bagażnika.

Jeśli jednak policjant, podczas 
kontroli drogowej, stwierdzi brak 
gaśnicy w naszym aucie lub jej usy-
tuowanie będzie jednoznacznie 
trudno dostępne, wówczas może 
wystawić mandat. Kara za brak ga-
śnicy w samochodzie wynosi od 20 
do 500 zł. Mandatu nie dostaną ci 
kierowcy, których gaśnica straciła 
ważność. Przekroczenie terminu 
ważności nie jest podstawą do wy-
stawienia mandatu.

■ nl

Brak gaśnicy? 
Czeka Cię 500 zł 
mandatu
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Jeszcze w tym roku

Od 1 czerwca Uniwersytet 
Humanistyczno – Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Często-
chowie nie będzie miał już przy-
miotników w nazwie i stanie się 
Uniwersytetem Jana Długosza 
w Częstochowie. Uczelnia do-
łączy tym samym do grona około 
20 najważniejszych uniwersytec-
kich szkół wyższych w Polsce.

W 2018 roku Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie 
przekształciła się w Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Często-
chowie. W styczniu 2023 roku 
Senat uczelni jednogłośnie podjął 
uchwałę o kolejnej zmianie nazwy. 
W wyniku prowadzonych przez 
władzę uczelni starań, 9 marca br. 
Sejm RP podczas 73. posiedzenia 
przegłosował projekt ustawy 
dotyczący zmiany nazwy Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie na Uniwersytet 
Jana Długosza w Częstochowie. 
– Wedle zapisów zawartych 
w dokumencie, po przegłoso-
waniu ustawy przez Senat oraz 
uzyskaniu podpisu Prezydenta RP, 
Uczelnia zmieni nazwę z dniem 1 
czerwca 2023 roku. Dzięki temu 
dołączy do grona około 20 naj-
ważniejszych uniwersyteckich 

szkół wyższych w Polsce – poin-
formowała uczelnia.

–  Decyzja ta jest oczywiście  wy-
nikiem ostatniej ewaluacji jakości 
działalności naukowej. W wyniku 
ewaluacji  przeprowadzonej przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki aż 
sześć dyscyplin uzyskało kate-
gorię A, siedem dyscyplin B+. To 
naprawdę ogromne osiągniecie. 
W ustawie o zmiany nazwy uczelni 
wyższej  jest warunek, że nazwa 
„uniwersytet” jest zastrzeżona dla 
uczelni, która posiada co najmniej 
6 kategorii -B+ w  6 dyscyplinach 
mieszczących się w 3 dziedzinach 
nauki lub sztuki. My to spełniamy 
dwukrotnie i jeszcze z naddatkiem, 
bo mamy aż 13. Wniosek o zmianę 

nazwy uczelni już został wysłany 
i trafił do Ministerstwa Edukacji 
i Nauki, które będzie procedować 
wniosek w Sejmie RP.  Po przegło-
sowaniu przez Sejm i Senat ustawa  
trafi do podpisu Prezydenta.  Mam 
ogromną nadzieję, że nowy rok 
akademicki rozpoczniemy z nową 
nazwą. Zmieniając nazwę z Uni-
wersytetu tzw. „przymiotniko-
wego” na „klasyczny” Uczelnia ma 
szansę dołączyć do grona około 20 
najważniejszych uniwersyteckich 
szkół wyższych w Polsce – mówiła 
nam ostatnio w wywiadzie prof. 
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
rektor UJD.

 ■ pn

Częstochowski uniwersytet zmieni nazwę
fot. Nadia Klabisz

Poznaj nowych najemców

Galeria Jurajska wzmacnia 
swoją ofertę. Obiekt już nie-
bawem wzbogaci się aż o 3 no-
wych najemców – Quiosque, 
Lovisa i Lody Czewskie. Jedno-
cześnie marki obecne tu od lat 
inwestują w większe lokale oraz 
nowe koncepty podążające za 
potrzebami klienta.

Galeria Jurajska umacnia pozycję 
lokalnego i regionalnego lidera. 
Centrum handlowe, które dziś jest 
już w ponad 98% skomercjalizo-
wane, pozyskało właśnie kolej-
nych najemców, którzy wzmocnią 
ofertę aż w trzech kluczowych 
dla obiektu segmentach oferty. 
Już wkrótce w obiekcie zadebiu-
tuje sklep marki Quiosque. Polski 
brand, który oferuje ubrania 
i dodatki dla kobiet, zajmie lokal 
mający 121 m kw.  Będzie to już 
58. sklep z odzieżą w ofercie tej 
jedynej stricte modowej galerii 
handlowej w północnej części 
województwa. Ale to nie jedyna 
marka, która dopełnia segment 
fashion. Niebawem w Jurajskiej 
otwarty zostanie pierwszy w tej 
części regionu butik marki biżute-
ryjnej Lovisa. Brand, który zade-
biutował w 2010 roku w Australii, 
zainwestował w lokal mający 48 
m kw. W ofercie sklepu marki, 
która ma już ponad 700 salonów 
w 30 krajach na 6-ciu kontynen-
tach, znaleźć będzie można bi-
żuterię pozłacaną, posrebrzaną 
i wykonaną ze stali szlachetnej. 
Co tydzień natomiast asorty-
ment butiku poszerzany będzie 
aż o 150 nowych modeli – infor-
muje leasing. Także osoby, które 
lubią wpaść do Jurajskiej coś prze-
kąsić znajdą nowości dla siebie. 
W obiekcie pojawi się znany lo-
kalnie koncept Lody Czewskie. 
W menu lokalu o powierzchni 
20 m kw. będzie można znaleźć 
przede wszystkim lody rzemieśl-
nicze. Będzie to już 16. najemca 
w segmencie gastronomicznym 
Jurajskiej. – Planowane otwarcia 
doskonale pokazują nasz sposób 
myślenia o komercjalizacji galerii. 
Wzmacniając tenant-mix sięgamy 
dziś zarówno po doskonale znane 
marki modowe, które mają już 
wierne grono klientów, jak rów-
nież po debiutujące i rozwijające 

się w Polsce globalne brandy, 
które mają wpływ na unikalność 
oferty galerii – mówi Anna Bo-
recka, zastępca dyrektora Galerii 
Jurajskiej. –  Jednocześnie też je-
steśmy otwarci na lokalne marki 
tworzone przez miejscowy small 
business, które poszukują miejsca, 
w którym mogą rozwijać się, 
a tym samym umacniać swoją roz-
poznawalność w Częstochowie 
i okolicach. Takie podejście de-
cyduje obecnie o atrakcyjności 
konsumenckiej i bogactwie te-
nant-mixu Galerii Jurajskiej – do-
daje. Wpływ na to mają jednak 
nie tylko nowości ofertowe. Także 
inwestycje dotychczasowych 
najemców. Tylko w ostatnich ty-
godniach 2 marki obecne w Juraj-
skiej od lat zdecydowały się na 
zmiany. Marka odzieżowa Tatuum 
przeniosła się z dotychczasowego 
lokalu mającego 197 m kw. na po-
wierzchnię aż 246 m kw. Lokal już 
został otwarty w nowej aranżacji. 
Na relokację pod nowy adres zde-
cydowała się także marka Matik. 
Ta przeniosła się na aleję handlową 
w Jurajskiej, która zdominowana 
jest dziś przez ofertę modową skie-
rowaną do mężczyzn. Ma to uła-
twić klientom zapoznanie się z tym 
szerokim asortymentem dla panów. 
– Oferta Galerii Jurajskiej jest dziś 
jednym z największych kapitałów 
obiektu. Az 95% klientów pozy-
tywnie ocenia nasz tenant-mix, 
dlatego nie ustajemy w wysiłkach, 
aby go systematycznie wzbogacać 
o nowości, w tym o świeże i no-
woczesne marki, które dopełniają 
najpopularniejsze segmenty oferty 
obiektu – mówi Anna Borecka, za-
stępca dyrektora Galerii Jurajskiej. 
– Tym samym umacniamy naszą 
pozycję lidera i destynacji zaku-
powej nr 1 w regionie, ale także 
tworzymy obiekt bliski potrzebom 
klientów, który nieustannie zaska-
kuje, ale także przyciąga najszerszą 
w regionie ofertą opartą na topo-
wych markach modowych i lifesty-
lowych. To zachęca do zakupów, 
ale także do najmu. Nasi partnerzy 
widzą bowiem widzą stabilny 
rozwój Jurajskiej, idący w parze 
z utrzymującym się, wysokim po-
ziomem komercjalizacji – dodaje. 

 ■ Źródło: Galeria Jurajska/Guarana PR

Więcej nowych marek 
w Galerii Jurajskiej

fot. Galeria Jurajska

Korekta organizacji ruchu

Mieszkańcy miasta skarżą się, że 
kierowcy ciężarówek nie stosują 
się do wytyczonych w związku 
z budową al. Wojska Polskiego 
tras objazdu w dzielnicy Raków, co 
skutkuje wieloma uciążliwościami. 
W związku z tym Miejski Zarząd 
Dróg od wtorku 14 marca wprowa-
dził zakaz ruchu dla aut powyżej 12 
m długości w dwóch newralgicz-
nych lokalizacjach.

– Znaki B-17 umożliwiające po-
ruszanie się aut tylko do 12 m dłu-
gości staną przy al. Pokoju w obrębie 
skrzyżowania z drogami osiedlowymi 
i łącznikiem ul. Łukasińskiego oraz 
przy zjeździe z al. Wojska Polskiego 
(DK-91) jadąc od strony Katowic 

przed skrzyżowaniem z ulicami 
Rakowską i Limanowskiego. Tym 
samym od wtorku nielegalne bę-
dzie poruszanie się aut dużych uli-
cami Limanowskiego, Łukasińskiego 
czy Okrzei i odchodzącymi od nich 
ulicami osiedlowymi. Wyjątkami 
oczywiście pozostają autobusy czę-
stochowskiego MPK – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie.

Legalny objazd budowy nowej al. 
Wojska Polskiego na południu miasta 
wiedzie:

· dla kierunku od strony centrum 
– al. Bohaterów Monte Cassino do 
DW908 i dalej do autostrady A1 albo 
poprzez ul. Jagiellońską do ul. Orkana 
i dalej do al. Wojska Polskiego (DK-91)

· dla kierunku od strony Katowic 
– ul. Rakowską przez Orkana do al. 
Bohaterów Monte Cassino i dalej na 
północ objazdem przez miasto.

- Najlepszym dla ruchu tranzy-
towego na osi północ południe 
pozostaje zaś intuicyjny objazd z wy-
korzystaniem autostradowej obwod-
nicy Częstochowy, z którego powinni 
korzystać wszyscy kierowcy, którzy 
nie mają potrzeby czy punktu doce-
lowego podróży w granicach miasta 
lub jego obrębie. Tablice informacyjne 
na temat tego objazdu stoją na dużo 
przed granicami miasta przy węzłach 
drogowych Częstochowa Północ 
i w Podwarpiu – dodaje rzecznik MZD.

 ■ pn

Mieszkańcy Rakowa skarżą się na ciężarówki

Wydział Sztuki dla Jasia

W najbliższy piątek, 17 marca 
w Ośrodku Promocji Kultury 
Gaude Mater odbędzie się wy-
stawa oraz aukcja charytatywna 
zdjęć “Wydział Sztuki dla Jasia”. To 
wydarzenie organizowane z inicja-
tywy studentów we współpracy 
z wykładowcami oraz przyjaciółmi 
kierunku Fotografia i kreacja prze-
kazu wizualnego na Uniwersytecie 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Zebrane fundusze zostaną prze-
znaczone na zbiórkę “Jaś pokona 
SMA”, dla Jasia Czarneckiego z Pa-
jęczna.

– Inicjatywa powstała z pomysłu 
2 studentów, którzy chcieli pomóc. 
Zaangażowało się wiele osób, zna-
nych fotografów, wykładowców 
i studentów. Jedni pomagali finan-
sowo, inni dali coś od siebie, ale 
wszyscy w jednej sprawie. Dzię-
kujemy każdemu z osobna za to, 
że to wydarzenie może się odbyć 
– mówią organizatorzy i zapowia-
dają – W wystawie wezmą udział 
studenci UJD: Maciej Mąka, Kacper 
Staszczyk, Matylda Woźnicka, 
Marek Chudzik, Wioletta Rzepa, 
Monika Gwóźdź, Dorota Orzełek, 

Klaudiusz Frukacz, Izabela Kielech, 
Ola Wojtacha, Kinga Osys, Olaf 
Trzewiczek, Damian Atłasik. Swoje 
prace na aukcję przekazali także wy-
kładowcy: prof. Jerzy Piwowarski, 
mgr Justyna Warwas, mgr Jakub 
Dziewit, mgr Marcin Wieczorek, 
a także osoby zaproszone: Piotr 
Dłubak, Kamil Pawlik, Grzegorz 
Surmiński i Grzegorz Skowronek. 
Licytację poprowadzi Maciej Hasik. 
Więcej o zbiórce: www.siepomaga.
pl/jas-pokona-sma.

 ■ opr. pn

Studenci organizują aukcję charytatywną
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Ogłoszenia drobne
 SPRZEDAM: 1. Umywalkę z baterią 

z "Koła" 2. Toaletkę kompakt 
z "Koła" 3. Drzwi wejściowe, poko-
jowe oraz harmonijkowe 4. Wan-
nę metalową
Nr tel. 501 109 822

sport

Mocny lider Tauron 1. Ligi

W niedzielne popołudnie 12 
marca siatkarze Exact Systems 
Norwid Częstochowa podjęli na 
własnym parkiecie zespół BKS 
Visła Bydgoszcz. Przy wspa-
niałym dopingu licznie przybyłych 
kibiców częstochowianie odno-
towali 20. zwycięstwo w sezonie 
2022/2023. Po zaciętej siatkar-
skiej walce spotkanie zakończyło 
się wynikiem 3:1 (25:23, 25:30, 
21:25, 25:23), a MVP meczu wy-
brany został środkowy błękit-
no-granatowych Daniel Popiela. 
Niedzielne zwycięstwo zapewniło 
częstochowianom utrzymanie 
pozycji lidera z dorobkiem 59 
punktów.

Wicemistrzowie Śląska Mło-
dzików  na meczu w Częstochowie

W niedzielę zakończył się Turniej 
Finałowy Mistrzostw Śląska Mło-
dzików w Jastrzębiu Zdroju, gdzie 

zawodnicy Hemarpolu Norwid 
Częstochowa wywalczyli srebrny 
medal. Wicemistrzowie odwiedzili 
zespół seniorski podczas meczu, 
gdzie odebrali gratulacje z rąk za-
rządu Klubu Sportowego Norwid 
Częstochowa.

Ostatni raz w rundzie 
zasadniczej w Hali 
Sportowej Częstochowa

Do zakończenia rundy zasad-
niczej pozostało do rozegrania 
jedynie pięć kolejek. Przed roz-
poczęciem fazy play-off  błękit-
no-granatowi rozegrają aż cztery 
mecze wyjazdowe i tylko jeden 
domowy. Ostatni mecz domowy 
przed rozpoczęciem decydującej 
fazy rozgrywek częstochowianie 
rozegrają 26 marca o godzinie 
17.00, a ich przeciwnikiem będzie 
zespół PZL Leonardo Avia Świdnik.

Exact Systems Norwid ma 
już na koncie 20 zwycięstw!

Quick Shot Kickboxing

Historia zatoczy koło już 31 
marca, ponieważ częstochowski 
klub Quick Shot Kickboxing szy-
kuje się na najprawdziwszą bitwę 
pod Grunwaldem. Tym razem 
jednak obejdzie się bez nagich 
mieczy, reprezentanci stoczą 
bowiem walkę o tytuł Mistrza 
Polski w formule – fullcontact. 
Wyruszają do miejscowości Stę-
bark (znanej również pod nie-
miecką nazwą Tannenberg), gdzie 
znajduje się słynne pole bitwy. 
Historycznie twierdzi się, że naj-
słynniejsza bitwa z roku 1410, 
odbyła się właśnie w Stębarku, 
położonym pod Grunwaldem. 
Jedno tym razem jest pewne. 
Polska znów odniesie zwy-
cięstwo, a Częstochowa zrobi 
wszystko, by powrócić z tarczą. 

W wyjeździe uczestniczyć będą 
zawodnicy: Ernest Czubak, 
Oliwia Kucharzewska i Olek-
sandr Pravda, a wspierać będą 
ich sponsorzy- Firmy At-Outlet, 
Restauracja Toscana, Kantor Ko-
rona, Restauracja Odessa oraz 
Pub Sportowy Stacherczak. Na 

tym jednak nie koniec, ponieważ 
mamy też do czynienia z praw-
dziwą fuzją sportów w naszym 
mieście. Klub Quick Shot Kick-
boxing stał się ofi cjalnym part-
nerem Włókniarza Częstochowa 
na najbliższy sezon. Trener Łu-
kasz Wabnic, w porozumieniu 
z trenerami Lwów, odpowiadać 
będzie za przygotowanie moto-
ryczne zawodników. Takie połą-
czenie gatunkowe może dziwić, 
jednak warto wspomnieć, iż nie 
jest to odosobniony przypadek 
w historii polskiego żużla. Za-

skutkował on wówczas Mi-
strzostwem w tabeli Ekstraligi 
Żużlowej dla klubu Unia Leszno, 
a zawodników cechowała praw-
dziwa wola walki i perfekcyjne 
przygotowanie. Prezesi obu klubów 
w osobach Michała Świącik i Łu-
kasza Wabnic i Martyny Wabnic są 
wyjątkowo zadowoleni z podjętej 
przez siebie decyzji współpracy 
i mamy nadzieję, że tym razem to 
Lwy nie pozostawią konkurencji 
żadnych szans.

■ mat. pras. Quick Shot Kickboxing

Powrót pod Grunwald i Żużel na Ringu

Sosnowiec zdobyty!

W meczu 23. kolejki Fortuna 
1 Ligi Skra Częstochowa poko-
nała zespół Zagłębia Sosnowiec 
1:0. Bramkę na wagę zwycię-
stwa zdobył Jan Flak.

- Skra Częstochowa poka-
zała charakter, determinację, 
ale także po raz kolejny zagrała 
w swoim charakterystycznym, 
powtarzalnym stylu, czego 

efektem są trzy punkty wy-
wiezione z nowego stadionu 
Zagłębia Sosnowiec. Kolejne za-
służone zwycięstwo z pewnością 
jeszcze bardziej napędzi ekipę 
spod Jasnej Góry przed kolejnymi 
spotkaniami – podsumowuje 
klub. Już w najbliższy piątek, 
17 marca częstochowski zespół 
zmierzy się z Wisłą Kraków.

Zagłębie Sosnowiec – Skra 
Częstochowa 0:1

0 – 1 – Jan Flak 40’
Skra Częstochowa
1. Bursztyn – 44. Machała, 4. 

Mesjasz, 5. Czajka – 13. Flak, 
24. Babiarz (68’ 25. Sajdak), 16. 
Baranowicz (64’ 26. Olejnik), 15. 
Lukoszek (90 + 4’ 3. Winciersz) – 
7. Nocoń, 19. Jaroch (64’ 87. Go-
łębiowski) – 21. Sangowski (90 + 
4’ 28. Kitliński)

Zagłębie Sosnowiec
1. Gliwa – 13. Dalić (46’ 89. 

Chęciński), 27. Jończy, 2. Bykov – 
28. Borowski 56’ 20. Klupś), 29. 
Rozwandowicz, 14. Bonecki, 77. 
Wrzesiński (82’ 11. Fabry) – 88. 
Troć (90+7’ 7. Bryła), 18. Guezen 
(56’ 96. Szumilas)– 9. Sobczak

Kolejne zwycięstwo Skry Częstochowa

■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Liga 40-latków

W najważniejszym dla układu 
tabeli spotkaniu 18 kolejki 
Ligi 40-latków w Piłce Siat-
kowej Poczesna&Blachownia 
Klimas&Klimas dosyć pewnie 
pokonała Automanię Mikrus 
Mykanów, dzięki czemu po-
większyła przewagę w tabeli nad 
swoim niedzielnym rywalem do 
pięciu punktów. 

- Zwycięstwo to bardzo przybli-
żyło drużynę z Blachowni i Po-
czesnej do zajęcia medalowej 
pozycji na koniec trwającego se-
zonu. Pewnie od zwycięstwa do 
zwycięstwa kroczy Fizjoterapia 
Miodek. Tym razem aktualni li-
derzy rozgrywek i główni preten-
denci do tytułu mistrzowskiego 
bez większych problemów po-
konali Volley. Najwięcej emocji 
dostarczył wszystkim pierwszy 
niedzielny pojedynek pomiędzy 
drużynami z dołu tabeli, tj. Sa-
mymi Swoimi i Gminą Rędziny. 
Pierwszy set zaskakująco łatwo 
wygrali Sami Swoi. Druga od-
słona była już bardziej wyrów-
nana i ambitnie grające Rędziny 
w końcówce przechyliły szalę 

zwycięstwa na swoją korzyść. 
W trzecim secie walka punkt 
za punkt trwała do połowy 
parti i, po zmianie stron to Rę-
dziny zachowały jednak więcej 
zimnej krwi i na końcu cieszyły 
się ze zwycięstwa – podsumo-
wuje Marcin Mazik, kierownik 
ds. sportu i rekreacji MOSiR 
Częstochowa i zapowiada, że 
w nadchodzącej, 19 kolejce spo-
tkań najciekawiej zapowiada 
się pojedynek aktualnego lidera 
z wiceliderem. Czy Fizjoterapia 
i Poczesna&Blachownia stworzą 
najbliższej niedzieli ciekawe wi-
dowisko? Najlepiej przekonać się 
o tym osobiście. Mecze rozgry-
wane będą od godz. 9.30 w Sali 
Sportowej „Częstochowianka”.

Terminy następnych spotkań:
19 kolejka – 19.03.2023 (nie-
dziela)
g. 9.30 Fizjoterapia Miodek – Po-
czesna&Blachownia K&K
g. 10.30 SERVECOM – Sami Swoi
g. 11.30 Volley – Gmina Rędziny
pauza Automania Mikrus My-
kanów

Za nami 18. kolejka 
rozgrywek w siatkówce

Reklama
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