
To trzeba zobaczyć!

www.zycieczestochowy.pl  www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu  
Cena 1,20 zł
(w tym 8% VAT)

Nr 35 (1598)
Nr ISSN 22 99 4440 PIĄTEK-NIEDZIELA, 24-26 marca 2023

 s. 5

Prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę odraczającą termin 
wejścia w życie reformy prawa 
karnego, która zaostrza kary 
za najcięższe przestępstwa. Co 
przewiduje nowelizacja i kiedy 
nowe przepisy zaczną obowią-
zywać?

Reforma Kodeksu karnego 
przewiduje m.in.: podniesienie 
górnej granicy terminowej kary 
pozbawienia  wolności  z  15  do 
30  lat,  likwidację  osobnej  kary 
25  lat  więzienia,  wprowadzenie 
bezwzględnego  dożywocia, 
podwyższenie  kar  za  pedofi lię 
i  gwałty,  konfi skatę  aut pijanym 
kierowcom  czy  podwyższenie 
kar  za  przyjmowanie  łapówek. 
Dotychczas  możliwe  było  orze-
kanie kar do 15  lat pozbawienia 
wolności,  osobnej  kary  25  lat 
więzienia  i  dożywotniego  po-
zbawienia  wolności.  Po  wejściu 
w życie nowych przepisów sądy 
będą  mogły  wymierzać  ela-

styczne kary – do 30  lat pozba-
wienia wolności oraz dożywocie. 
Kodeks  karny  wprowadza  też 
karę dożywotniego pozbawienia 
wolności  bez  możliwości  wa-
runkowego  zwolnienia.  Nowe-
lizacja  zaostrza  także  sankcje 
za  pedofi lię  oraz  inne  poważne 
przestępstwa na tle seksualnym. 
-  Sprawca  zgwałcenia  dziecka 
będzie  teraz  podlegać  karze  od 
5  do  30  lat  więzienia  albo  do-
żywotniemu  pozbawieniu  wol-
ności. Dotąd kara ta wynosiła od 
3 do 15 lat więzienia – podkreśla 
Ministerstwo  Sprawiedliwości. 
Zwiększone  zostają  także  kary 
za  poważne  przestępstwa  prze-
ciwko życiu i zdrowiu. Za rozbój 
grozić będzie do 15, a nie do 12 
lat  więzienia,  z  kolei  za  rozbój 
z  użyciem  broni  maksymalną 
karą będzie 20 lat. Nastąpi rów-
nież  podwyższenie  z  15  do  20 
lat więzienia górnej granicy kary 
za umyślne spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu. 

Nowe przepisy przewidują także 
konfi skatę samochodów pijanym 
kierowcom.  Jeżeli  nietrzeźwy 
kierujący  będzie  miał  nie  mniej 
niż 1,5 promila alkoholu we krwi, 
teraz  straci  samochód  –  nieza-
leżnie od tego, czy spowodował 
wypadek  drogowy.  Policja  tym-
czasowo zajmie jego auto na 
okres do  siedmiu dni,  następnie 
prokurator  orzeknie  zabezpie-
czenie  tego  mienia,  a  sąd  obli-
gatoryjnie orzeknie przepadek 
pojazdu.  Zwiększa  się  również 
maksymalna  kara,  którą  można 
wymierzyć  za  spowodowanie 
ciężkiego wypadku – sąd będzie 
mógł  wymierzyć  do  16  lat  po-
zbawienia  wolności,  a  nie  mak-
symalnie  12  lat,  jak  do  tej  pory 
miało to miejsce. Nowe przepisy 
miały wejść w życie 14 marca, 
ale zasadniczo zaczną obowią-
zywać od 1 października 2023 
roku.

■ Paula Nogaj
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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

Od 1 marca 2023

Od 1 marca 2023 r. kwoty 
wypłacanych świadczeń eme-
rytalno-rentowych podlegają 
podwyższeniu. - Waloryzacja 
emerytur i rent rolniczych w 2023 
r. polega na pomnożeniu kwoty 
emerytury podstawowej, która od 
1 marca 2023 r. wynosi 1.429,60 
zł, przez wskaźniki wymiaru usta-
lone indywidualnie dla każdego 
świadczenia (dla części skład-
kowej i dla części uzupełniającej). 
Kwota podwyżki świadczenia nie 
może być niższa niż 250 zł. Jeżeli 
w wyniku podwyżki (waloryzacji) 
wysokość świadczenia będzie 
niższa od kwoty najniższej eme-
rytury pracowniczej (od 1 marca 
2023 r. 1.588,44 zł) – Kasa pod-
wyższy je z urzędu do kwoty 
1.588,44 zł – wyjaśnia KRUS. 

Do  kwoty  1.588,44  zł  nie  zo-
staną podwyższone:
a) świadczenia, których wypłata 
została  zawieszona  stosownie 
do art. 28 lub 34 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, tj. 
w  związku  z prowadzeniem dzia-
łalności  rolniczej  lub  osiąganiem 
dodatkowych przychodów np. 
z tytułu zatrudnienia,
b)  emerytury  i  renty  z  ubez-

pieczenia pobierane w zbiegu 
z  emeryturą  lub  rentą  z  innego 
ubezpieczenia społecznego, jeżeli 
suma  tych  świadczeń  przekracza 
kwotę  najniższej  emerytury  pra-
cowniczej  (dotyczy  również  po-
bierania  jednocześnie  emerytur 
z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty 
rodzinnej  wypłacanej  w  zbiegu 
z rentą socjalną,
c)  emerytury  i  renty wypłacane 

w wysokości pro-rata.
Od  dnia  1  marca  2023  r. 
– do kwoty 1.588,44 zł – wzrasta 
też  kwota  rodzicielskiego  świad-
czenia uzupełniającego.
Ponownemu obliczeniu z urzędu 
ulegają:
1)  świadczenia  uzupełniające 
dla  osób  niezdolnych  do  samo-
dzielnej egzystencji. Łączna kwota 
świadczeń  pieniężnych  fi nanso-
wanych  ze  środków  publicznych 
wraz  z  kwotą  wypłacaną  przez 
zagraniczne  instytucje  właściwe 
do  spraw  emerytalno-rentowych 
wraz  ze  świadczeniem  uzupeł-
niającym  nie  może  przekroczyć 
kwoty 2.157,80 zł miesięcznie. 
2)        świadczenia wyrównawcze 
dla  działaczy opozycji  antykomu-
nistycznej  i  osób  represjonowa-
nych z powodów politycznych. 
Łączna  kwota  emerytury/renty 
rolniczej 
(z uwzględnieniem nowej kwoty 
dodatku  równego różnicy między 
kwotą  świadczeń  przyznanych 
przez  państwa  członkowskie 
UE/EFTA,  a  najniższą  emeryturą 
w Polsce) oraz świadczeń przyzna-
nych przez zagraniczne instytucje 
właściwe  do  spraw  emerytalno-
-rentowych  wraz  ze  świadcze-
niem  wyrównawczym  nie  może 
przekroczyć  kwoty  3.046,29  zł 
miesięcznie.

Decyzje  waloryzacyjne  zostaną 
wysłane w kwietniu br. wraz z de-
cyzjami  dotyczącymi  przyznania 
dodatkowego  rocznego  świad-
czenia pieniężnego. 

■ pn

Wyższe emerytury 
i renty rolnicze 

Zapisy ruszyły

Podobnie, jak przed rokiem, tak 
i tym razem można wybrać bieg 
sportowy lub rekreacyjny. Dla każ-
dego uczestnika przygotowany bę-
dzie okolicznościowy medal oraz 
poczęstunek. Tym razem zebrane 
środki pomogą w leczeniu 10-letniej 
Zosi Trzyny z Częstochowy. 

Zosia  Trzyna  jest  uczennicą  kl.  III 
Jasnogórskiej Publicznej Szkoły Mu-
zycznej  w  Częstochowie.  Uczy  się 
grać na skrzypcach. Jest dziewczynką 
pełną radości, energii  i marzeń. Nie-
stety, w styczniu br. zdiagnozowano 
u niej  cukrzycę  insulinozależną  typu 
1.   Zaprzyjaźnione z organizatorami 

fi rmy  oraz  instytucje  zobowiązały 
się,  że  przekażą  za  każdego  uczest-
nika Biegu 5 zł na leczenie Zosi! - Im 
będzie nas więcej, tym szybciej Zosia 
będzie mogła mieć zakupioną nową 
pompę  insulinową – podkreślają or-
ganizatorzy wydarzenia.

■ Mat. pras.

Zapisz się na bieg charytatywny 
i pomóż Zosi

Częstochowa

Na specjalnym briefi ngu pra-
sowym przedstawiciele Grupy 
NDI oraz Miejskiego Zarządu Dróg 
w Częstochowie poinformowali 
o stanie budowy częstochow-
skiego odcinka DK-91. - Aktualnie 
zaawansowanie prac oscyluje 
wokół 30% wykonania więc mniej 
więcej jedną trzecią roboty mamy 
za sobą –  poinformował Adam 
Owsiany, dyrektor kontraktu 
z NDI.

W budowę nowej al. Wojska Pol-
skiego  zaangażowanych  jest  około 
300  osób  i  kilkadziesiąt  sztuk  spe-
cjalistycznego  sprzętu.  Podczas 
spotkania z mediami wykonawca za-
pewnił,  że wszystkie  jego działania 
zmierzają do wypełnienia kontraktu 
w  terminie  z  końcem  tego  roku.  – 
Najtrudniejsze w dotychczasowych 
pracach było  likwidowanie  licznych 
kolizji sieci podziemnych, także tych, 
których nie było na mapach. Z więk-
szością kłopotów jednak się upora-
liśmy,  trudne  roboty  mostowe  też 
są mocno  zaawansowane  – mówił 
podczas konferencji Adam Owsiany 

i dodał - Pracujemy dalej, mamy na-
dzieje bez jakichkolwiek przykrych 
niespodzianek,  które  utrudniłyby 
prace. 

Co będzie się działo na 
budowie w najbliższym czasie?
W  przyszłym  tygodniu  ma  roz-
począć  się  układanie  pierwszych 
warstw bitumicznych  jezdni na od-
cinku kilkuset metrów od strony 
al.  Jana  Pawła  II.  Późną  wiosną 
rozpoczną  się  natomiast  prace 
konstrukcyjne  związane  z  bu-
dową nowych kładek dla pieszych. 
- Chcemy poprzez ścisłą współprace 
z wykonawcą doprowadzić pomimo 
skomplikowanych  prac  w  tym  za-
kresie do tego by latem te roboty 
sfi nalizować  i  później  umożliwić 
pierwszym pieszym przedostawanie 
się na drugą stronę al. Wojska Pol-
skiego z wykorzystaniem nowych 
obiektów – podkreśla zastępca dy-
rektora  częstochowskiego  MZD, 
Marcin Wołek.
- Niewykluczone, że niektóre ele-
menty  drogowe  czy  krótkie  frag-
menty odcinków dróg aktualnie 

zamkniętych  będą  także  udostęp-
nione  wcześniej  do  warunkowego 
użytku. Jest to jednak obwarowane 
wieloma  czynnikami  stąd  ani  wy-
konawca ani zamawiający nie zade-
klarowali na razie nic konkretnego 
w tym aspekcie. Natomiast prawdo-
podobnie przed wakacjami kontrakt 
osiągnie  półmetek  wykonania,  tak 
by w szczycie sezonu budowlanego 
mogła postępować dalsza część bu-
dowy,  którą  zdominują  prace  mo-
stowe i roboty drogowe – informuje 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu  Dróg w Często-
chowie.

W ostatnim czasie budowa nowej 
al.  Wojska  Polskiego  w  Często-
chowie  (DK-91)  uzyskała  dodat-
kowe  dofi nansowanie  ze  środków 
UE. Łącznie z pierwotną kwotą, par-
tycypacja ze środków zewnętrznych 
wyniesie blisko 200 mln zł przy 359 
mln  zł  kosztów  łącznych  umowy 
z wykonawcą prac. Termin realizacji 
całości przypada na końcówkę tego 
roku, do 30 listopada.

■ opr. pn

Budowa DK-91 – 1/3 prac wykonana
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Na spotkanie wiośnie

Gdzieś przy drodze wierzba krzywa
Wiatr gałązki jej potrąca
Uderzając pieszcząc cicho

Jakby w złote struny słońca...

Aż topole się dziwują
łąki pola zasłuchane

Kto tak pięknie gdzieś wygrywa
od wieczora aż do rana.

Pobiegniemy poprzez pola
Uśmiechając się radośnie
bez żalu żegnając zimę

na spotkanie pięknej wiośnie.

Wanda Sowińska

Stadion przy Loretańskiej zy-
skał m.in. nowe podgrzewane 
boisko i wzmocnione oświe-
tlenie, co powinno pozwolić 
I-ligowej Skrze na grę w Czę-
stochowie. Niebawem sfinali-
zowane zostaną również prace 
w budynku zaplecza klubowego. 
Miasto uzyskało już zgodę na 
użytkowanie obiektu.

-W ramach przebudowy wymie-
niono nawierzchnię boiska z trawy 
syntetycznej. Nowa nawierzchnia 
o wysokich parametrach tech-
nicznych, zapewniających wysoką 
żywotność,  powstała  w  techno-
logii dopasowanej do technologii 
podgrzewania  płyty.  Nastąpiła 
też  korekta  lokalizacji  pola  gry, 
zapewniając  większe  –  wyma-
gane  standardami  1.  ligi  –  strefy 
brzegowe. Wykonano  też  całko-
witą  wymianę  systemu  odwod-
nienia nawierzchni boiska. W celu 
spełniania wymogów I  ligi piłkar-
skiej,  zmodernizowane  zostało 
oświetlenie, aby uzyskać 1400 lx, 

zgodnie  z  parametrami  określo-
nymi w  podręczniku  licencyjnym 
PZPN.  Poza  tym  w  ramach  za-
dania m.in. w nowy sposób zor-
ganizowany  został  teren  wokół 
stadionu, wydzielone zostały par-
kingi  do  obsługi  zawodów,  prze-
budowano  istniejące  ogrodzenie 
oraz  dostosowano  liczbę  wejść 
i  bram do wymogów PZPN. Zre-
alizowano  dostawę  przenośnych 
kabin dla zawodników rezerwo-
wych oraz sędziego technicznego 
i noszowych.
Inwestycja  została  przepro-

wadzona przez miasto kosztem 
ok. 6 mln  zł  (wraz  z  pracami do-
datkowymi)  z  dofinansowaniem 
uzyskanym  przez  Częstochowę 
z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Rządowego Funduszu Polski 
Ład (w wysokości 5 mln zł) – pod-
sumowuje  częstochowski  magi-
strat. 

Trwają jeszcze ostatnie prace
Miasto  uzyskało  już  zgodę  na 
użytkowanie  nowego  boiska 

Skry,  jednak  do  wykonania  po-
zostały  jeszcze  prace  związane 
z  rozbudową  budynku  zaplecza 
sportowo-socjalnego  na  obiekcie 
przy Loretańskiej. Magistrat przy-
pomina,  że  zakres  robót  tego 
realizowanego  ze  środków  miej-
skich zadania (w ramach Budżetu 
Obywatelskiego)  objął  m.in.  roz-
budowę  i nadbudowę wraz z ko-
nieczną  przebudową  istniejącego 
obiektu, wykonanie instalacji i in-
frastruktury technicznej, uporząd-
kowania  terenu,  budowę  dróg 
dojazdowych,  dojść  i  stanowisk 
postojowych.  W  nowej  części 
budynku  znajdują  się  pomiesz-
czenia klubowe oraz zaplecze 
szatniowe. Budynek zostanie wy-
posażony  w  instalacje  wentylacji 
mechanicznej oraz klimatyzacji. 
Ma własną kotłownię gazową na 
potrzeby ciepłej wody użytkowej 
i ogrzewania. Rozbudowana zo-
stała  także  instalacja  wodocią-
gowa, kanalizacyjna i elektryczna. 
Przeszklona  fasada  najwyższej 
kondygnacji  jest  panoramą  na 

całą  płytę  boiska.  Powierzchnia 
użytkowa  budynku  to  obecnie 
ponad  tysiąc  metrów  kwadra-
towych.  Trwają  jeszcze  prace 
wykończeniowe  wewnątrz  bu-
dynku,  które  mają  się  zakończyć 
w  kwietniu.  Wykonuje  je  firma 
Darbud kosztem blisko 1,2 mln zł. 
Obecny zakres przebudowy po-
zwala piłarzom Skry wrócić na sta-
dion w  Częstochowie w  obecnej 
wiosennej  rundzie  1.  Ligi.  Klub 
ma  warunkową  zgodę  Polskiego 
Związku Piłki Nożnej na grę w tej 

klasie  i  występował  dotychczas 
w roli gospodarza na wynajmo-
wanym  obiekcie.  Do  rozwiązania 
pozostaje jeszcze problem trybun, 
które nie mieszczą  się w obrębie 
działki  zajmowanej przez  stadion 
Skry,  czyli  terenem którym może 
dysponować administrator i użyt-
kownik obiektu. Klub wskazał bu-
dowę  trybuny  południowej  jako 
cel inwestycyjny w niedawnej 
akcji crowdfundingowej.

 ■ opr. pn

Stadion Skry już po przebudowie
Jest zgoda na użytkowanie fot. Marek Tęcza

Uwaga seniorzy

Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych prof. Gertruda 
Uścińska przekazała, że pierwsze 
"trzynastki" trafią do emerytów 
i rencistów jeszcze przed Świę-
tami Wielkanocnymi. W celu 
otrzymania tego świadczenia nie 
trzeba składać żadnego wniosku. 
ZUS zrobi to automatycznie.

-  ZUS  wypłaca  „trzynastki” 
z kwietniową emeryturą lub rentą. 
Gdy termin płatności świadczenia 
wypada  w  sobotę,  niedzielę  lub 
w inne dni ustawowo wolne od 
pracy,  to  ZUS  wypłaci  je  przed 
tym dniem wolnym. Jeśli na przy-
kład  termin  płatności  emerytury 
wypada  10  kwietnia,  to  emeryt 
otrzyma  swoje  świadczenie wraz 

z „trzynastką” jeszcze przed Świę-
tami  Wielkanocnymi  –  wyjaśnia 
prezes ZUS  i dodaje, że pierwsza 
wypłata  będzie  dokonana  31 
marca z uwagi na to, że 1 kwietnia 

wypada w sobotę. Ostatni termin 
przypada  na  25  kwietnia. Wcze-
śniejsza  wypłata  obejmie  rów-
nież  te  osoby,  które  otrzymują 
świadczenie do 10. dnia miesiąca. 
Pieniądze  trafią  do  nich  jeszcze 
przez Wielkanocą. Harmonogram 
wypłat  trzynastych  emerytur:  1 
kwietnia  (wypłata  31  marca),  5 
kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 
15  kwietnia,  20  kwietnia,  25 
kwietnia.  Zakład  Ubezpieczeń 
Społecznych  przypomina  także, 
że  większość  spośród  ponad  10 
mln rencistów i emerytów otrzy-
mała  już  zwaloryzowane  świad-
czenia.  Od  1  marca  emerytury 
i renty wzrosły o 14,8 proc. 

 ■ opr. pn

„Trzynastki” jeszcze przed Wielkanocą
fot.: freepik.com
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162 
t.j.) oraz art. 10 § 1; art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że 
w dniu 21.02.2023r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn na Biakło od drogi powiatowej 1065S”

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 1989 k.m.13, 15; 2473/1 k.m.15; 2450 k.m.15; 2449 k.m.15; 2428 k.m.15; 2448 k.m.15; 2447 k.m.15.

Działki podlegające podziałowi (w nawiasie wskazano nr działki po podziale):
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 2473/1 k.m.13, 15 (2473/3, 2473/4); 2449 k.m.15 (2449/1, 2449/2); 2448 k.m. 15 (2448/1, 2448/2); 2447 
k.m.15 (2447/1, 2447/2).

Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasie wskazano nr działki przed podziałem):
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 2473/3 (2473/1 k.m.13, 15); 2449/1 (2449 k.m.15); 2448/1 (2448 k.m.15); 2447/1 (2447 k.m.15).
 
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Olsztyn; jedn. ewid. Olsztyn Miasto – dz. nr ewid.: 1989 k.m.13, 15.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać 
wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (034) 3229 129.

Ruszyły prace koncepcyjne

Plac Biegańskiego w końcu może 
zmienić swoje oblicze. Wcześniej 
nie było to możliwe ze względu na 
okres trwałości projektu unijnego. 
Teraz, kiedy ten okres się skończył, 
miasto może już ingerować w prze-
strzeń placu i rozpoczyna prace kon-
cepcyjne nad zmianami. Mieszkanki 
i mieszkańcy Częstochowy mogą 
przekazywać swoje pomysły, pro-
pozycje i sugestię do 12 kwietnia.

–  Chcemy  skorzystać  z  nowych 
środków  unijnych  i  musimy  być 
do  tego  przygotowani.  Są  również 
względy historyczne, bo rok 2026 to 
jubileusz  dwustu  lat  od  połączenia 
Częstochówki  z  Częstochową, więc 
jest założenie, aby do tego czasu ten 
projekt został sfinalizowany, zgodnie 
z potrzebami naszych mieszkanek 
i mieszkańców – zapowiedział prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk podczas 
specjalnej konferencji prasowej, która 
odbyła się w środę, 22 marca. Prezy-
dent  podkreślił,  że  jednym  z  głów-
nych kierunków zmian na placu 
Biegańskiego  powinna  być  zieleń, 
której  zabrakło w projekcie  rewitali-
zacji, tworzonym kilkanaście lat temu.
–  Pragniemy  przyjrzeć  się  naszej 
najcenniejszą  miejskiej  przestrzeni 
wraz  z  mieszkańcami  oraz  projek-
tantami  z  grupy Verso.  Uruchomi-

liśmy  specjalny  adres  plac@cuk.
czestochowa.pl, na który miesz-
kańcy do 12 kwietnia można zgła-
szać  swoje  pomysły  dotyczące 
kierunków  przebudowy  placu  Bie-
gańskiego  –  poinformował  Łukasz 
Kot z Centrum Usług Komunalnych, 
które  przejęło  zarząd  nad  placem 
Biegańskiego  i  zamierza  wkrótce 
ogłosić konkurs ofert na dodatkowe 
sezonowe kawiarenki na placu. 
Równolegle  z  częstochowskimi  ar-
chitektami  będzie  pracować  nad 
koncepcją zmian na placu oraz drob-
nych modyfikacji w części ciągu alei 
Najświętszej Maryi Panny. Mają być 
związane m.in. z uporządkowaniem 
parkowania  i uzupełnieniem istnie-
jącej roślinności.

–  Sami  jesteśmy  mieszkańcami 
i użytkownikami placu, i tej perspek-
tywy chcemy zacząć projektować tę 
ważną przestrzeń –  deklaruje Jakub 
Cieślik  z  grupy Verso.  –  Celem  jest  
miejsce, w którym  ludzie chcą prze-
bywać.  Jesteśmy  na  etapie  analiz 
i rozmów z różnymi urzędami, insty-
tucjami,  chcemy  też  dowiedzieć  się, 
czego tu – zdaniem mieszkańców – 
brakuje i co trzeba poprawić.
Na  uwagi,  opinie,  pomysły  i  su-
gestie  dotyczące  zmian  na  placu 
Biegańskiego  Centrum  Usług  Ko-
munalnych  czeka  do  12  kwietnia, 
prosząc o  korespondencję na  adres:  
plac@cuk.czestochowa.pl

 ■ opr. pn

Plac Biegańskiego zmieni oblicze?
fot. Julia Tabisz

Wiadomość dla  kierowców

Miejski Zarząd Dróg skróci miejsca 
postojowe przeznaczone dla tak-
sówek. W związku z tym kierowcy 
będą mieli do dyspozycji więcej możli-
wości w centrum miasta. Wytyczenie 
większej liczby płatnych miejsc par-
kingowych w strefie będzie możliwe 
dzięki zmianom długości stref posto-
jowych w dwóch miejscach. 

Na ul. Wilsona przed skrzyżowa-
niem z al. NMP po zmianach strefa 

taxi  będzie  długa  na  28  metrów 
i  pomieści  5  taksówek.  Z  kolei 
w  III  al.  NMP  przed  skrzyżowa-
niem z ul. Popiełuszki  pozostanie 
postój  długości  18 metrów  dla  3 
taksówek.  Po  przeciwnej  stronie 
trzeciej  Alei  zmian  nie  będzie. 
W pierwszej lokalizacji przybędzie 
9 miejsc do parkowania, w alejach 
natomiast 5. 
Jednocześnie zostanie wykonane 
zastrzeżone  miejsce  uniemożli-

wiające postój na ulicy Kilińskiego 
w rejonie ulicy Perepeczki z uwagi 
na bliskość przejścia dla pieszych, 
zlikwidowane ponadto zostaną na 
ulicy  Kilińskiego  trzy  zastrzeżone 
koperty w rejonie teatru.
Konieczne  prace  związane  ze 
zmianą  oznakowania  wskazanych 
miejsc odbędą się w przyszłym ty-
godniu przy sprzyjającej aurze.

 ■ opr. nl

Więcej miejsc parkingowych
w Częstochowie

Miejskie Przedszkole nr 1

22 marca naszą redakcję odwiedzili 
podopieczni  z  Miejskiego  Przed-
szkola nr 1 im. Misia Uszatka przy ul. 
Szymanowskiego 9 w Częstochowie. 
Najmłodsi  mieli  okazję  zobaczyć, 
jak  wygląda  praca  dziennikarza  od 
kuchni. Dowiedzieli się, skąd można 
czerpać informacje, jak weryfikować 

dane oraz jak powstaje gazeta i co 
robić,  gdy  gonią  nas  terminy.  Spo-
tkanie było dobrą okazją do wspólnej 
zabawy i zadawania pytań.
Dziękujemy  za wizytę,  my  także 
bawiliśmy się świetnie

 ■  nl

Przedszkolaki z wizytą 
w „Życiu Częstochowy”

fot. redakcja
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 ■ Opracowanie kolumny: Natalia Lewandowska

Mykanów przypomina

W ostatnim czasie przybyło 
zgłoszeń odnośnie do psów bie-
gających bez opieki na terenie 
Gminy Mykanów. Wójt posta-
nowił przypomnieć o obowiązku 
jaki ciąży na właścicielach i opie-
kunach psów. 

Zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Mykanów właściciele 
i opiekunowie zobowiązani są do 
zapewnienia  stałego  i  skutecz-
nego  dozoru  nad  zwierzętami. 
Należy  pamiętać,  że w miejscach 
publicznych wyprowadzanie 
psów  powinno  odbywać  się  na 

smyczy, a psy rasy uznawanej za 
agresywną lub psy w inny sposób 
zagrażające  otoczeniu  powinny 
spacerować  w  nałożonym  ka-
gańcu. 
Ponadto,  na właścicielach  ciąży 
obowiązek zabezpieczania swojej 
nieruchomości  przed  wydosta-
waniem się zwierząt na zewnątrz. 
Według  przepisów  regulaminu 
zabrania  się:  wypuszczania 
psów bez opieki oraz pozosta-
wienia  psa  bez  dozoru,  jeżeli  nie 
jest  on  należycie  uwiązany  lub 
nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym  albo  na  terenie 
ogrodzonym w sposób unie-

możliwiający  wydostanie  się  psa 
na zewnątrz.
Opiekę  nad  psem  należy  spra-
wować  w  sposób  gwarantu-
jący  bezpieczeństwo  w  miejscu 
publicznym. Kto nie zacho-
wuje  zwykłych  lub  nakazanych 
środków  ostrożności  przy  utrzy-
maniu  zwierzęcia  zgodnie  z  art. 
77  Kodeksu  wykroczeń  podlega 
karze  grzywny  w  wysokości  do 
1000,00 zł.
Posiadacze psów, zgodnie z art. 
431 Kodeksu Cywilnego ponoszą 
pełną  odpowiedzialność  odszko-
dowawczą  za  wyrządzone  przez 
zwierzęta krzywdy i szkody.

Nie zapomnij o obowiązku szczepienia psów

Gmina Konopiska

W konopiskiej bibliotece dzieci 
nie będą się nudzić. Już 30 marca 
odbędą się warsztaty z podstaw 
haftu. Zaproszeni są najmłodsi 
powyżej 8 lat. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Konopiskach odbędą się warsz-

taty  z podstaw haftu. Uczestnicy 
będą  mogli  wyhaftować  sobie 
na  przykład…  misia.  Warunkiem 
uczestnictwa  jest  wcześniejsze 
zgłoszenie  się  pod  numerem 
34  328  37  64  lub  w  budynku 
Biblioteki  przy  ul.  Sportowej  1. 
Liczba miejsc jest ograniczona. 

Organizuje zajęcia z haftu

Urząd Gminy Konopiska 

Osoby, które są zarejestrowane 
jako bezrobotne w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Częstochowie 
mogą wziąć udział w rekrutacji na 
stanowisko stażysty w Urzędzie 
Gminy w Konopiskach. Poszuki-
wana osoba na stanowisko pra-
cownika ds. budownictwa. 

Nazwa komórki organizacyjnej, 
w  której  będzie  odbywał  się  staż: 
Referat Gospodarki i Rozwoju. Wy-
magania:  wiek:  powyżej  18  roku 
życia,  wykształcenie  min.  wyższe 

kierunek budownictwo, komunika-
tywność,  zdolności  organizacyjne, 
dobra  znajomość  obsługi  kom-
putera.  Po  odbyciu  stażu  istnieje 
możliwość  zatrudnienia  na  umowę 
o pracę na cały etat. 

Osoby zainteresowane proszone 
są  o  kontakt  pod  numerem  tele-
fonu:34 32 82 057  lub wiadomość 
e-mail:  sekretariat@konopiska.
pl w tytule wiadomości: „zgłoszenie 
na staż” w celu uzyskania szerszych 
informacji i zgłoszenia swojej kandy-
datury.

Zaprasza do składania ofert 
na stanowisko stażysty

Gmina Poczesna 

W szkole ma miejsce budowa 
sali sportowej. Po zakończeniu 
prac będzie można przejść z bu-
dynku szkoły do sali sportowej 
dzięki nowemu łącznikowi. 
Pierwsze efekty już widać. 

Inwestycja  powstaje  przy  ul. 
Podlaskiej,  na  terenie  należącym 
do  Zespołu  Szkolno-Przedszkol-
nego. Zgodnie z planami i pro-
jektem powstanie sala sportowa, 
do której z budynku szkoły będzie 
można  przejść  nowowybudo-
wanym łącznikiem.

Rozbudowa obiektu edukacyj-
nego  w  Słowiku  rozpoczęła  się 
w  październiku  2022  roku.  Na 
początku  przygotowano  teren 
i wyrównano powierzchnię. W  li-
stopadzie  ubiegłego  roku,  poja-
wiły  się  fundamenty.  W  grudniu 
2022  roku  zobaczyć  można  było 
pierwsze ściany. 

Od stycznia tego roku konty-
nuowane  są  prace  na  budowie 
w  Słowiku.  Niemal  ukończono 
budowę łącznika, a sala sportowa 
jest gotowa w znacznej części. 
Zgodnie  z  założeniami,  inwe-
stycja w Słowiku (nowa sala spor-

towa, pomieszczenia dydaktyczne 
oraz  łącznik)  ma  trwać  18  mie-
sięcy.  Koszt  wyniesie  powyżej  6 
milionów  zł.  Pieniądze  pochodzą 
z  Rządowego  Funduszu  „Polski 
Ład”  oraz  budżetu  Gminy  Po-
czesna.

Trwa rozbudowa szkoły w Słowiku 

Gmina Olsztyn

Aż 4 medale na Międzynaro-
dowym Turnieju w Suwałkach 
przywieźli do Olsztyna zawod-
nicy klubu. Ośmiu zawodników 
i trenerzy wzięli udział w PO-
LISH OPEN U17 MIĘDZYNA-
RODOWY TURNIEJ + MALOW 
YOUYH FESTIVAL MIĘDZYNA-
RODOWY TURNIEJ U-9, U-11, 
U-13, U-15 Suwałki.

W  składzie  znaleźli  się:  Ma-
teusz Michalik, Oliwier Maladyn, 
Karolina Wieczorek, Martyna 
Wieczorek, Oliwia Kanik, Klara 
Siadlak,  Aleksandra  Sobierajska, 
Maja Pruszyńska oraz trenerzy Ju-
styna Herman i Tomasz Jackowski. 
Turniej odbył  się w dniach 16-19 
marca tego roku. 
Na  medale  zasłużyli  kolejni  za-
wodnicy:  II  miejsce  –  Klara  Sia-
dlak (gra pojedyncza dziewczyn 
U13);  II miejsce – Klara Siadlak  / 
Maja  Pruszyńska  (gra  podwójna 

dziewczyn U13); III miejsce – Ma-
teusz Michalik (gra pojedyncza 
chłopców U15);  III miejsce – Ma-

teusz Michalik / Aleksandra Wasi-
lewska SKB Suwałki (gra mieszana 
U15).

Zawodnicy LOTKI z czterema medalami

Gmina Lelów

W Parzymierzach odbędą się II 
Mistrzostwa Subregionu Północ-
nego Województwa Śląskiego 
w Crossie rowerowym szkół 
podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Do 25 kwietnia można 
zgłosić drużyny! 

Jak  informują  organizatorzy 
celem Mistrzostw jest m.in. popu-
laryzacja  i  upowszechnianie  mło-
dzieżowych  wypraw  rowerowych 
jako zdrowej formy sportu i wypo-

czynku. W II Mistrzostwach Subre-
gionu  Północnego Województwa 
Śląskiego mogą startować drużyny 
ze  szkół  podstawowych  i  ponad-
podstawowych.  Każda  drużyna 
reprezentuje  gminę  lub  powiat, 
wchodzący  w  skład  Subregionu 
Północnego  Województwa  Ślą-
skiego.
Impreza  będzie  mieć  miejsce  16 
września  2023  r.  Drużynę  należy 
zgłosić  na  adres  kwyporkiewicz@
subregion-polnocny.pl

Mistrzostwa Subregionu 
w Crossie rowerowym

Gmina Olsztyn

Grupa Jurajski GOPR wspiera 
bezpieczeństwo mieszkańców 
Olsztyna i turystów. Przekazała 
ona kapsułę na defibrylator AED. 
Od lat sprzęt wisi przy wejściu do 
budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Olsztyn. Niestraszne są zimne tem-
peratury, ponieważ urządzenie jest 
wyposażone w elektryczny system 
ogrzewania. 

Gmina  Olsztyn  chciałaby  podzię-
kować  Grupie  Jurajskiej  GOPR  za 
nietypowe  wsparcie  bezpieczeń-
stwa  mieszkańców  Olsztyna  i  od-
wiedzających  ich  turystów.  Nowy 
model  kapsuły,  to  urządzenie  wy-

posażone  w  elektryczny  system 
ogrzewania  jego  wnętrza.  Dzięki 
temu, nawet podczas największych 
mrozów,  defibrylator  znajduje  się 
w cieple,  co ma pozytywny wpływ 
na  sprawność  zasilającego  defibry-
lator akumulatora.

Defibrylator przy Urzędzie 
działa bez zarzutów 

fot.: UG Olsztyn

fot.: UG Poczesna

fot.: UG Olsztyn
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To trzeba zobaczyć!

Teresa Szajer: Zanim przedstawi 
nam Pan skład tego niezwykłego ze-
społu, proszę powiedzieć, jaka jest 
historia powstania tego projektu?

Jarosław Marszałek:  Zespół  po-
wstał  przez  przypadek.  Pewnego 
dnia zwróciła się do nas pani prezes 
hospicjum, która dowiedziała się, że 
niektórzy  samorządowcy  mają  mu-
zyczne umiejętności i pasje. Potwier-
dziłem  i  nieopatrznie obiecałem,  że 
zagramy, więc nie było wyjścia. Mu-
sieliśmy zagrać! Mieliśmy jednak na-
dzieję, że będzie to tylko jeden wy-
stęp. Do tego projektu udało się na-
mówić osoby, które na co dzień nie 
zajmują  się  zawodowym  graniem. 
Byli to politycy, biznesmeni, aktorzy 
i samorządowcy, zajmujący wysokie 
stanowiska.

T.S.: Czyli wszystko zaczęło się od 
występu na rzecz hospicjum. Czy 
zdradzi nam pan, ile udało się ze-
brać pieniędzy dla tej placówki pod-
czas koncertu?

J.M.: Udało nam się zebrać na rzecz 
częstochowskiego hospicjum bardzo 
dużą  kwotę,  która  nas  również  za-
skoczyła. Wówczas uznaliśmy, że jest 
to doskonały pomysł na pomoc dla 
osób, czy instytucji, które takiej po-
mocy  potrzebują.  Jeżeli  są  osoby, 
które  chcą  zobaczyć  nasz  występ 
i możemy pomagać, to dlaczego ma-
my tego nie robić? Nie koncertujemy 
zbyt  często,  ponieważ  jesteśmy 
wszyscy  bardzo  zajęci.  Jednak  od 
czasu  do  czasu  bardzo  chętnie  po-
dejmujemy takie wyzwanie. Jeszcze 
raz podkreślę, że występujemy tylko 
charytatywnie.

T.S.: Występ zespołu "Grube ryby" 
to zawsze olbrzymia dawka energii 
i koncert na najwyższym poziomie 
artystycznym. Proszę zdradzić nam 
skład zespołu, który zobaczymy 21 
kwietnia na scenie Filharmonii Czę-
stochowskiej?

J.M.: W naszym zespole zobaczycie 
Państwo osoby znane, które dodat-
kowo mają coś do powiedzenia i za-
prezentowania na scenie. Niektóre 
z  tych  osób  są wybitnie muzycznie 
uzdolnione, inne posiadają talent ak-
torski, a inne wokalny. Na scenie czę-
stochowskiej  Filharmonii  21  kwiet-
nia zobaczyć będzie można osoby już 
zaprawiane w boju. Nie ma żadnego 
debiutanta, ponieważ jest to dla nas 
bardzo ważny koncert. Gramy po raz 
pierwszy w Częstochowie. Będzie to 
niezapomniany  występ,  ponieważ 
formuła tego koncertu to pojedynek 
muzyczny - "Urzędnicy kontra reszta 
świata".  Jeżeli  chodzi  o  skład,  który 
zabezpiecza stronę muzyczną zespo-
łu „Grube ryby" to senator Wojciech 

Konieczny,  Kuba  Zieliński,  profesor 
Stefan Nowak-były dziekan na AWF 
w Katowicach, z-ca prezydenta Czę-
stochowy Jarosław Marszałek, staro-
sta  częstochowski  Krzysztof  Smela, 
Daniel  Woch-prezes  oczyszczalni 
ścieków Warta, Maciej Półtorak czę-
stochowski  aktor  oraz  dyrektor  Fil-
harmonii, laureat nagrody Grammy 
Adam Klocek.

T.S.: A jeżeli chodzi o wokal?

J.M.: Pamiętajmy, że będzie to poje-
dynek muzyczny, tak więc w naszej 
drużynie wystąpią:  czarny  koń  tego 
przedsięwzięcia,  z-cy  prezydenta 
Częstochowy  Ryszard  Stefaniak 
i  Piotr  Grzybowski.  Dla  równowagi 
mamy dwie nasze urzędniczki: Olgę 
Przybylik  i  oraz  Iwonę  Kowalczyk. 
Dodatkowo wzmocni naszą drużynę 
Janusz Siadlak - założyciel i dyrygent 
Chóru  „Collegium  Cantorum"  oraz 
Czech  nasz  przyjaciel  i  samorzado-
wiec Adam Vażansky. Natomiast na-
szymi przeciwnikami w tej bitwie 
muzycznej będą: Michał Król - prezes 
Wodociągów,  Paweł  Konieczny  — 
prezes ZGM, Zbigniew Cierpiał wice-
prezes  Wodociągów,  Tomasz  Ku-
charski burmistrz Olsztyna oraz na-
sza  diva,  Małgorzata  Siadlak,  która 
jest  zawodową  śpiewaczką. Na  ko-

niec wystąpi charyzmatyczny prezes 
Sobuczyny Bartek Czaja. To napraw-
dę trzeba zobaczyć!

T.S.: Jak to się stało, że jednym 
z wokalistów jest burmistrz Olszty-
na, pan Tomasz Kucharski?

J.M.: To  prawda,  Tomek  Kucharski 
jest wokalistą w zespole "Grube Ry-
by". Zaczęło się od jego balu charyta-
tywnego, przy którego organizacji 
Tomek poprosił  nas o pomoc. Zgo-
dziliśmy  się  pod warunkiem,  że To-
mek wystąpi jako wokalista. Na tym 
balu wystąpiliśmy wspólnie z zespo-
łem Elektryczne Gitary na rzecz cho-
rego chłopca. Tomek zaśpiewał, my 
zagraliśmy i tak narodziła się gwiazda 
estrady Tomek Kucharski. Tomek ma 
charyzmatyczną  osobowość, 

w związku z tym wszyscy, chcąc go 
oglądać i oczywiście słuchać.

T.S.: Występy są pełne energii i po-
zytywnej emocji dla wszystkich. 
Charakterystyczną cechą jest także 
wspaniałe brzmienie zespołu. 
Wiem, że koncertujecie w kraju, ale 
nie tylko...

J.M.: Tak,  koncertujemy,  gdy  tylko, 
uda się nam wszystkim wygospoda-
rować trochę wolnego czasu. Proszę 
pamiętać, że występujemy charyta-
tywnie i koszty wyjazdów są po na-
szej  stronie.  Koncertowaliśmy 
w Polsce oraz poza jej granicami. Na 
liście występów mamy  już kultową 
„Piwnice  pod  Baranami"  w  Krako-
wie oraz występ w Parlamencie Eu-
ropejskim w Brukseli na rzecz Ukra-
iny.  Koncertowaliśmy  również 
w Pradze i Hawanie.

T.S.: Czy macie Państwo już plany na 
przyszłość?

J.M.: Jesteśmy  otwarci,  jeżeli  ktoś 
chce się zmierzyć w pojedynku mu-
zycznym z nami, to serdecznie zapra-
szamy.  Zdradzę,  że  już  mamy  kilka 
propozycji np. mieliśmy grać koncert 
z  żużlowcami na  rzecz  kontuzjowa-
nego żużlowca. Musicie jednak Pań-
stwo wiedzieć,  że  jest  to  nie  tylko 

stres,  ale  również  dyskomfort  dla 
osób występujących. Na co dzień te 
osoby  przecież  występują  zupełnie 
w innej roli. Jeżeli ktoś mnie pyta, po 
co to robię, to po pierwsze, jesteśmy 
w stanie  zrobić dużo dobrego a po 
drugie to lubię. Jeżeli dzięki temu, że 
biorę gitarę i zakładam swój kostium, 
mogę komuś pomóc, to tak będę to 
robić, nie mam żadnych oporów.

T.S.: Na koniec proszę nam zdradzić, 
skąd nazwa "Grube ryby"?

J.M.: To  kolejna,  bardzo  ciekawa 
i zabawna historia. Wprawdzie grają 
w tym zespole naprawdę grube ry-
by  -  jeżeli  chodzi  o  stanowiska 
i  funkcje,  jakie  pełnią  na  co  dzień, 
jednak nazwa zespołu nie powstała 
z tego powodu. Gdy pierwszy raz 
spotkaliśmy  się,  aby  sprawdzić,  co 
jesteśmy  w  stanie  wyprodukować 
i zagrać, wsiedliśmy do windy towa-
rowej.  Niestety  winda  odmówiła 
posłuszeństwa,  oczywiście,  ze 
względu na naszą wagę. Jedna oso-
ba musiała wysiąść. Ktoś rzucił: „no 
tak,  same  grube  ryby  jadą”. Wów-
czas  powstał  pomysł  na  tę  nazwę 
zespołu. Łączy się on i z naszą wagą 
i funkcjami, które zajmujemy.

T.S.: Dziękuję za rozmowę.

W Filharmonii Częstochowskiej 21 kwietnia wystąpi bardzo ciekawy i energetyczny zespół muzyczny „Grube ryby". To jedyny tego typu projekt 
w Polsce. Tworzą go nie profesjonalni muzycy, lecz samorządowcy, politycy i urzędnicy. Każde koncertowe wykonanie tego zespołu jest eksplozją 
niezwykłej energii, która udziela się słuchaczom i na długo pozostaje w ich pamięci. Tego nie można przegapić! Na tym właśnie koncercie zobaczyć 
będzie można m.in. senatora Wojciecha Koniecznego grającego na gitarze, Krzysztofa Smelę - starostę częstochowskiego grającego na akordeonie, 
burmistrza Olsztyna Tomasza Kucharskiego jako wokalistę i grającego również na gitarze zastępcę prezydenta miasta Częstochowy Jarosława Mar-
szałka, z którym rozmawiamy na temat tego wydarzenia i zespołu.

Energetyczny koncert zespołu "Grube Ryby" 
- bitwa muzyczna urzędnicy kontra reszta świata!

fot.: Facebook Jarosław Marszałek
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Wywiad Życia

Paula Nogaj: Jak wygląda sytuacja 
ryzyka sercowo-naczyniowego 
w Polsce?

Lidia Popielska-Łebek: Polska nale-
ży do krajów wysokiego ryzyka ser-
cowo-naczyniowego  podobnie  jak 
Albania, Kazachstan, Estonia czy Sło-
wacja.  Nowe  badania  epidemiolo-
giczne  wskazują  niestety  na  trend 
wzrostowy średniego poziomu cho-
lesterolu u mężczyzn w ostatnich la-
tach, co przekłada się na brak reduk-
cji zgonów z powodu zawałów, uda-
rów, czy wysoki wskaźnik amputacji 
kończyn dolnych. Wszystkiemu win-
na  jest podstępna choroba zwyrod-
nieniowa  tętnic  zwana  miażdżycą, 
postępująca wraz  ze  starzeniem  się 
organizmu  –  początkowo  cichy,  ale 
bezwzględny zabójca.

P.N.:Komu grozi miażdżyca?

L.P.Ł.: Na  tworzenie  się  blaszek 
miażdżycowych,  które  zwężają,  pę-
kają  i  całkowicie  zamykają  światło 
tętnicy narażone są osoby  z tak zwa-
nymi  czynnikami  ryzyka  miażdżycy 
,a  zwłaszcza  z  wysokim  poziomem 
tzw. „złego” cholesterolu LDL, chole-
sterolu  nie-HDL  i  lipoproteiny 
A, jak również z nadciśnieniem tętni-
czym  czy palące papierosy,

P.N.: Skąd się bierze wysoki chole-
sterol?

L.P.Ł.: Przyczyny  podwyższone-
go  poziomu  cholesterolu  mogą 
być  nabyte:  nieprawidłowy  styl 
życia  –  dieta  bogata  w  tłuszcze, 
brak  ruchu,  nadmierne  spożycie 
słodyczy,  alkoholu,  nadwaga 
i otyłość.  Może być też przyczy-
na genetyczna dziedziczona przez 
dzieci po  rodzicach zwana hiper-
cholesterolemią  rodzinną. Ta naj-
częstsza choroba genetyczna jest 
rozpoznawana  w  Polsce  tylko 
u około 5% pacjentów. Poważne 
zwężenie tętnic występuje w mło-
dym wieku  i może  prowadzić  do 
zawałów, udarów, zgonów nawet 
w 2-4 dekadzie życia.

P.N.: Jak wyglądają statystyki doty-
czące występowania hipercholeste-
rolemii – także tej rodzinnej?

L.P.Ł.: Ponad 21 mln Polaków ma hi-
percholesterolemię przy czym więk-
szość nie zdaje sobie sprawy z choro-
by zanim dojdzie do powikłań: zawa-
łów,  udarów,  amputacji  kończyn. 
Szacujemy, że w naszym mieście ma-
my ok. 1000 osób, a w powiecie ko-
lejne 700 z hipercholesterolemią ro-
dzinną. Aktualnie leczeniem objętych 
jest mniej niż 10 osób.

P.N.: To niewiele...

L.P.Ł.: To prawda, dlatego zwracam 
się z ogromną prośbą i apelem do le-
karzy rodzinnych, pediatrów o wyko-
nanie lipidogramu w trakcie bilansu 
4-6  latka, którego  rodzice doświad-
czyli  przedwczesnej  choroby  serco-
wo-naczyniowej.  Pozostałe  osoby 
powinny  znać  swój  poziom  frakcji 
cholesterolowych:  mężczyźni  naj-
później po ukończeniu 40  lat, a ko-
biety  po  ukończeniu  50  lat  lub  po 
menopauzie.

P.N.: Czy można zahamować postęp 
miażdżycy?

L.P.Ł.: Tak. Stosując właściwą  tera-
pię,  a  nie  suplementy  diety, można 
obniżyć parametry lipidowe, uzysku-
jąc nawet zmniejszenie blaszek miaż-
dżycowych.  Zachęcamy  mieszkań-

ców naszego miasta i powiatu do ba-
dań. 1 października 2022 roku w Me-
dyk  Centrum  przy  ul. Wolności  34 
zostało otwarte pierwsze w naszym 
mieście  Centrum  Lipidologiczne, 
w którym zajmujemy się diagnostyką 
i leczeniem pacjentów z zaburzenia-
mi  lipidowymi.  Można  wypełnić  tu 
specjalne „anonimowe” ankiety, wpi-
sując numer kontaktowy i zostawia-
jąc w rejestracji. W ramach bezpłat-
nej teleporady pacjent uzyska infor-
mację o zaburzeniach i celach lecze-
nia. Ponadto w Centrum dostępne są 
materiały  informacyjne,  z  którymi 
można się zapoznać, czekając na wi-
zytę do  innych  lekarzy specjalistów. 
Ważne, żeby ludzi uświadamiać.  Rok 
2023 został ogłoszony przez Polskie 
Towarzystwo  Kardiologiczne    Ro-
kiem  Walki  z  Hipercholesterolemią 
i Rokiem Świadomości Zaburzeń Li-
pidowych. Z tej okazji planujemy 
w ramach Medyk Centrum tzw. Dni 
Otwarte  nastawione  na  bezpłatne 
badania lipidogramu, edukację w for-
mie prelekcji, konsultacje.

P.N.: Jakie wyniki badań powinny 
nas zaalarmować?

L.P.Ł.: Zwracam  uwagę,  że  kryte-
rium  prawidłowych  wartości  frakcji 
lipidowych nie zależy od norm poda-
nych przez laboratorium, ale od wie-
ku,  płci,  palenia  papierów,  ciśnienia 

tętniczego  i  chorób  współistnieją-
cych. Zawsze jednak wartością alar-
mową będzie poziom LDL choleste-
rolu powyżej 190mg/dl u dorosłych 
i 150mg/dl u dzieci. Wartości prawi-
dłowe - ale tylko dla osób zdrowych 
i    bez  czynników  ryzyka miażdżycy 
powinny być dla LDL  niższe niż  od 
100-115 mg/dl

P.N.: Wsród pacjentów krążą infor-
macje o szkodliwości „statyn” – le-
ków obniżających poziom chole-
sterolu...

L.P.Ł.: Na przestrzeni wielu lat 
przebadano  miliony  osób  i  udo-
wodniono w  sposób naukowy,  że 
leki te są bezpieczne. Sporadycznie 
(poniżej 3 %) stwierdza się nietole-
rancję statyn. Dlatego nie trzeba  bać 
się leczenia statynami  (sama je przyj-
muję), a bilans korzyści jest niewspół-
mierny w stosunku do rzadkich obja-
wów ubocznych. Są również dostęp-
ne w  postaci  podskórnych  za-
strzyków (1x na miesiąc lub 
1x na 6 miesięcy)  bardzo 
nowoczesne preparaty 
pozbawione objawów 
ubocznych.

P.N.:  Co Pani Doktor 
proponuje osobom, 
których badania (np. 
w ramach programu 
40 plus) wykazały 
podwyższone war-
tości cholesterolu?

L.P.Ł.: Osoby zdro-
we  z  podwyższo-
nym poziomem 
cholesterolu  po-
winny  zmienić dietę 
i  zwiększyć  aktywność 
fizyczną. Polecam kilka 
prostych zasad :
- w mojej lodówce nie 
mam  masła,  śmie-
tany, majonezu, żół-
tych serów,
-  ograniczam  spo-
życie mięsa zwłaszcza 
czerwonego,

-  nie  jadam  słodyczy  poza wyjątko-
wymi okazjami (czyli kilka razy w roku),
-  zupy  gotuję  na  wywarze  wa-
rzywnym, a nie rosole.
Po  kilku  miesiącach  diety  trzeba 
ponownie  zbadać  lipidogram  i  jeśli 
cholesterol LDL jest nadal wyższy niż 
zalecany skontaktować się z lekarzem.

P.N.: Dziękuję za rozmowę.

Czy można zahamować postęp miażdżycy?
Z panią doktor Lidią Popielską – Łebek, specjalistą chorób wewnętrznych,  kardiologiem i jednym z niewielu w kraju certyfi kowanym lipidolo-
giem rozmawiamy o tym, czy można zahamować postęp miażdżycy, co wpływa na wysoki poziom cholesterolu i czy może on być dziedziczny.

Profi laktyka 40 Plus

Profi laktyka 40 PLUS to pro-
gram bezpłatnych badań profi lak-
tycznych dla wszystkich Polaków 
i Polek powyżej 40. roku życia. 
Celem programu jest zwiększenie 
liczby osób wykonujących takie ba-
dania, wczesne wykrywanie chorób 
i zaburzeń oraz zapobieganie ich 
rozwojowi.

Wczesne  wykrycie  schorzeń  to 
większa  szansa  na  skuteczne  le-
czenie. Warto z niej  skorzystać! Aby 

dodatkowo  zachęcić  do  badań  pro-
fi laktycznych  Ministerstwo  Zdrowia 
uruchomiła  loterię  z  atrakcyjnym 
nagrodami. Mogą wziąć w niej udział 
wszystkie  osoby,  które  skorzystały 
z  programu  Profi laktyka  40  PLUS. 
Obok  nagrody,  którą  jest  zdrowie 
będzie można otrzymać nagrodę rze-
czową. Więcej informacji o programie 
i loterii na stronach: pacjent.gov.
pl, podajdalejzdrowie.pl.

■ pn

Skorzystaj z bezpłatnych badań!
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V LO 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Konkurs odbył się pod hono-
rowym patronatem: Prezydenta 
Miasta Częstochowy Pana 
Krzysztofa Matyjaszczyka oraz 
Prezesa Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” mgr Dariusza Bonisław-
skiego, a organizatorem było V 
LO im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie.

W tegorocznej edycji zadaniem 
uczestników  było  wykonanie  pre-
zentacji  multi medialnej  lub  au-
torskiego  fi lmu,  przybliżającego 
postać  i  miejsca  związane  z  Po-
lakami na Kresach. Do konkursu 
przystąpili  uczniowie  szkół  polskich 
i  polonijnych  współpracujących 
ze  Stowarzyszeniem  „Wspólnota 
Polska”. Komisja konkursowa oceniła 

nadesłane prace, biorąc pod uwagę: 
zgodność  prezentacji  z  tematem, 
wartość merytoryczną, przejrzystość 
układu prezentacji i kreatywność.
Grand  Prix  otrzymała  O.  Man-
gevičiūtė  (Gimnazjum  im.  Ks.  J. 
Obrembskiego w Mejszagole, Litwa). 
I  miejsce  zajęły  K.  Charitonowa, 
M.  Jermak,  W.  Ilukowicz  (Gimna-
zjum w Grzegorzewie, Litwa) oraz 

K.  Bielajewa  (Gimnazjum  im.  Ks.  J. 
Obrembskiego w Mejszagole, Litwa). 
II miejsce zdobyła M. Krasińska (I LO 
im. J. Słowackiego w Częstochowie), 
a  także  F.  Tukaj  z  ZST  w  Często-
chowie.  III miejsce  zajęły  ex  aequo 
N.  Strózik  i  W.  Gołębiowska  z  V 
LO  im.  A.  Mickiewicza  w  Często-
chowie.  Wyróżnienia  otrzymali:  A. 
Dylikowska, A. Pietras, O. Orszulak 

z V  LO  im. A. Mickiewicza w  Czę-
stochowie,  Z.  Smyła  z  I  LO  im.  J. 
Słowackiego w Częstochowie oraz J. 
Szyda z ZST w Częstochowie.
Serdecznie  gratulujemy  zwy-
cięzcom i wyróżnionym! Dziękujemy 
autorom  wszystkim  prac  i  zapra-
szamy do kolejnej edycji konkursu 
w następnym roku szkolnym!

■ Organizatorzy

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Multimedialnego 
i Filmowego "WIELCY POLACY NA KRESACH”

16 marca nasza szkoła po 
raz drugi wzięła udział w Śro-
dowiskowym Punkcie Infor-
macyjnym organizowanym 
w ramach Targów Edukacyjnych 
przez Zespół Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych w Czę-
stochowie. Tym razem targi 
miały miejsce w SP nr 50 im. 
gen. Wł. Sikorskiego w Często-
chowie.

Na liczne pytania uczniów 
szkół  podstawowych  i  ich  ro-
dziców  dotyczących  przyszłego 
kształcenia  w  murach  naszej 

szkoły,  z  wielkim  zaangażowa-
niem odpowiadała młodzież z V 
LO – A. Heluszka, A. Ciszewska, 
N. Kotowska  (3c),  J.  Żurek  (3e), 
J. Mirowski (2e) pod opieką mgr 
E.  Pietrzkowskiej  i  mgr  D.  To-
meckiej.
Targi  Edukacyjne  cieszyły  się 

wielkim zainteresowaniem. 
Wzięli  w  nich  udział  nie  tylko 
uczniowie  i  ich  rodzice  z  czę-
stochowskich  szkól,  ale  rów-
nież  i okolicznych miejscowości. 
Wszystkim zainteresowanym 
udzieliliśmy  wielu  informacji 

podkreślając atuty naszej szkoły: 
przyjazną  atmosferę,  ciekawe 
profi le  oraz  wysoką  zdawal-
ność  egzaminu  maturalnego. 
Mamy  nadzieję,  że  rozwialiśmy 
wątpliwości  tych  osób,  które 
stoją  przed  decyzją wyboru  ko-
lejnego  etapu  edukacji.  Prze-
cież  jesteśmy  otwartą  szkołą, 
szkołą przyjazną uczniom, szkołą 
z klasą, szkołą na medal!

Zapraszamy na Dzień Otwarty 
(21.04.2023 r.) do V LO im. A. 
Mickiewicza! 

■ mgr E. Pietrzkowska

V LO na Targach Edukacy jnych

17 marca na Promenadzie im. 
Czesława Niemena odbyło się 
podsumowanie projektu Euro-
pejskiego Korpusu Solidarności 
„Dobry klimat, lepsze zdrowie 
w Częstochowie” realizowa-
nego przez młodzież V LO pod 
opieką mgr D. Magacz i mgr I. 
Karlak. W wydarzeniu wzięli 
udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych nr 48, 50 i 54 oraz 
zaproszeni seniorzy z Akcji Ka-
tolickiej oraz DPS przy ul. Kont-
kiewcza.
Było  słonecznie,  sportowo, 

proekologicznie i prozdrowotnie. 
Po  profesjonalnej  rozgrzewce 
rozpoczął  się  marsz  nordic wal-
king  po  Lesie  Aniołowskim. 
Grupę  seniorów  poprowadził 
mgr K. Zając. Następnie młodzież 
V  LO  zorganizowała  happening, 

polegający  na  rozwiązywaniu 
krzyżówek  o  tematyce  ekolo-
gicznej. Teren Promenady  i Lasu 
Aniołowskiego  nie  wymagał 
sprzątania,  dlatego  uczniowie 
okolicznych  podstawówek  ry-
walizowali  ze  sobą  w  zbieraniu 
„zabawkowych śmieci”. Ostatnim 
punktem zabawy było wręczenie 
przez organizatorów dyplomów 
i nagród w amfi teatrze. Pierwsze 
miejsce w rywalizacji grupowej 
zajęli uczniowie ze SP nr 48. Nad 
bezpieczeństwem  uczestników 
czuwała policja konna i straż po-
żarna.
Dziękujemy  wszystkim  uczest-
nikom  eventu,  a  także  jego  or-
ganizatorom za wspólną zabawę 
i szerzenie wiedzy ekologicznej 
w lokalnym środowisku.

■ mgr Joanna Pyrkosz

Green Event
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Zapoznaj się z ofertą placówki

Z pomocą w odpowiedzi  na te nur-
tujące pytania przychodzi Jasnogórska 
Ogólnokształcąca  Szkoła  Muzyczna  
przy al. Jana Pawła II 126/130, która 
już od 10 lat zaprasza w swe mury naj-
młodszych, a od 3 lat nieco starszych 
- do Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej II 
stopnia. 
Jasnogórskie Szkoły Muzyczne I i II 
stopnia  to  szkoły  ogólnokształcące, 
w których uczeń realizuje obowiązek 
szkolny  (w  zakresie  szkoły  podsta-
wowej,  później  liceum)  i  jednocze-
śnie kształci się muzycznie. Placówka 
może pochwalić się nie tylko dosko-
nałą lokalizacją w centrum miasta, ale 
przede wszystkim  jedną  z  najbogat-
szych ofert edukacyjnych w mieście! 
  Szkoła  oferuje,  oprócz wszystkich 
podstawowych  zajęć,  szereg  zajęć 
dodatkowych!!! Są to m.in. bezpłatne 
zajęcia  przygotowujące  uczniów  do 
egzaminu ósmoklasisty, taniec, zajęcia 
wokalne,  a  także  dodatkowe  zajęcia 
z  języka  włoskiego,  hiszpańskiego 
i wiele  innych.  Ciekawą  ofertę  edu-
kacyjną każdy rodzic  i dziecko mogą 
poznać  już  w  najbliższych  dniach, 
ponieważ  20-21  kwietnia  w  godzi-
nach  17.00-19.00  szkoła  organizuje 
dni  otwarte  dla  uczniów  i  ich  ro-
dziców oraz młodzieży. Natomiast 22 
kwietnia w godzinach 10.00 – 13.00 
zaprasza  wszystkich  na  piknik  ro-
dzinny.
To  świetny moment,  aby  zapoznać 
się z wyjątkowo wszechstronną ofertą 
szkoły. Podczas dni otwartych zapla-
nowano:
-  spotkanie  wychowawców  klas 
pierwszych  oraz  nauczycieli-  instru-
mentalistów z uczniami i rodzicami, 
-  szczegółowe  zapoznanie  z  ofertą 
edukacyjną szkoły, 
-prezentację  bazy  lokalowej-  w  tym 
bogate instrumentarium,
- mini koncerty,
- muzyczne warsztaty plastyczno – ję-
zykowe, taneczne i wokalne,
I wiele innych atrakcji!
Warto skorzystać z okazji i pokazać 
swemu dziecku wspaniały świat mu-
zyki,  da  mu  doświadczyć  kontaktu 
z  instrumentem.  Więcej  informacji 
o  szkole  i  dniach otwartych na JSM 
Facebook.

DNI OTWARTE 

JASNOGÓRSKA SZKOŁA 
MUZYCZNA I I II STOPNIA 
W CZĘSTOCHOWIE

AL. JANA PAWŁA II 126/130

20-21.04.2023 R., 
GODZ. 17.00-19.00

PIKNIK RODZINNY

22.04.2023 R., 
GODZ. 10.00-13.00

■ materiał prasowy Szkoły Muzycznej

Corocznie marzec jest miesiącem ważnych decyzji rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych, gdyż rusza rekrutacja do szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych w Częstochowie. Każdy rodzic zastanawia się: Jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka? Która szkoła sprosta oczekiwa-
niom? Która szkoła doceni indywidualność i wyjątkowość  dziecka? Która je wszechstronnie rozwinie? Która ma bogatą ofertę edukacyjną?

Jasnogórska Szkoła Muzyczna zaprasza na Dni Otwarte
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

W pierwszych dniach marca 
Uczennica naszej szkoły brała udział 
w zawodach o Puchar Polski Se-
niorów, Juniorów oraz grupy Ada-
pted (dodatkowej kategorii dla osób 
z niepełnosprawnościami) w Ta-
ekwon-do ITF. Zawody te odbywały 
się w Nowej Rudzie – Słupiec
Są  one  ważnym  wydarzeniem 
i  stanowią  one  sprawdzian  umiejęt-
ności  dla  sportowców  i  umożliwiają 
zdobycie  kwalifi kacji  na mistrzostwa 
Polski i Europy.

W  zawodach  uczestniczyło  203 
juniorów  i  juniorek,  131  seniorów 
i seniorek oraz 11 zawodniczek i za-
wodników w grupie Adapted. Łącznie 
uczestniczyło tam 46 klubów z całego 
kraju a zawodnicy reprezentowali wy-
soki poziom swoich umiejętności.
Jest to kolejny sukces naszej uczen-
nicy,  której  gratulujemy  i  życzymy 
następnych  tytułów  i  dalszych  suk-
cesów.

■ materiał prasowy ZSTiO
 im. S. Żeromskiego

Uczennica naszej szkoły Oliwia Sołtys 
wywalczyła tytuł II wicemistrzyni 
Pucharu Polski w kategorii walk 
seniorek do 62kg
Pucharu Polski w kategorii walk 
seniorek do 62kg

Dzień  Świętego  Patryka  jest  ir-
landzkim świętem narodowym i re-
ligijnym  obchodzonym  17  marca. 
Najważniejszą  tradycją  obchodów 
tego dnia jest noszenie ubrań w ko-
lorze  zielonym.  Zielony  to  naro-
dowy kolor  IRLANDII, nawiązujący 
do trawiastego krajobrazu wyspy 
i symbolizujący KONICZYNĘ przy-
pisywaną  tradycyjnie  św.  Patry-
kowi. Irlandczycy w wielu miastach 
organizują  festyny  i  uliczne  po-
chody, w których dominuje właśnie 
zieleń.  17  marca  jest  też  dniem 
śmierci św. Patryka, stąd tego dnia 
co  roku  wspomina  się  jego  życie 
i  dokonania.  By  uczcić  dzień  św. 
Patryka, w wielu krajach na świecie, 
także  w  Polsce,  coraz  popular-
niejsze  staje  się  farbowanie  lub 
oświetlanie znanych miejsc na zie-
lono. W  tym  dniu  zielone  stawały 
się takie obiekty jak np.: wodospad 
Niagara, London Eye, Empire State 
Building,  Krzywa  Wieża,  Opera 
w Sidney, Burdż al-Arab w Dubaju 
oraz... Ratusz i Stadion w Poznaniu.
My  też  przyłączamy  się  do  ob-
chodów tego święta, oczywiście na 
zielono.

■ materiał prasowy ZSTiO
 im. S. Żeromskiego

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA W ŻEROMSKIM
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"Discover Canada 2023"

Maja Broniszewska, uczennica 
IV klasy III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława Biegań-
skiego w Częstochowie zajęła 
I miejsce w IX edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu ’’Discover Ca-
nada 2023’’. Do konkursowych 
zmagań Maję przygotowała jej 
nauczycielka angielskiego pani 
mgr. Anita Kozłowska-Ulfi k.

Finał konkursu odbył się w dniach 
16-17  marca  2023  r.  w  Żorach. 
Ostatni  etap  składał  się  z  dwóch 
części:  uczniowie  odpowiadali 
na  pytania/zagadnienia  konkur-
sowe  oraz  przedstawiali  prezen-
tację multi medialną przed Komisją 
Konkursową  na  zasadach  akade-
mickich  (niepublicznie).  W  skład 
Komisji  Konkursowej  wchodzą  co 
roku  pracownicy  badawczo-dy-
daktyczni  Uniwersytetu  Śląskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Maja  wygrała  3  tysiące  złotych 
ufundowane  przez  Prezydenta 
Miasta  Żor  oraz  indeks  na  Uni-
wersytet  Śląski  na  kierunek  Fi-
lologia  Angielska.  W  Finale  było 
12 osób z całej Polski między  in-
nymi z Warszawy, Wrocławia czy 
Lublina.  Częstochowę  reprezen-
towało aż 3 fi nalistów. Wśród na-
gród dla Laureatów Konkursu było 
pięć indeksów na UŚ oraz wysokie 
nagrody pieniężne – łącznie 6000 
zł. Na Gali Finałowej była Amba-
sador  Kanady  Catherine  Godin, 

Wiceprezydent  Żor,  Dyrektor 
Delegatury  Kuratorium  Oświaty 
w  Rybniku,  Rektor  UŚ,  Komisja 
Konkursowa  z  Uniwersytetu  Ślą-
skiego  i  Jagiellońskiego  oraz  na-
uczyciele z  I L.O. im. Karola Miarki 
w Żorach. 

Ogólnopolski Konkurs ‘’Discover 
Canada’’  jest  III-etapowym  kon-
kursem,  który  zaczyna  się  we 
wrześniu  rejestracją  uczestników. 
Pierwszy  etap  konkursu  to  za-
wody szkolne, w którym uczniowie 
udzielają odpowiedzi na 40 pytań 
testowych  z  zakresu  znajomości 
języka angielskiego oraz    szeroko 
rozumianej wiedzy o Kanadzie do-
tyczącej historii, geografi i, polityki 

czy  kultury. W  I  etapie  kwalifi ka-
cyjnym  zostaje  wyłonionych  70 
uczniów.  W  II  etapie  (Półfi nale), 
który  odbywa  się  na  Wydziale 
Humanistycznym  Uniwersytetu 
Śląskiego w Sosnowcu uczniowie 
piszą  test  składający  się  z  pytań 
otwartych  oraz  pracę  pisemną 
w  języku  angielskim  na  jeden 
z  trzech wylosowanych,  ogłoszo-
nych wcześniej  siedmiu  tematów 
a praca powinna liczyć około 600 
słów.  Dziękujemy  klasie  4c  za 
trzymanie kciuków i wszystkim, 
którzy pomogli Nam spełnić nasz 
Canadian Dream.

■ Anita Kozłowska-Ulfi k 

Maja Broniszewska laureatką prestiżowego konkursu

Na zdjęciu z Ambasador Kanady Catherine Godin

Oświata

Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki Dariusz 
Piontkowski spotkał się z przed-
stawicielami trzech central 
związków zawodowych zrzesza-
jących nauczycieli w ramach Ze-
społu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty. Głównym 
tematem rozmów było odbiu-
rokratyzowanie systemu pracy 
w szkole oraz ocena pracy na-
uczycieli.

-  Zgodnie  z  sugesti ami  central 
związkowych  przygotowaliśmy 
wykaz  obowiązkowych  doku-
mentów,  które  muszą  wypełniać 
dyrektorzy  oraz  nauczyciele.  Te 
informacje  przekażemy  także 
kuratorom  oświaty  i  zmieścimy 
na stronie internetowej tak, aby 
wszyscy  zdawali  sobie  sprawę 
jakie dokumenty są obowiązkowe 
w  szkole  –  mówił  wiceminister 
Dariusz Piontkowski.

Dodał, że ułatwi to nauczycielom 
reagowanie  na  polecenia  dyrek-
torów  szkół,  domagających  się 
dokumentów,  które  nie  są  obo-
wiązkowe.  Rozmowy  dotyczyły 
również  zmian  w  ocenie  pracy 
nauczycieli i zaproponowanego 
projektu  nowelizacji  rozporzą-
dzenia.  - Tu  różnimy  się  ze  związ-
kami  zawodowymi,  które  chciały 
by odejść od oceny punktowej, my 
przedstawiamy argumenty według 
których to rozwiązanie jest słuszne 
–  dodał  wiceminister.  Sekretarz 
Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski 
zapowiedział  kolejne  spotkania  ze 
związkowcami. - W kwietniu czeka 
nas kolejne spotkanie ze związkami 
zawodowymi  nt.  edukacji włącza-
jącej,  bezpieczeństwa  w  szkole 
a  także  dokumentów,  które  są 
związane  z  tą  częścią  funkcjono-
wania szkoły – zapowiedział.

■ opr. pn

Chcą odbiurokratyzować pracę szkół

fot.: freepik.com
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Aż chce się studiować na Politechnice 

Na Politechnice Częstochowskie zain-
augurowano kolejną edycję Częstochow-
skiego Uniwersytetu Młodzieżowego. 
Celem tego przedsięwzięcia jest zachę-
cenie młodych ludzi, uczniów szkół śred-
nich do studiowania oraz rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań na kierunkach inży-
nierskich i ekonomicznych. W tegorocznej 
edycji wydarzenia udział bierze rekordowa 
liczba uczestników (600 uczniów). 

- W CZUM –  czyli  Częstochowskim Uni-
wersytecie  Młodzieżowym  –  chodzi  nie 
tylko o przybliżenie młodzieży z całego  re-
gionu ciekawej tematyki z przeróżnych dzie-
dzin inżynierii, nauki czy zarządzania. Chodzi 
także o uświadomienie młodym ludziom, że 
aby te arcyciekawe zagadnienia zgłębiać nie 
trzeba wyjeżdżać daleko – wystarczy zdecy-
dować się na studia na Politechnice Często-
chowskiej  –  podkreśla  uczelnia.  16  marca, 
podczas  inauguracji  Częstochowskiego 
Uniwersytetu  Młodzieżowego  uczestniczki 

i uczestników wydarzenia powitali rektor 
Politechniki  Częstochowskiej  prof.  Norbert 
Sczygiol  oraz  zastępca  prezydenta  miasta 
Piotr  Grzybowski.  Blisko  600  uczniów wy-
słuchało  wykładów  o  wielkim  wyzwaniu 
dzisiejszej  ekologii  –  mikroplasti ku  w  śro-
dowisku oraz technicznym zastosowaniu 
insektów. Z  racji  tego,  że było  to pierwsze 
spotkanie z cyklu, otrzymali oni od uczelni 
koszulkę  oraz  indeks,  który  nie  ma  wcale 
pełnić  funkcji  symbolicznego.  Po  każdym 
wykładzie  znajdzie  się  w  nim  zaliczenie. 
W  kolejnych  miesiącach  w  ramach  wy-
kładów CZUM uczniowie będą mieli okazję 
posłuchać  o  inteligentnych  materiałach, 
subiektywnych i obiektywnych wymiarach 
rzeczywistości  wirtualnej,  technologii  BIM 
w budownictwie czy jasnych i mrocznych 
aspektach  zjawiska  internetowych  infl uen-
cerów. Oprócz wykładów, odbywać się będą 
także  ćwiczenia  w  laboratoriach.  Zaplano-
wano  zajęcia  dotyczące  m.in.  termowizji, 
modelowania obiektów architektonicznych, 
pomiarów w podczerwieni, systemów stoso-
wanych w  inteligentnych budynkach,  robo-
tyki, pomiarów w ciepłownictwie, wentylacji 
i  klimatyzacji,  DNA,  wielozadaniowych  ła-
zików terenowych, bioniki, druku 3D czy 
projektowania  zieleni w mieście.  Następne 
spotkanie  w  ramach  CZUM  odbędzie  się 
13 kwietnia. Wydarzeniami towarzyszącymi 
będzie Dzień   Otwarty  i akcja „Dziewczyny 
na politechniki”. 

■ opr. pn

Ruszyła kolejna edycja Częstochowskiego 
Uniwersytetu Młodzieżowego

fot.: Nadia Klabisz
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Szkoła Cosinus Częstochowa

Młodość to realizacja swoich 
pasji i rosnąca ambicja, aby 
swoją edukację budować we-
dług własnych potrzeb. Szkoła 
Cosinus Częstochowa, która 
istnieje w Częstochowie od 17 
lat poszerza ofertę edukacyjną. 
Oprócz szkoły policealnej i li-
ceum od września 2023 uru-
chamia całkowicie bezpłatną 
Szkołę Branżową I Stopnia.

Dużym plusem szkoły branżowej 
jest  to,  że  nauka  trwa  rok  krócej 
niż w liceum, a po zakończeniu ab-
solwenci  otrzymują  świadectwo 
ukończenia  szkoły  branżowej 
I stopnia i tytuł zawodowy. Szkoła 
Branżowa I Stopnia Cosinus 
w Częstochowie  to  połączenie 
bogatej oferty edukacyjnej, wyso-
kiego poziomu nauczania i dostęp-
ności  do  bezpłatnych  materiałów 
dydaktycznych. Szkoła jest cał-
kowicie bezpłatna i oferuje dla 
uczniów  naukę  w  przestronnych 
w pełni wyposażonych  salach dy-
daktycznych oraz bezpłatnie dla 
każdego ucznia:
- tablet na start,
- komplet podręczników i zeszytów,
-  komplet  podręczników  do  języka 
angielskiego,
- zero składek i opłat dla rodziców,
- dopłata do biletu miesięcznego MPK.

Szkoła Branżowa  I Stopnia Co-
sinus w Częstochowie ma  swoją 
siedzibę w centrum miasta, z do-
godnym dojazdem autobusami 
MPK. Od września 2023 do wy-
boru będzie nauka w takich za-
wodach jak: 
- blacharz samochodowy,
-  mechanik  pojazdów  samocho-
dowych,
- lakiernik samochodowy,
- elektromechanik,
- murarz tynkarz,  
- monter sieci instalacji sanitarnych,
- piekarz,
- kucharz,
- cukiernik,
- sprzedawca,
- fryzjer,
- elektryk,
- stolarz,
- dekarz,
- ślusarz.

Zainteresowany? Nie zwlekaj, 
zapisz się już dzisiaj. 

Szkoła Branżowa I Stopnia 
Cosinus w Częstochowie 
ul. Żwirki i Wigury 6/14
tel. 34 324 55 02
czestochowa@cosinusyoung.pl
Fb: CosinusYoung15Czestochowa

■ materiał prasowy Cosinus

Przyszłość ma barwy młodości

,,Ciekawi świata, ciekawi przyszłości” 

14 marca trzecioklasiści Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych odwiedzili częstochowski 
zakład Fortum. Na własne oczy 
mieli okazję zobaczyć, jak wygląda 
praca elektryka od kuchni. 

Trzecioklasiści  z  Zespołu  Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych  od-
wiedzili  częstochowską  elektro-
ciepłownię  Fortum  w  ramach 
projektu ,,Ciekawi świata, ciekawi 
przyszłości”.  Uczniowie  z  klasy 
,,technik  elektryk”  przekonali  się, 
jakie  wymagania  stawia  się  kan-
dydatkom i kandydatom do pracy 
w elektrociepłowni. 

Działania,  które  obejmuje 
Fortum dotyczą  elektrociepłowni 
przy ul. Rejtana  i sieci ciepłowni-
czej.  Częstochowska  elektrocie-
płownia wytwarza ponad 87 proc. 
ciepła sieciowego w mieście. Zasi-
lana jest węglem kamiennym oraz 
biomasą w proporcjach 70/30. 
Wycieczka  młodzieży  do  elek-
trociepłowni  była  elementem 
projektu  z  obszaru  profi laktyki 
rynku pracy ,,Ciekawi świata, cie-
kawi  przyszłości”,  prowadzonego 
przez Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta. 

■ opr. nl

Młodzi elektrycy z trzecich klas odwiedzili elektrociepłownię
fot. Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych

Najlepsi ze szkoły muzycznej

W Filharmonii Częstochow-
skiej odbędzie się coroczny 
koncert dyplomantów z ZS Mu-
zycznych im. Marcina Józefa 
Żebrowskiego w Częstochowie. 
Podczas wydarzenia najlepsi 
uczniowie, którzy kończą szkołę 
muzyczną II stopnia zaprezen-
tują się w roli solistów z towa-
rzystwem orkiestry. 

Dyplomanci  zaprezentują  się 
z  Orkiestrą  Symfoniczną  Filhar-

monii  Częstochowskiej  pod  ba-
tutą Magdaleny Pawlisz wystąpią: 
Michał Spruch - skrzypce z klasy 
Michała  Szymczaka,  Manuel  de 
Falla – Taniec hiszpański; Dominik 
Kozłowski  –  wiolonczela  z  klasy 
Siergieja  Rysanowa,  Edward 
Elgar  –  Koncert  wiolonczelowy 
e-moll  op.  85  cz.  I;  Kamila  Zna-
miec – klarnet z klasy Wojciecha 
Pydy, Gioacchino Rossini – Intro-
dukcja i temat z wariacjami; Maria 
Ciniewska  –  skrzypce  z  klasy 

Elżbiety Urbańskiej, Henryk Wie-
niawski  –  II Koncert  skrzypcowy 
d-moll op. 22 cz.  I; Julia Machoń 
–  fl et  z  klasy  Barbary  Chlastacz, 
Johann  Joachim  Quantz  –  Kon-
cert  fl etowy  G-dur  QV  174  cz. 
I;  Łukasz  Miarka  –  wiolonczela 
z  klasy  Siergieja  Rysanowa, Max 
Bruch – Kol Nidrei op. 47; Michał 
Kapica  –  fortepian  z  klasy  Ro-
berta  Gawrońskiego,  Wolfgang 
Amadeus Mozart  –  Koncert  for-
tepianowy  d-moll  KV  466  cz.  I; 

Kornelia Gorzelak – klarnet, Piotr 
Szewczyk –  klarnet  z  klasy Woj-
ciecha Pydy, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy – 2 Konzertstücke na 
2  klarnety  i  orkiestrę  op.  114; 
Emanuel Ogrodniczek  –  altówka 
z klasy Tomasza Ptaka, Cecil For-
syth – Koncert na altówkę g-moll 
cz. I. Koncert poprowadzą Natalia 
Strugacz oraz Bruno Sobkowski. 
Magdalena  Pawlisz  to  polska 
dyrygentka, fi nalistka  I Konkursu 
Dyrygenckiego  Atlanti c  Coast 

w  Portugalii  oraz  półfi nalistka 
Konkursu Operowego w Orvieto. 
Tytuł  magistra  dyrygentury  uzy-
skała  na  Uniwersytecie  Arty-
stycznym w Berlinie. Realizowała 
studia  podyplomowe  Executi ve 
Master  in  Art  Administrati on  na 
Uniwersytecie  w  Zurychu  oraz 
doktorat z Mszy Franciszka Lessla 
w  Akademii  Muzycznej  w  Kra-
kowie. 

■ opr. nl

Koncert dyplomantów z Zespołu Szkół Muzycznych w Filharmonii
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Ważne daty dla uczniów

Stres przed egzaminami jest 
nieodłącznym elementem bycia 
uczniem. Nieważne czy chodzi 
o egzamin na koniec ósmej klasy 
czy maturę, napięcie związane 
z odpowiedzialnością jaka ciąży 
na młodych osobach jest bardzo 
duże. W związku z tym, przy-
pominamy najważniejsze infor-
macje.

Egzamin ósmoklasisty 
Jest  to  egzamin  obowiązkowy, 
co oznacza,  że każdy uczeń musi 
do  niego  przystąpić,  aby  ukoń-
czyć  szkołę.  Nie  jest  określony 
minimalny  wynik,  jaki  uczeń  po-
winien uzyskać, dlatego egzaminu 
ósmoklasisty nie można nie zdać.
Kiedy  egzamin  ósmokla-
sisty w 2023 r.?
Termin główny: język polski – 23 
maja  (wtorek),  matematyka  –  24 
maja (środa), język obcy – 25 maja 
(czwartek),  a  w  terminie  dodat-
kowym: język polski – 12 czerwca 
(poniedziałek),  matematyka  –  13 
czerwca (wtorek), język obcy – 14 
czerwca (środa).

Egzamin maturalny
Aby  otrzymać  świadectwo 
w  2023  r.,  należy:  przystąpić  do 
wszystkich wymaganych prawem 
egzaminów  z  przedmiotów  obo-

wiązkowych  w  części  ustnej,  tj. 
języka polskiego i  języka obcego, 
oraz w części pisemnej,  tj.  języka 
polskiego,  matematyki,  języka 
obcego  nowożytnego,  uzyskać 
co najmniej 30% punktów z egza-
minu z każdego przedmiotu obo-
wiązkowego  w części ustnej oraz 
w części pisemnej oraz przystąpić 
do egzaminu z wybranego przed-
miotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym  w  części  pisemnej 

(dla tego przedmiotu nie jest 
określony próg zaliczenia).
W  2023  r.  do  egzaminu  z  jed-

nego przedmiotu dodatkowego 
nie musi przystąpić absolwent: 
4-letniego  technikum  (z  lat 
2006-2023)  albo  branżowej 
szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 
2023), który ukończył kształcenie 
w branżowej szkole I stopnia jako 
absolwent  gimnazjum,  jeżeli  po-
siada dokumenty poświadczające 

uzyskanie dyplomu zawodowego 
na poziomie technika
Egzaminy pisemne rozpoczynają 
się o godz. 9.00 i 14.00. 
4  maja  2023  (czwartek):  godz. 
9.00 –  język polski  (poziom pod-
stawowy); 
5 maja 2023 (piątek): godz. 9.00 
–  język  angielski  (poziom  pod-
stawowy),  godz.  14.00  –  język 
francuski,  język  hiszpański,  język 
rosyjski,  język  włoski,  język  nie-
miecki (poziom podstawowy); 
8  maja  2023  (poniedziałek): 
godz. 9.00 – matematyka (poziom 
podstawowy), godz. 14.00 – język 
hiszpański  (poziom  rozszerzony; 
poziom dwujęzyczny); 
9  maja  2023  (wtorek):  godz. 
9.00  –  język  angielski  (poziom 
rozszerzony;  poziom  dwuję-
zyczny),  godz.  14.00  –  fi lozofi a 
(poziom rozszerzony); 
10  maja  2023  (środa):  godz. 
9.00  –  wiedza  o  społeczeństwie 
(poziom rozszerzony), godz. 14.00 
– język niemiecki (poziom rozsze-
rzony; poziom dwujęzyczny); 
11 maja 2023  (czwartek):  godz. 
9.00  –  biologia  (poziom  roz-
szerzony),  godz.  14.00  –  język 
rosyjski (poziom rozszerzony; po-
ziom dwujęzyczny); 
12  maja  2023  (piątek):  godz. 
9.00 – matematyka  (poziom  roz-

szerzony),  godz.  14.00  –  język 
francuski  (poziom  rozszerzony; 
poziom dwujęzyczny); 
15  maja  2023  (poniedziałek): 
godz.  9.00  –  chemia  (poziom 
rozszerzony),  godz.  14.00  –  hi-
storia  muzyki  (poziom  rozsze-
rzony); 
16  maja  2023  (wtorek):  godz. 
9.00  –  geografi a  (poziom  roz-
szerzony),  godz.  14.00  –  język 
mniejszości  narodowych  (poziom 
podstawowy); 
17  maja  2023  (środa):  godz. 
9.00  –  język  polski  (poziom  roz-
szerzony),  godz.  14.00  –  język 
mniejszości  narodowych  (poziom 
rozszerzony); 
18 maja 2023  (czwartek): godz. 
9.00  –  historia  (poziom  rozsze-
rzony), godz. 14.00 – język włoski 
(poziom  rozszerzony;  poziom 
dwujęzyczny); 
19  maja  2023  (piątek):  godz. 
9.00  –  fi zyka  (poziom  rozsze-
rzony),  godz.  14.00  –  historia 
sztuki (poziom rozszerzony); 
22  maja  2023  (poniedziałek): 
godz. 9.00 – informatyka (poziom 
rozszerzony), godz. 14.00 – język 
kaszubski, język łemkowski, język 
łaciński  i  kultura  antyczna  (po-
ziom rozszerzony).

■ opr. nl

Terminy matur i egzaminów ósmoklasisty w 2023 roku
fot.: freepik.com
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Poznaj ofertę salonu

W  salonie  Giant  Częstochowa 
znajdziecie rowery górskie, szo-
sowe, miejskie, trekkingowe, 
crossowe,  gravel  oraz  dziecięce. 
Ponadto  sklep  ma  w  ofercie 
rowery  z  włókna  węglowego 
z hydraulicznymi hamulcami, 
elektrycznymi bezprzewodowymi 
przerzutkami czy pomiarami 

mocy.    Na  takich  jednośladach 
jeżdżą  światowej  klasy  kolarze. 
W  salonie  Giant  Częstochowa 
można  nie  tylko  obejrzeć  te 
fantastyczne rowery, ale rów-
nież  można  się  nimi  przejechać 
i sprawdzić, czy rzeczywiście wła-
śnie ten konkretny rower chcemy 
kupić.  W  wyborze  pomoże  nam 

wykwalifikowana,  wyszkolona 
kadra, a profesjonalni serwi-
sanci  dopieszczą  każdy  rower. 
Wszystko  po  to,  aby  zadowolić 
nawet najbardziej wymagających 
klientów.
Jedną z opcji, którą oferuje firma 
Giant  Częstochowa  jest  bikefit-
ting.  Korzystają  z  niej  zarówno 
amatorzy  i  profesjonaliści.  Mogą 
uzyskać  pełen  komfort  i  zmniej-
szyć ewentualność uszkodzeń czy 
kontuzji. Bikefitting to usługa po-
legająca na dopasowaniu  roweru 
do mobilności i gibkości ciała ro-
werzysty, jego celów rekreacyj-
nych i sportowych.
Drugą usługą, którą poleca salon 
Giant  Częstochowa  jest  indywi-
dualnie  formowanych  wkładek 
do butów z dynamicznym wspar-
ciem sklepienia stopy. Zdrowie 
i dobre samopoczucie zaczyna 
się  od  naszych  stóp  -  powie  to 
każdy  ortopeda  i  zawodowy 
sportowiec.  Stopy  są  pierw-
szym  ogniwem  łańcucha  na-
szego  ciała.  Często  bóle  mięśni 
stawów, pleców, bioder, kolan, 
wszelkie nadmierne rotacje czy 
przykurcze  i  „spięcia"  wynikają 
z nieprawidłowego wysklepienia 
stóp, nadmiernej pronacji czy 
supinacji.  Mówiąc  wprost,  pro-
nację  można  zdefiniować  jako 
kąt  pomiędzy  kością  piszcze-
lową  a  stopą  biegacza.  Z  kolei 
supinacja ma miejsce wtedy, gdy 
w tej samej sytuacji stopa prze-
tacza się na zewnątrz. W salonie 
Giant przy ul. Sikorskiego można 
zamówić i dopasować takie indy-
widualne wkładki dzięki zaawan-

sowanej technologii skanowania 
stopy i analizie biomechanicznej. 
Wkładki  można  przygotować 
zarówno do butów biegowych, 
jak i do butów rowerowych. Je-
żeli  ktoś  chciałby  mieć  jedną 
wkładkę,  to  są  również  są  tzw. 
wkładki  uniwersalne,  które 
można wykorzystać  zarówno do 
butów, w których chodzimy na 
co  dzień,  jak  i  do  butów,  które 
zakładamy do jazdy na rowerze.
Trzecia  dodatkowa  opcja  w  sa-
lonie  Giant  Częstochowa  to  tre-
ning z wykorzystaniem generatora 
hipoksyjnego.  Trening  hipoksyjny, 
zwany  również  treningiem  wyso-
kościowym  to  ćwiczenia wykony-
wane w powietrzu o zmniejszonej 
zawartości  tlenu  (hipoksji).  Tre-
ning ten pozwala na poprawę wy-
ników sportowych, przyspieszenie 
wstępnej aklimatyzacji, regeneracji 

po wysiłku i szybszego powrotu do 
aktywności po kontuzji. Generator 
hipoksyjny  może  przenieść  osobę 
trenującą  na  6,5  tysiąca  metrów 
nad poziomem morza. Od marca 
w salonie firmy Giant Częstochowa 
można  wykonać  kolarski  trening 
hipoksyjny  na  sprzęcie  Hypoxico 
Polska.  Wystarczy  już  trening 
30-40-minutowy,  aby  skutecznie 
poprawić wydolność tlenową i wy-
trzymałość kolarza .

 W salonie Giant priorytetem 
jest  dbałość  o  każdego  klienta, 
o jego potrzeby  i oczekiwania. 
Sami się przekonajcie!

Zapraszamy do salonu  
firmy Giant,  
UL. SIKORSKIEGO 129 
CZĘSTOCHOWA  
TELEFON: 698 494 384

Od ponad 20 lat firma Giant Częstochowa jest autoryzowanym dealerem rowerów klasy premium marki Giant. W salonie, który znaj-
duje się przy ulicy Sikorskiego w Częstochowie wprowadzono dodatkowo trzy usługi: bikefitting, dobór indywidualnie formowanych 
wkładek do butów dzięki zaawansowanej technologii skanowania stopy poprawiające funkcjonowanie łańcucha kinematycznego oraz 
możliwość treningu na wysokości z wykorzystaniem generatora hipoksyjnego.

Giant Częstochowa – prawdopodobnie najlepszy 
sklep rowerowy z serwisem w Częstochowie
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Włókniarz Częstochowa

O składzie drużyny na sezon 
2023, nowych zawodnikach 
i celach, jakie Włókniarz Czę-
stochowa chce osiągnąć w te-
gorocznych rozgrywkach 
rozmawiamy z prezesem klubu 
Michałem Świącikiem. 

Paula Nogaj: Jak Pan ocenia 
skład drużyny na sezon 2023? 

Michał Świącik: To jest najlepszy 
skład, jaki udało mi się zbudować 
na ten sezon. Patrząc na opinie ki-
biców, myślę, że są oni zadowole-
ni.  Oczywiście  teraz  jest  bardzo 
dużo  pracy  przed  nami,  sztabem 
szkoleniowym i trenerskim, aby 
ten  zespół  zjednoczyć  i  poukła-
dać na odpowiednie pozycje star-
towe. Wiemy, że mamy specyficz-
nych zawodników - dużo indywi-
dualności,  ale  właśnie  indywidu-
alnościami,  mistrzami  zdobywa 
się największe  laury. Ja nie ukry-
wam,  że  będziemy wraz  z  trene-
rami  robić wszystko,  żeby wydu-
sić jak najlepszy wynik z tego ze-
społu i żeby powalczyć o jak naj-
wyższe cele. 

P.N.: Czego spodziewa się pan po 
nowych zawodnikach – Miche-
lsenie i Drabiku?

M.Ś.: Jeżeli  chłopaki  pojadą  nie 
gorzej niż w Lublinie, to na pewno 

pojadą bardzo dobrze.  Każda na-
wiązka będzie dla nas megasprzy-
jająca. Jeżeli Maksym i Mikkel po-
każą,  na  co  ich  stać,  to możemy 
być spokojni o wynik.

P.N.: Cieszy się Pan, że Maksym 
Drabik powrócił do Włókniarza?

M.Ś.: Tak.  Na  pewno  fajnie,  że 
przyszedł  do  nas.  Natomiast  pa-
miętajmy  o  tym,  że  ten  chłopak 
bardzo  wiele  przeszedł  i  trzeba 
dużo z nim pracować, aby wrócił 
do swojej dawnej dyspozycji 
i energii. To jest bardzo dobry żuż-
lowiec - dwukrotny mistrz świata 
juniorów i jednokrotny wice-
mistrz.  Praktycznie  trzy  razy  stał 
na  podium  mistrzostw  świata, 
więc potencjał ma i tak naprawdę 
trzeba  zapewić  mu warunki,  aby 
wrócił  stary,  dobry Maks. Myślę, 
że samo to, że jeździ w domu, po-
zwala,  żeby czuł  się  jak w domu, 
w  rodzinie,  a my  będziemy  robić 
wszystko, żeby to szło w jak naj-
lepszym kierunku. 

P.N.: Mateusz Świdnicki i Jakub 
Miśkowiak wysoko postawili po-
przeczkę jako juniorzy. Oboje 
jednak zakończyli jazdę w kate-
gorii młodzieżowców. Co można 
powiedzieć o ich następcach?

M.Ś.: Na pewno Kuba Miśkowiak 
był jednym z lepszych polskich ju-

niorów,  ale  jestem  pewny,  że  ci 
którzy  zaczynają  teraz  juniorską 
przygodę  w  Częstochowie,  to  są 
następcy  Miśkowiaka  i  Świdnic-
kiego. Mamy dwóch podstawo-
wych  chłopaków,  trzeci  -  Kacper 
Halkiewicz jest bardzo zdolny, za 
jego plecami jest też bardzo dobry 
Szymon Wolski, a od września bę-
dziemy  mieć  Szymona  Ludwicza-
ka.  Ta  formacja  juniorska  jest 
młodsza,  ale  mamy  co ważne,  to 
utalentowana młodzież w podob-
nym wieku, a więc mamy z czego 
wybierać.

P.N.: Włókniarz jak żaden inny 
polski klub skupia się mocno na 
szkoleniu młodzieży. To przynosi 
spodziewane efekty?

M.Ś.: Tak,  ja  powiem  nieskrom-
nie, że w zeszłym sezonie 2022 to 
był wyczyn  historyczny.  Juniorzy 
Włókniarza  zdobyli  19  medali 
w różnych kategoriach - to się nie 
zdarzyło  w  Częstochowie  nigdy 
i  chyba  w  żadnym  innym  klubie 
w historii polskiego żużla. Jest to 
świadectwo  tego,  jak  Włókniarz 
szkoli  młodzież.  Jesteśmy  żużlo-
wą  Barceloną  na  mapie  Europy. 
To daje power i satysfakcję. 

P.N.: To już kolejny rok z U-24 
Ekstraligą. Jak teraz z perspek-
tywy czasu ocenia Pan te roz-

grywki? O co walczyć będzie 
drużyna?

M.Ś.: Niektórzy podeszli do tego 
bardzo  ambitnie  -  my  chcieliśmy 
podejść bardziej szkoleniowo. Sys-
tem  miał  zupełnie  inaczej  wyglą-
dać. W tej chwili to ewoluuje, bę-
dziemy musieli się do tego dosto-
sować. Na pewno  jest to produkt 
bardzo drogi w utrzymaniu, a jaki 
będzie efekt tego wszystkiego, to 
zobaczymy. Nie ukrywam, że scep-
tycznie  podchodzę  do  projektu. 
Koszty idą w miliony. Myślę, że te 
pieniądze mogłyby być ulokowane 
w inną formę marketingu żużlowe-
go,  który  spowodowałby  powrót 
na  mapę  Polski  zapomnianych 
ośrodków  żużlowych,  takich  jak 
Ruda  Śląska,  Świętochłowice  czy 
nawet Legia Warszawa, która była 

pierwszym drużynowym mistrzem 
Polski  na  żużlu,  a  już  mało  kto 
o tym pamięta.

P.N.: Jakie cele stawiacie sobie 
w tym roku?

M.Ś.: Zdajemy sobie sprawę z te-
go,  że  jest  dużo  więcej  drużyn 
o bardzo silnym potencjale w tym 
sezonie,  ale  mimo  wszystko  bę-
dziemy  pracować  nad  tym,  żeby 
walczyć o najwyższy tytuł. Wiem, 
że  jest  to  trudniejsze  niż  w  ze-
szłym sezonie. Ale jak wygrywać, 
to najmocniejszymi. 

P.N.: Czego wam życzyć w tym 
sezonie?

M.Ś.: Wygranej w każdym meczu, 
zero kontuzji i pełnego stadionu. 

P.N.: Dziękuję za rozmowę.

Wywiad z prezesem Michałem Świącikiem

fot. archiwum redakcji

Zmiany w prawie  

Unia Europejska chce zaostrzyć 
prawo dotyczące prowadzenia 
pojazdów dla osób powyżej 70 
roku życia. Według nowych 
zasad, osoby po osiągnięciu 
określonego w ustawie wieku 
będą musiały przechodzić ba-
dania, które potwierdzą zdolność 
do kierowania. 

Decyzja o wprowadzeniu no-
wego  obowiązku  związana  jest 
z chęcią zwiększenia bezpieczeń-
stwa na drogach. Kierowcy po-
wyżej 70 roku życia będą musieli 
raz  na  5  lat  udowadniać  swoją 
zdolność  do  prowadzenia  po-
jazdów. 

Zgodnie z projektem ustawy Ko-
misji Europejskiej, reforma zmieni 
także ważność praw jazdy. Byłyby 
one  wówczas  ważne  przez  15 
lat w całej UE,  zamiast obecnych 
dziesięciu  lat.  Ponadto  prawa 
jazdy  mają  stać  się  cyfrowe,  tak 
aby  ich  odnowienie  można  było 
załatwić przez Internet. 

15-letni okres ważności nie będzie 
dotyczył  osób  powyżej  70.  roku 
życia.  Seniorzy  będą  otrzymywać 
prawa jazdy ważne tylko przez pięć 
lat. O sposobie i stopniu weryfiko-
wania  zdolności  do  prowadzenia 
pojazdów będą decydować bezpo-
średnio państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Zgodnie z projektem, 
jeśli  „w trakcie załatwiania formal-
ności” okaże się, że wnioskodawca 
nie  spełnia  (już)  standardów  me-
dycznych, wówczas  będzie można 
zarządzić badanie lekarskie.
W  tym  momencie  nie  obowią-
zują żadne dodatkowe obostrzenia 
ani  nakaz  przeprowadzania  badań 
lekarskich  związanych  z  osiągnię-
ciem przez posiadacza prawa jazdy 
konkretnego wieku. Jedynie osoby 
z problemami zdrowotnymi muszą 
pamiętać, że niezależnie od wieku, 
konieczne  jest  wykonanie  badań 
lekarskich,  by  móc  zachować 
uprawnienia. 

 ■ opr. nl

Ograniczenia dla kierowców 
powyżej 70. roku życia

fot.: freepik.com
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 SPRZEDAM: 1. Umywalkę z baterią 
z "Koła" 2. Toaletkę kompakt z "Koła" 3. 
Drzwi wejściowe, pokojowe oraz 
harmonijkowe 4. Wannę metalową
Nr tel. 501 109 822

 ANGIELSKI tłumaczenia i korekta umów, 
CV, dokumentów, działalność od 1996 r. 
Tel. 508 569 307

 Oddam tanio: muszla wisząca do 
geberitu - biała. Tel. 693 629 529

 Wynajmę mieszkanie. Bardzo ładne, 
centrum, po kapitalnym remoncie. 
Pokój, kuchnia i łazienka. Słoneczne 
od południa. Z umeblowaniem. 
Tel. 693 629 529

 Mężczyzna lat 47 podejmie pracę jako 
tokarz - ślusarz. Tel. 694 200 794

OGŁOSZENIA

Wynajmę mieszkanie. Bardzo ładne, 

Mężczyzna lat 47 podejmie pracę jako 

Porada

W ostatnich latach wzrosło zainte-
resowanie alternatywami dla trady-
cyjnych papierosów, na co zapewne 
wpływ mają kampanie edukacyjne 
wskazujące korzyści dla organizmu, 
jakie przynosi rozstanie się z tą 
najbardziej szkodliwą wersją przyj-
mowania nikotyny. Jednak prócz 
najważniejszych – zdrowotnych 
skutków decyzji o przerzuceniu się 
na nikotynowe alternatywy, warto 
pamiętać o tych, które wpływają na 
nasz komfort i mają znaczenie ko-
smetyczne.
Do  tych  alternatyw  zaliczamy  sa-

szetki nikotynowe, podgrzewacze 
tytoniu i e-papierosy. Jak podają opra-
cowania naukowe[1], kiedy palacze 
przechodzą  na  wyłączne  używanie 
e-papierosów,  poziom  biomarkerów 
związanych  z  narażeniem  na  tytoń, 
takich jak tlenek węgla, benzen i akro-
leina, obniża do poziomów porówny-
walnych z byłymi palaczami.

W jamie ustnej palenie papierosów 
może skutkować zapaleniem dziąseł, 
zapaleniem  przyzębia,  przebarwie-
niem zębów  i nieprzyjemnych zapa-
chem oddechu.
Dzieje  się  tak,  ponieważ  podczas 
spalania  tytoniu w  papierosie  uwal-
nianych  jest  ponad  7000  substancji 
chemicznych, w tym wiele znanych 
substancji  toksycznych  i  gazów  lot-
nych[2].  Uważa  się,  że  wdychanie 
dymu  papierosowego  wiąże  się 
z utrzymującym się w ustach nieprzy-
jemnym zapachem oddechu, przy 
czym zapach ten może być również 
przypisany gazom produkowanym 
przez bakterie jamy ustnej.

Z  kolei  e-liquidy  używane  w  pa-
pierosach  elektronicznych  zazwy-
czaj  nie  zawierają  tytoniu,  dlatego 
ich  podgrzewanie  w  e-papierosach 
powoduje powstawanie  aerozoli  za-
wierających znacznie mniej związków 
niż te wytwarzane przez papierosy[3]. 
Wniosek  natury  estetyczno-kosme-
tycznej nasuwa się sam.
Doświadczenie,  które  zostało 
przeprowadzone  w  ubiegłym  roku 
zakładało  zbadanie pod  tym katem 
33  zdrowych  ochotników  podzie-
lonych na 3 grupy, przy czym we 
wspomnianym  pilotażowym  do-
świadczeniu  posłużono  się  zmo-
dyfi kowaną  metodą    stosowaną 
do  oceny  produktów  do…  pielę-
gnacji jamy ustnej. Wszystko po to, 
by  ocenić  oddech  użytkowników 
e-papierosów,  użytkowników  pa-
pierosów tradycyjnych i osób niepa-
lących.  
Jak  wskazano  w  konkluzji  przy-
wołanego  badania,  używanie  pa-
pierosów  i  e-papierosów powoduje 
powstawanie oddechu o istotnych 

różnicach  w  aromacie  i  nie  trudno 
zgadnąć,  że  mogą  istnieć  korzyści 
kosmetyczne dla palaczy, którzy 
rzucają  palenie  lub  przechodzą  na 
wyłączne używanie e-papierosa. Jak 
podkreślono,  konieczne  są  dalsze 
badania, aby zrozumieć wpływ uży-
wania  e-papierosów na  jamę  ustną 
i zweryfi kować opinię, czy przejście 
na  wyłączne  używanie  e-papie-
rosów  spowoduje  długoterminową 
poprawę  zapachu  oddechu.  Osoby 
rozważające  taką  możliwość  po-
winny  jednak  zwracać  uwagę  na 
to,  czy  sięgają  po produkty  certyfi -
kowane,  posiadające  odpowiednie 
atesty i poddawane regularnym 
badaniom,  zarówno  jeśli  chodzi 
o urządzenia, jak i liquidy. Na rynku 
jest  dostępnych  wiele  produktów 
tej  kategorii,  działających  w  sys-
temach  zamkniętych,  z  gotowymi 
wymiennymi  kartridżami,  jak  na 
przykład Vuse  ePod, w  systemach 
otwartych,  gdy  użytkownik  samo-
dzielnie napełnia zbiornik na liquid, 
a  od  niedawna  na  rynku  są  także 
produkty jednorazowe.

■ materiał prasowy

[1]  Dalrymple  A.,  Pilot  study  to  determine  dif-
ferences  in  breath  odour  between  cigarett e 
and  e-cigarett e  consumers,  Scienti fi c  Reports, 
Springer Nature Feb 9, 2022
[2]  Perfetti  ,  T. A.  &  Rodgman, A.  The  Chemical 
Components of Tobacco and Tobacco Smoke 2nd 
edn., CRC Press, 2013
[3] Tayyarah, R. & Long, G. A. Comparison of select 
analytes in aerosol from e-cigarett es with smoke 
from conventi onal cigarett es and with ambient air. 
Regul. Toxicol. Pharmacol. 70, 704–710 (2014).

Świeży oddech a alternatywy nikotynowe
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Spotkanie pokoleń „Gramy dalej”

Z okazji 50-lecia Klubu Uczel-
nianego AZS UJD w sobotę, 
18 marca w auli Magnum UJD 
w Częstochowie odbyła się uro-
czysta gala, w której uczestni-
czyli prezesi klubu uczelnianego 
AZS WSN/WSP/AJD, trenerzy, 
zawodnicy, działacze oraz człon-
kowie.

Jubileuszowe  spotkanie  było 
okazją  do  przypomnienia  hi-
storii  Klubu  Uczelnianego  AZS 
UJD,  którą  w  formie  prezentacji 
przedstawił  dr  Wiesław  Pięta. 
W wydarzeniu udział wzięli m.in.
Marek  Balt  –  Poseł  do  Parla-
mentu  Europejskiego,  Andrzej 
Szewiński  –  Poseł  na  Sejm 
Rzeczpospolitej  (siatkarz  AZS 
Częstochowa, mistrz Polski WSP, 
były wiceprezesa  Zarządu Głów-
nego AZS  i  członek  zarządu AZS 
WSP),  Zdzisław  Wolski  –  Poseł 
na  Sejm,  Grażyna  Matyszczak 
–  dyrektor  biura  Posła  na  Sejm 
Szymona  Giżyńskiego,  Stanisław 

Gmitruk  –  wiceprzewodniczący 
Sejmik  Województwa  Śląskiego, 
Krzysztof Smela-Starosta Powiatu 
Częstochowskiego  (mistrz  Polski 
WSP  w  piłce  nożnej),  dr  Jolanta 
Urbańska  –  wiceprzewodnicząca 
Rady  Miasta  Częstochowy,  Piotr 
Grzybowski  –  zastępca  Prezy-
denta miasta  Częstochowy,  prof. 
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
–  rektor  Uniwersytetu  Humani-
styczno-Przyrodniczego  im.  Jana 
Długosza  w  Częstochowie,  prof. 
Eligiusz  Małolepszy  –  członek 
rady  UJD,  prof.  Przemysław 
Sznurkowski  –  dziekan Wydziału 
Humanistycznego  UJD,  prof. 
Leon Rak – prodziekan Wydziału 
Nauk  o  Zdrowiu  UJD,  Andrzej 
Gołaszewski  –  były  zasłużony 
prezes  AZS  Częstochowa,  Kazi-
mierz Skrzypek – wiceprezes Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego, 
Roman  Fajkus  –  wiceprezes  Ślą-
skiego Związku Tenisa Stołowego, 
Tomasz Włodarczyk – wiceprezes 
Polskiego Związku Sportu Niesły-

szących.  Prezes  AZS  UJD Marek 
Fijałkowski i Prezes Honorowy dr 
Wiesław  Pięta  wręczyli  pamiąt-
kowe  medale  50-lecia  AZS  UJD 
założycielom  klubu,  prezesom 
klubu, wybitnym zawodników 
klubu, sponsorom i mediom.

Podsumowanie osiągnięć
W latach 1973-2023 8 studen-
tów-sportowców reprezentowało 
Polskę  w  Igrzyskach  Olimpij-
skich  oraz  Igrzyskach  Głuchych. 
Ogółem  przez  te  wszystkie  lata 
częstochowianie  zdobyli  440 
medali w mistrzostwach uczelni 
wyższych,  11  medali  drużyno-
wych  mistrzostw  Polski  kobiet 
w  tenisie  stołowym, 8 pucharów 
Polski  kobiet,  45  medali  w  in-
dywidualnych mistrzostwach 
Polski  seniorów  w  tenisie  sto-
łowym i w podnoszeniu ciężarów. 
Studenci  startowali  i  zdobywali 
medale  w  uniwersjadach,  aka-
demickich  mistrzostwach  świata 
i Europy.

Świętowali 50-lecie istnienia KU AZS UJD

Już w najbliższą sobotę

W najbliższą sobotę, 25 marca 
na Arenie zielona-energia.com 
w Częstochowie odbędzie się 49. 
Memoriał im. Bronisława Idzi-
kowskiego i Marka Czernego! 
Będzie to wydarzenie inaguru-
jące sezon żużlowy w naszym 
mieście. Początek o godzinie 
15:00.

Obsada  49.  Memoriału  im.  Bro-
nisława  Idzikowskiego  i  Marka 
Czernego:
1.  Mikkel  Michelsen  (Włókniarz 
Częstochowa)
2.  Peter  Ljung  (ebut.pl  Stal  Go-
rzów)
3.  Jonas  Jeppesen  (Texom  Stal 
Rzeszów)
4.  Mateusz  Szczepaniak  (ZOO-
leszcz GKM Grudziądz)
5.  Maksym  Drabik  (Włókniarz 
Częstochowa)
6. TBA
7.  Franciszek  Karczewski  (Włók-
niarz Częstochowa)
8.  Anton  Karlsson  (Włókniarz 
Częstochowa)
9.  Kacper  Woryna  (Włókniarz 

Częstochowa)
10.  Jakub  Miśkowiak  (Włókniarz 
Częstochowa)
11. Mitchell Cluff  (Włókniarz Czę-
stochowa)
12.  Peter Kildemand  (Texom Stal 
Rzeszów)
13. Leon Madsen (Włókniarz Czę-
stochowa)
14. Damian Dróżdż (Metalika Re-
cykling Kolejarz Rawicz)
15.  Kajetan  Kupiec  (Włókniarz 
Częstochowa)
16.  Espen  Sola  (Włókniarz  Czę-
stochowa)
17 (R1). Kacper Halkiewicz (Włók-
niarz Częstochowa)

18  (R2).  Szymon  Wolski  (Włók-
niarz Częstochowa)

Informacje o wydarzeniu:
Bilet wstępu: 30 PLN.
Program zawodów: 5 PLN.
Sprzedaż:  siedziba  klubu  przy 
ul. Olsztyńskiej 123/127 piątek - 
w godzinach 08:00–16:00, w so-
botę do 15:00. Dodatkowo w dniu 
zawodów  czynne  będą  kasy  (od 
14:00)  przy  wejściu  głównym 
(od  ul.  Orlik-Rückemanna)  oraz 
kasa  od  ul.  Marysia.  Karneto-
wicze: wstęp bezpłatny! Dzieci do 
12  roku  życia  (ur. w  2011  i  póź-
niej): wstęp bezpłatny!

Memoriał na otwarcie sezonu żużlowego
fot. Włókniarz Częstochowa

Fizjoterapia Miodek

W 19. kolejce Ligi 40-latków 
w piłce siatkowej Fizjoterapia 
Miodek pokonała po trzyse-
towym pojedynku drużynę 
Poczesna&Blachownia K&K 
i właściwie może być już pewna 
mistrzostwskiego tytułu. 

-  W  pozostałych  niedzielnych 
spotkaniach  Servecom  pewnie 
pokonał Samych Swoich a Gmina 

Rędziny  pokonała  sąsiadujący 
w tabeli Volley, dzięki czemu wy-
przedziła  swoich  niedzielnych 
rywali  w  klasyfi kacji  rozgrywek 
– podsumowuje Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i rekreacji  
MOSiR w Częstochowie  i dodaje 
- W nadchodzących dwóch ostat-
nich kolejkach sezonu 2022/2023 
przyglądać  się  będziemy  szcze-
gólnie  rozstrzygnięciom  spotkań 

z udziałem drużyn Servecom i Au-
tomania  Mikrus  Mykanów.  Dru-
żyny  te walczą  o  trzecią  pozycję 
w tabeli i kto wie, może los brązo-
wych medali wyjaśni  się  dopiero 
w  ostatniej  kolejce  po  bezpo-
średnim pojedynku obu drużyn.
Wyniki ostatnich spotkań:
19  kolejka  –  19.03.2023  (nie-
dziela)
Fizjoterapia  Miodek  –  Pocze-

sna&Blachownia K&K  2:1
(25:18, 23:25, 15:12)
MVP spotkania – Michał Stolarski
Servecom – Sami Swoi  2:0
(25:16, 25:11)
MVP  spotkania  –  Łukasz  Choj-
nowski
Volley – Gmina Rędziny  0:2
(17:25, 19:25)
MVP  spotkania  –  Przemysław 
Błaszczyk

Terminy następnych spotkań:
20  kolejka  –  26.03.2023  (nie-
dziela)
g.  9.30  Volley  –  Poczesna&Bla-
chownia K&K
g. 10.30 Servecom – Fizjoterapia 
Miodek
g.  11.30  Automania  Mikrus  My-
kanów – Sami Swoi
pauza Gmina Rędziny

Podsumowanie dziewiętnastej kolejki Ligi 40-latków w piłce siatkowej

24 marca (piątek)

Półfi nały Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej
16:30 Eco-Team AZS Stoelzle Cz-wa – MKS Bzura Ozorków
18:30 SKFiS KaEmKa Starogard Gdański – Chemeko-System Gwardia 
Wrocław

Hala Sportowa IV LO im. H. Sienkiewicza, ul. Racławicka 56

Amatorska Liga Siatkówki
18:30 Wkręt Met – Jedność Mykanów
19:30 Servecom – Alfasport Volley 
20:30 Prez-Met – Miodek Fizjoterapia
Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Tadeusza Rejtana 7c

Amatorska Liga Siatkówki
19:00 Gmina Konopiska – CS PSP
20:00 Grom Poczesna Klimas&Klimas – Zakholding.pl Projekt 42-200
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

25 marca (sobota)

Parkrun Las Aniołowski - Bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu
9:00 Las Aniołowski, koniec Promenady im. Czesława Niemena

Półfi nały Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej
11:00 MKS Bzura Ozorków – Chemeko-System Gwardia Wrocław
13:00  Eco-Team  AZS  Stoelzle  Cz-wa  –  SKFiS  KaEmKa  Starogard 
Gdański
Hala Sportowa IV LO im. H. Sienkiewicza, ul. Racławicka 56

Otwarcie  sezonu  speedrowerowego.  Turniej  o  puchar  Prezydenta 
Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
11:00 Tor Speedrowerowy, ul. Stefana Starzyńskiego 10A

49. Memoriał żużlowy im. Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego
15:00 Miejski  Stadion  „zielona-energia.com Arena Częstochowa”,  ul. 
Olsztyńska 123/127

Mecz  II  ligi  piłki  siatkowej  kobiet:  KS  Silesia  Częstochowa  – MUKS 
Sari Żory
16:00 Hala Sportowa Akademickiego Centrum Kultury  i Sportu Poli-
techniki Częstochowskiej, Aleja Armii Krajowej 23/25

II liga piłki siatkowej mężczyzn: Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
–  IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice 
17:30 Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

26 marca (niedziela)

Liga 40–latków w piłkę siatkową
9:30   Volley – Poczesna&Blachownia K&K
10:30 Servecom – Miodek Fizjoterapia
11:30 Mikrus Mykanów – Sami Swoi
Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Tadeusza Rejtana 7c

Półfi nały Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej
11:00 SKFiS KaEmKa Starogard Gdański – MKS Bzura Ozorków
13:00  Eco-Team  AZS  Stoelzle  Cz-wa  –  Chemeko-System  Gwardia 
Wrocław
Hala Sportowa IV LO im. H. Sienkiewicza, ul. Racławicka 56

TAURON 1. Liga piłki siatkowej mężczyzn: Exact Systems Norwid Czę-
stochowa – Polski Cukier Avia Świdnik
17:00 Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Zapowiedzi
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