
Uwaga kierowcy! W związku z rozpoczęciem kolejnego 
etapu przebudowy torowiska tramwajowego, od najbliż-
szej soboty (10.10.) wlot ul. Dekabrystów do skrzyżowania 
z al. Armii Krajowej będzie zamknięty dla ruchu. Jest też 
dobra wiadomość – w piątek (9.10.) w godzinach popołu-
dniowych - otwarte zostanie skrzyżowanie al. Armii 
Krajowej z ulicą Worcella, a także przywrócona zostanie 
stała organizacja ruchu w alei Wyzwolenia. 

Spółka Sunningwell Steel, która wygrała przetarg  
na sprzedaż będącej w upadłości ISD Huty Częstochowa 
nie zapłaciła 220 mln zł. Sąd gospodarczy unieważnił 
przetarg z winy oferenta.

Nietypowy rozbój w Częstochowie. 51-latka przyłożyła 
młodej kobiecie do pleców parasolkę twierdząc, że to 
broń. Następnie rzuciła się na nią z pięściami i zażądała 
oddania torebki. Ofiara zaczęła krzyczeć. Na jej wołanie 
o pomoc zareagowali będący w pobliżu mężczyźni.

www.zycieczestochowy.pl                 www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Przebudowa linii tramwajowej

Kierowców czekają 
kolejne utrudnienia 

Wszystkie ograniczenia, które do tej pory miały dotyczyć  
wyłącznie strefy żółtej, będą obowiązywać w całej Polsce.  
Co to oznacza? Przede wszystkim konieczność stosowania 
maseczek nie tylko wewnątrz, ale i na świeżym powietrzu,  
a także ograniczenia w liczbie osób biorących udział  
w przyjęciach okolicznościowych do 75. Nowe zasady  
będą obowiązywać od 10 października. 

 Q ciąg dalszy na stronie 3

ANDRZEJ 
PONIEDZIELSKI

20.10.2020 
godz. 19:00

m o ż e s z  c z u ć  s i ę  b e z p i e c z n i e

K l u b  P o l i t e c h n i k

Huta Częstochowa

Straciła inwestora,  
spółka nie wpłaciła pieniędzy

Częstochowa

Przyłożyła parasolkę  
do pleców twierdząc,  
że to... broń

UWAGA! Cała Polska  
w strefie żółtej

Obowiązek zakrywania nosa 
i ust w całym kraju

Od 10 października obowiązek za-
słaniania nosa i  ust w  przestrzeni 
publicznej - w sklepie, autobusie, ale 
także na ulicy – będzie obowią-
zywać w  całym kraju! Co ważne, 
zwolnione z  tego obowiązku są je-
dynie osoby, które posiadają za-
świadczenie lekarskie lub 
dokument, który potwierdza nie-
pełnosprawność.

Lokale gastronomiczne  
– nowe zasady

Aby zminimalizować rozprze-
strzenianie się koronawirusa, 
w  strefie czerwonej lokale ga-
stronomiczne będą mogły być 
otwarte w określonych godzinach 
– od 6:00 do 22:00. Na terenie ca-
łego kraju natomiast w tego typu 
miejscach należy zachować bez-
pieczną odległość – na 1 osobę 
powinno przypadać co najmniej  
4 m2. 

Również w całym kraju w lokalach 
gastronomicznych i innych zamknię-
tych pomieszczeniach nie można 
udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach  
okolicznościowych  
– mniej gości

W sytuacji, kiedy planujemy orga-
nizację chrzcin, wesel czy innych 
imprez okolicznościowych, powin-
niśmy pamiętać, że obowiązuje 
limit osób, które mogą brać udział 
w  tego typu wydarzeniach. 
W  strefie czerwonej – 50 osób, 
w pozostałych powiatach - 75 osób. 
W  tym przypadku ograniczenie 
wejdzie w  życie z  tygodniowym 
okresem dostosowawczym, a  więc 
17 października.
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Przed częstochowskim sądem ru-
szył proces byłych członków zarzą-
du i dyrekcji miejskich spółek - Miej-
skiego Zarządu Dróg i  Transportu 
oraz Oczyszczalni Ścieków „Warta”. 
Sąd wyłączył jawność rozpraw.

W  styczniu Prokuratura Okrę-
gowa w  Częstochowie skierowała 
do Sądu Okręgowego akt oskar-
żenia przeciwko członkom za-
rządów i  dyrekcji miejskich spółek: 

Oczyszczalni Ścieków „Warta” 
i  Miejskiego Zarządu Dróg i  Trans-
portu. Sprawa dotyczyła budowy 
dwupoziomowego węzła na DK 1 
w Częstochowie - na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego i al. Jana Pawła 
II w  latach 2013-14. Zarzuty usły-
szał były dyrektor MZDiT Mariu-
szowi S., z-ca dyrektora zarządu 
dróg Emilia T. oraz ówczesny prezes 
zarządu „Warty” Rafał L. i  wicedy-
rektor oczyszczalni Tadeusz G.  Za-
rzuty dotyczyły oszustwa na szkodę 

miasta, poświadczenia nieprawdy 
w  dokumentach oraz niedopeł-
nienia obowiązków służbowych. 
Członkowie kierownictwa oczysz-
czalni i  zarządu dróg nie przyznali 
się do zarzutów i  złożyli obszerne 
wyjaśnienia. Wobec podejrzanych 
zastosowano środki zabezpiecza-
jące w postaci dozorów policyjnych, 
zakazów opuszczenia kraju oraz po-
ręczenia majątkowe.

Zdaniem prokuratury chodziło o za-
warcie fikcyjnej umowy na szkodę 

miasta, w  ramach której jedna ze 
spółek miejskich miała świadczyć 
usługi na rzecz drugiej. Umowa ta do-
prowadziła do powstania szkody na 
rzecz miasta w wysokości ok. 200 tys. 
zł.   Oczyszczalnia Ścieków „Warta” 
miał wykonać roboty związane z pro-
wadzoną przez tę spółkę działalno-
ścią, obejmujące m.in. 
wypompowywanie ścieków. Miały 
one miejsce poza placem budowy 
węzła, ale pośrednio były związane 
z inwestycją.

Po zakończeniu prac, „Warta” 
miała domagać się zapłaty od wyko-
nawcy budowy węzła. Ten zapłacić 
nie chciał. twierdził, że nie były to 
prace należące do jego zakresu. 
Wówczas wymyślono fikcyjną 
umowę mającą na celu zrekompen-

sowanie „Warcie” poniesione koszty. 
Sąd zdecydował się umorzyć 
sprawę i  nie rozpoczynać procesu. 
Uznał oskarżonych winnym po-
świadczenia nieprawdy, lecz z uwagi 
na niską szkodliwość społeczną 
czynu umorzył sprawę. Sąd Apela-
cyjny w  Katowicach był innego 
zdania. Orzekł, że bez procesu by-
łych prezesów MZDiT oraz oczysz-
czalni „Warta” nie da się ustalić, czy 
przekroczyli oni uprawnienia z chęci 
osiągnięcia korzyści materialnych, 
czy działali na szkodę interesu pu-
blicznego poprzez poświadczenie 
nieprawdy w  dokumentach oraz 
oszustwo.

Teraz proces ruszył, lecz na wniosek 
oskarżonych został utajniony.

 ■ bea

Od uroczystej inauguracji roku 
akademickiego społeczność Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie rozpoczęła świę-
towanie jubileuszu 50-lecia po-
wstania. Rocznica przypadnie 
w lipcu 2021 roku. W tym na 
pierwszym roku (studiów I i II 
stopnia oraz jednolitych studiach 
magisterskich – w ramach studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych) 
zrekrutowało się blisko 2500 
osób.

Inauguracja nietypowa, bo prze-
biegająca w dobie pandemii COVID-
19, odbyła się z  zachowaniem 
najwyższych standardów bezpie-
czeństwa i  tylko w  wąskim gronie 
osób. W uroczystości uczestniczyli: 
władze uczelni, członkowie senatu, 
przedstawiciele Rady Uczelni, dzie-
kani, reprezentanci studentów 
i  doktorantów. Wydarzenie było 
transmitowana w sieci – dzięki temu 
mogli je oglądać pozostali pracow-
nicy, studenci, doktoranci i  przyja-
ciele uczelni.

Najważniejszym punktem była 
oczywiście immatrykulacja stu-
dentów i  doktorantów reprezentu-
jących wszystkie wydziały. Nadany 
został tytuł PRIMUS IN UNIVERSI-
TATE. W tym roku otrzymała go stu-
dentka Dominika Blachlińska 
(Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodni-

czych i Technicznych). Nagroda jest 
przyznawana za wyróżniające wy-
niki w nauce w minionym roku aka-
demickim.

Wykład inauguracyjny zatytuło-
wany „Konstytucja RP z 1997 r. po 
23 latach. Co nam zostało z  tych 
lat?” wygłosił go prof. dr hab. Marian 
Grzybowski (pracownik Wydziału 
Prawa i Ekonomii).

Poza tym nie zabrakło akcentów 
jubileuszowych. W  trakcie uroczy-
stości zebrani w  auli „Auditorium 
Maximum” wysłuchali specjalnie 
przygotowanej na 50-lecia fanfary – 
„Fanfara jubileuszowa brevis na 3 
trąbki, kotły i tubę; z okazji 50-lecia 
UJD”. Kompozytorem jest dr hab. 
Lesław Podolski, prof. UJD (z  Ka-
tedry Muzyki Wydziału Sztuki).  
- Kolejnym ważnym elementem na-

wiązującym do jubileuszu był film 
przypominający najważniejsze wy-
darzenia w liczącej już pół wieku hi-
storii uczelni opowiedziany przez jej 
absolwenta i pracownika dr. hab. Ja-
rosława Jagiełę, prof. UJD (pra-
cownik Wydziału Nauk 
Społecznych) – mówi Marek Ma-
kowski, rzecznik prasowy UJD.

Warto dodać, że rozpoczynają-
cemu się jubileuszowi towarzyszy 
m.in. specjalnie przygotowana 
strona internetowa:  www.50latujd.
edu.pl - Dzięki niej można zapoznać 
się z  historią Uczelni, poznać naj-
ważniejsze wydarzenia z  jej prze-
szłości oraz śledzić zaplanowane na 
najbliższe wydarzenia z  nim zwią-
zane – podsumowuje Marek Ma-
kowski. 

 ■ Katarzyna Gwara

Prokuratura Rejonowa w  Zawierciu 
nie zgadza się z  wyrokiem często-
chowskiego sądu w sprawie mężczy-
zny, któremu zarzuca się wielokrotny 
gwałt na nieletniej wnuczce. Sąd ska-
zał go na karę... 2 lat pozbawienia 
wolności. Zdaniem prokuratury zasą-
dzona kara jest rażąco niska. Nie zga-
dza się również z sądową opinią, że 
do gwałtu nie doszło. 

Ustalenia śledztwa
Z  ustaleń śledztwa prowadzonego 

przez Prokuraturę Rejonową w  Za-
wierciu wynikało, że w okresie blisko 
7 miesięcy nieletnia wnuczka była 
wielokrotnie wykorzystywana seksu-
alnie przez swojego dziadka, który do-
puszczając się czynów o charakterze 
pedofilskim stosował podstęp, 
przemoc i groźbę.

Wyrok
Wyrokiem z 27 lipca 2020 roku, Sąd 

Okręgowy w Częstochowie uznał, że 
Marek K. doprowadził kilkanaście 
razy swoją nieletnią wnuczkę do ob-
cowania płciowego i  poddania się 
innej czynności seksualnej i skazał go 
na karę... 2 lat pozbawienia wolności. 
Sąd jednocześnie uznał, iż materiał 
dowodowy zgromadzony w  sprawie 
nie pozwolił na przyjęcie, iż doszło do 
gwałtu na dziewczynce.

Błąd w ustaleniach faktycznych
- Wyrok został zaskarżony przez 

prokuratora, który wskazał, iż usta-
lenia dokonane przez sąd i instancje są 
nieprawidłowe, albowiem analiza ca-
łości zgromadzonego materiału do-
wodowego wskazuje, że oskarżony 
podejmował wobec wnuczki działania 
mające na celu jej podporządkowanie, 
szantaż, manipulacje oraz stosował 
wobec niej przemoc psychiczną. 
Oskarżony takimi metodami dążył do 
całkowitego podporządkowania 
sobie wnuczki, która w wyniku takich 
działań stała się bardziej uległa i zdez-
orientowana – informują przedstawi-
ciele Prokuratury Krajowej.

Zdaniem prokuratora nie można 
umniejszać znaczenia tego rodzaju 
przemocy, która została zastosowana 
przez Marka K. wobec małoletniej 
wnuczki, pozostającej pod jego 
opieką. - Jak podniesiono w apelacji, 
postawę i  zachowania oskarżonego 
polegające na oznajmianiu pokrzyw-
dzonej, iż w przypadku ujawnienia ko-
mukolwiek informacji o  zaistniałych 
zdarzeniach będzie musiała wypro-
wadzić się z  domu, niewątpliwie 
uznać należy za formę szantażowania 

i  manipulowania, stanowiącą jedno-
cześnie przejaw przemocy – dodają. 
Z ustaleń wynika, że oskarżony wyko-
rzystywał swoją pozycję wymuszając 
na wnuczce określone zachowania 
i posłuszeństwo, czyniąc to w sposób 
niewątpliwie przemocowy, prowa-
dzący do jej cierpienia i krzywd psy-
chicznych.

Rażąca niewspółmierność kary
W  apelacji uznano, że okoliczności 

sprawy, jak również dowody zgroma-
dzone w toku prowadzonego postę-
powania, nie pozwalają na uznanie, że 
kara wymierzona oskarżonemu 
spełni swoje cele w  zakresie pre-
wencji ogólnej i  szczególnej, a  także, 
że jest ona adekwatna do stopnia za-
winienia. - Oskarżony dopuścił się za-
rzucanemu mu czynu wobec wnuczki, 
nad którą winien był sprawować 
pieczę, wychowywać oraz zapewniać 
właściwe warunki rozwoju tak fizycz-
nego jak i psychicznego, a także gwa-
rantować jej poczucie bezpieczeństwa 
i  zaufania. Tymczasem jego zacho-
wania, podejmowane z dużą częstotli-
wością, najczęściej przy 
wykorzystaniu nieobecności innych 
domowników, pod wpływem alko-
holu prowadziły do naruszenia wol-
ności seksualnej pokrzywdzonej, 
zaburzenia jej prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego – tłumaczą przed-
stawiciele Prokuratury Okręgowej. 
Negatywny wpływ zachowań oskar-
żonego na pokrzywdzoną został po-
twierdzony w  zeznaniach świadków, 
którzy widzieli ją zapłakaną i opuch-
niętą. Pokrzywdzona żaliła się też, że 
boi się dziadka. Dopuszczając się 
przestępczych zachowań oskarżony 
nie miał żadnych „hamulców” moral-
nych i obyczajowych, które mogłyby 
go powstrzymać.

Wnioski prokuratury
Prokurator wniósł o zmianę, zaskar-

żonego wyroku poprzez przyjęcie, że 
oskarżony dopuścił się gwałtu i  wy-
mierzenie mu kary 7 lat pozbawienia 
wolności.

Wniósł również o orzeczenie środka 
karnego w  postaci zakazu zbliżania 
się do pokrzywdzonej na odległość 
nie mniejszą niż 200 metrów oraz za-
kazu osobistego i telefonicznego kon-
taktowania się z  wnuczką na okres  
5 lat, a także środka karnego polegają-
cego na dożywotnim zakazie zajmo-
wania wszelkich stanowisk, 
wykonywania wszelkich zawodów 
i działalności związanych z wychowa-
niem, edukacją i  leczeniem, małolet-
nich lub z opieką nad nimi.

 ■ Katarzyna Gwara

Sąd

Ruszył utajniony proces urzędników

Jest apelacja

Sąd się pomylił uznając,  
że gwałtu nie było? 

UJD

Inauguracja nowego  
roku akademickiego

Październik pod znakiem praktyk
Nasze redakcyjne szeregi zasiliła praktykankta Karolina. Jest młoda, zdolna 
i ciekawa otaczającego ją świata. Bez najmniejszych problemów nawiązują 
kontakt z różnymi ludźmi. Z ogromną pasją realizują powierzone im zadania. 
W kolejnych numerach naszej gazety znajdziecie próbkę jej umiejętności 
dziennikarskich. Tymczasem zachęcamy do bliższego poznania Karoliny  
– oto, co napisała na swój temat.

Nazywam się Karolina Orszulak. Jestem studentką trzeciego roku 
dzinnikarstwa i kultury mediów na Uniwersytecie Humanistyczno-
Przyrodniczym w Częstochowie. Powyższy kierunek wybrałam dlatego, 
ponieważ od najmłodzych lat interesowało mnie życie mediów. Jestem osobą 
bardzo otwartą, która potrafi komunikować się i rozmawiać z ludźmi. Uważam, 
że jest to ważna cecha, aby móc realizować się w tym zawodzie. Pomimo 
krótkiego doświadczenia, przeprowadzałam wywiady z wielona osobami m.in 
z Piotrem Kędzierskim- dziennikarzem radiowym i telewizyjnym założycielem 
radia ,,Newonce''. Spotkanie z doświadczonym radiowcem, uświadomiło mi, 
z czym związany jest ten zawód oraz jakie może nieść za sobą konsekwencje.   
W przyszłości chciałabym sprawdzić się w roli dziennikarza, gdyż sądzę, że jest 
to niezwykle interesująca, ale zarazem odpowiedzialna praca, związana 
z ciągłym zdobywaniem nowych infromacji, która odbiega od monotonii. 

zdj. UJD
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Wydarzenia kulturalne  
na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całko-
wity zakaz organizacji i  uczestniczenia 
w  wydarzeniach kulturalnych. W  kinach 
natomiast może przebywać 25 proc. pu-
bliczności. Jak to wygląda w  pozostałej 
części kraju?

W przestrzeni zamkniętej tego typu wy-
darzenie może odbyć się z  udziałem 25 
proc. publiczności - taka sama zasada 
obowiązuje w  kinach. W  wydarzeniach 
kulturalnych, które odbywają się w  ple-
nerze może uczestniczyć maksymalnie 
100 osób - jednak liczba widzów, słu-
chaczy, zwiedzających lub uczestników 
nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2. 

Dbaj o bezpieczeństwo  
podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograni-
czenie dotyczące liczby uczestników 
zgromadzeń. Może to być maksymalnie 
150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać 
usta i  nos, a  także zachować minimum  
1,5 m odległości od innych osób. Dodat-
kowo, pomiędzy zgromadzeniami musi 
zostać zachowana odległość – minimum 
100 m.

Strefa czerwona  
– nowa lista powiatów
Od soboty, 10 października,  
na nowej liście czerwonej znajdą się  
32 powiaty i 6 miast. 

Nowa lista powiatów  
wygląda następująco:

STREFA CZERWONA:

województwo kujawsko-pomorskie:  
powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;
województwo lubelskie:  
powiat janowski, łęczyński  
oraz włodawski;
województwo łódzkie:  
powiat bełchatowski, wieluński  
oraz Piotrków Trybunalski;
województwo małopolskie:  
powiat limanowski, myślenicki,  
nowotarski, suski oraz tatrzański;
województwo mazowieckie: 
powiat otwocki oraz szydłowiecki;
województwo opolskie: powiat oleski;
województwo podkarpackie: powiat 
dębicki oraz mielecki;
województwo podlaskie:  
powiat białostocki, zambrowski  
oraz Suwałki;
województwo pomorskie:  
powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski 
oraz Sopot;
województwo śląskie: powiat kłobucki;
województwo świętokrzyskie:  
powiat kielecki oraz Kielce;
województwo warmińsko-mazurskie:  
powiat bartoszycki, działdowski, iławski 
oraz ostródzki;
województwo wielkopolskie:  
powiat krotoszyński, międzychodzki,  
rawicki oraz wolsztyński;
województwo zachodniopomorskie:  
Koszalin.

 ■ Katarzyna Gwara

Przypomnijmy: pierwszy przetarg na sprzedaż 
przedsiębiorstwa ISD Huta Częstochowa odbył 
się przed częstochowskim sądem w czerwcu. Przy 
cenie wywoławczej 250 mln zł netto nie wpłynęła 
żadna oferta.

Cena wywoławcza w drugim przetargu została 
ustalona na 220 mln zł netto. Przetarg odbył się 
w Sądzie Rejonowym 28 lipca. Tylko jedna firma 
złożyła ofertę zakupu Huty Częstochowa. Hol-
ding Sunningwell Steel Polska zaoferował cenę 
wywoławczą, czyli 220 mln zł. Sąd wybrał tę 
ofertę. Wbrew zapowiedziom do sądu nie wpły-
nęło zażalenie na wyniki przetargu na sprzedaż 
majątku huty. Przed rozpoczęciem posiedzenia 
przetargowego, po terminie, wpłynęła bowiem 
oferta spółki Corween Investments wraz z wnio-
skami o  rozpoznanie jej mimo upływu terminu. 
Sędzia komisarz oddaliła wnioski ze względu na 
brak podstawy prawnej (oferta Corween Invest-

ments opiewała na 222 mln zł, została złożona po 
terminie i nie zapłacono do niej wadium). Spółka 
Corween wnioskowała o  unieważnienie prze-
targu z  ważnej przyczyny, którą miało być zło-
żenie oferty na wyższą kwotę. Syndyk nie znalazł 
jednak podstaw do uwzględnienia wniosku Cor-
ween Investments. I tak decyzja o tym, że Sunnin-
gwell Steel wygrała przetarg była prawomocna. 
Termin transakcji upływał z  dniem 5 paździer-
nika. Pieniądze jednak nie wpłynęły na konto, 
transakcja nie doszła do skutku, 8 października 
sąd gospodarczy unieważnił przetarg z winy ofe-
renta.

Zarząd spółki ISD Polska, właściciel Huty Czę-
stochowa, pod koniec czerwca 2019 r. złożył 
w  sądzie gospodarczym wniosek o  upadłość. 4 
września sąd ogłosił upadłość likwidacyjną huty. 
We wrześniu syndyk wydzierżawił hutę na 12 
miesięcy spółce Sunningwell International 
Polska. Umowa przewidziała też prawo pierwo-
kupu.

 ■ bea

Huta Częstochowa

Straciła inwestora, spółka nie wpłaciła 
pieniędzy

Częstochowa

Przyłożyła parasolkę do pleców twierdząc, 
że to... broń
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Choroby układu krwiotwórcze-
go i chłonnego  dotyczą  z każ-
dym rokiem  coraz większej  
grupy pacjentów. Nie omija to 
także naszego miasta i regionu. 
Składa się na to szereg czynni-
ków -  nie tylko większa  zapa-
dalność   i  wykrywalność, ale  
również  nowocześniejsze  me-
tody  leczenia, które  wiele  nie-
uleczalnych chorób  hematolo-
gicznych  o bardzo złym roko-
waniu  zmieniło  w ostatnich  
2-3 dekadach  na choroby  
przewlekłe  z możliwością  do-
brej  kontroli farmakologicznej. 
Warunkiem tego postępu jest 
oczywiście istnienie zaplecza 
medycznego i  dostępność   
do nowych  strategii  diagno-
styki i terapii. 

 Specjalistyczny  Szpital  Onko-
logiczny  NU - MED - Oddział 
w  Częstochowie  od początku 
swego działania  stał się  ośrod-

kiem  wspierającym  pacjentów  z  
nowotworowymi  chorobami  
krwi, szpiku  i układu chłonnego.

Po likwidacji oddziału hemato-
logii w  Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w  Często-
chowie  w  2016 roku,  sytuacja 
tej grupy chorych stała się  w na-
szym regionie  szczególnie  
trudna.

Na bazie struktur onkologicz-
nych  i kontraktu onkologicznego  
z  NFZ  w NU - MED  stworzono  
możliwość  leczenia   pacjentów  
onkohematologicznych  począt-
kowo w  ramach oddziału che-
mioterapii  jednodniowej   
i  gabinetu  chemioterapii ambu-
latoryjnej, a  dalszym  staraniem  
Dyrekcji  szpitala i  koordynatora 
do spraw hematologii   
Elżbiety Morawiec-Szymonik - 
od kwietnia bieżącego roku rów-
nież w poradni onkologicznej.

Dyrekcja Szpitala Onkologicz-
nego NU –MED  – Oddział 
w  Częstochowie – stworzyła 
również  warunki do  rozwoju ini-
cjatyw prozdrowotnych  ściśle 
współpracując  z  Częstochowską 
Fundacją  na Rzecz Hematologii 
„PRZY TOBIE”  w zakresie orga-
nizacji warsztatów edukacyjnych 
dla pacjentów  i  ich rodzin, kon-
sultacji  indywidualnych  i  grupo-
wych  z   zakresu  dietetyki, 
konferencji naukowo-dydak-
tycznych dla lekarzy, transfu-
zjologów  i  diagnostów 
laboratoryjnych „Hematologia 
z Bliska”- najbliższa edycja plano-

wana na 24 października 2020r. 
(www.hematologiazbliska.pl)

Wspólne  inicjatywy  eduka-
cyjne  podnoszące  poziom świa-
domości  zdrowotnej  naszego 
społeczeństwa, kształtujące  
właściwe nawyki i  motywujące 
do działań profilaktycznych,  
znajdują swoje  miejsce  na  War-
szawskiej 30. 

Prowadzone  są  bezpłatne ba-
dania przesiewowe w  kierunku   
tzw. chorób rzadkich  przebiegają-
cych  z   zaburzeniami  hematolo-
gicznymi. Trwają  prace nad 
pozyskaniem kolejnych projektów.

 W  dobie zagrożenia infekcją 
COVID-19, nasi pacjenci   mają 
stały  dostęp  do fachowej, ale 
ujętej w  sposób zrozumiały,  in-
formacji dotyczącej właściwych 
zachowań i procedur   zalecanych 
w  czasie pandemii - opracowa-
nych  przez   ekspertów   Polskiej 
Grupy  Szpiczakowej   czy  Pol-
skiej Grupy Leczenia Białaczek  
u Dorosłych (PALG)  oraz  Polskiej  
Grupy  Badawczej  Chłoniaków.

Wszelkie   informacje    
dotyczące  sposobu  i trybu  
kwalifikacji  do  diagnostyki  
 i  terapii  chorób nowotworo-
wych  krwi  i węzłów chłonnych  
w  Specjalistycznym Szpitalu On-
kologicznym  NU - MED  są do-
stępne  i  możliwe do uzyskania  
w rejestracji szpitala w godzi-
nach  od  8.00  do 20.00   
lub pod numerem  telefonu   
34 399 47 00

Nu-Med

Hematologia na Warszawskiej ODPOWIEDŹ MASZ WE KRWI
pod tym hasłem trwa kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi 
i szpiku, a szczególnie zagadnieniom profilaktyki i diagnostyki nowotworów 
hematologicznych.

Partnerami głównymi tej akcji jest Polskie Towarzy-
stwo Hematologów i Transfuzjologów i Instytut  
Hematologii w Transfuzjologii w Warszawie.
Partnerem społecznym jest Polska Koalicja Pacjentów 
Onkologicznych.  Inicjatywa ta jest propagowana  
od ponad roku w Specjalistycznym Szpitalu Onkolo-
gicznym NU -MED w Częstochowie.
Początkowe objawy wielu chorób mają charakter  
niespecyficzny. Dotyczy to również chorób krwi, 
szpiku i węzłów chłonnych czy śledziony. 
Tak zwane objawy ogólne jak: pogorszenie tolerancji 
wysiłku, osłabienie, spadek apetytu, wzmożona potli-
wość, spadek wagi ciała, zmęczenie, skłonność do in-
fekcji, pogorszenia stanu skóry i błon śluzowych -  
są często kojarzone z wiekiem i bagatelizowane.
 Zasady profilaktyki i korzyści, jakie płyną z kontrol-
nych badań krwi wykonywanych systematycznie  
np. 1 x w roku są ogólnie znane, ale przede wszystkim 
pamiętajmy, że każda negatywna zmiana w naszym sa-

mopoczuciu powinna skłaniać nas do wykonania najprostszego badania - mor-
fologii krwi obwodowej z rozmazem manualnym - podkreśla Prezes  Fundacji  
„Przy Tobie” Elżbieta Morawiec-Szymonik.
Wykryte nieprawidłowości, których powodem mogą być zaburzenia samego 
szpiku czy układu chłonnego lub innych narządów oddziałujących na funkcje 
układu krwiotwórczego, pozwolą podjąć szybkie działania naprawcze. Im wcze-
śniej zostaną wykryte, tym większa szansa na ich powstrzymanie i wyleczenie.

Zadajmy sobie pytanie: kiedy ostatnio wykonałeś to badanie ?
W czasie pandemii COVID-19 apel o badanie morfologii krwi nie słabnie.  
Przeciwnie - nabiera szczególnego znaczenia. Stosując zalecenia Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego możemy wykonać pobranie krwi 
obwodowej w przystosowanych epidemiologicznie fachowych placówkach la-
boratoryjnych w Częstochowie, Kłobucku, Myszkowie czy Lublińcu. Nieprawi-
dłowości skonsultujmy z hematologiem, który nada bieg dalszej diagnostyce.
Układ krwiotwórczy ściśle współpracuje z układem immunologicznym odpo-
wiedzialnym za prawidłowy stan naszej odporności. Wczesne wykrycie jego za-
burzeń może w realny sposób zapobiec ciężkiemu przebiegowi infekcji 
wirusowej. Może też umożliwić zastosowanie w porę skutecznego leczenia cho-
roby krwi. Dotyczy to szczególnie schorzeń nowotworowych – białaczek, chło-
niaków czy szpiczaka mnogiego.

Mężczyźni, którzy byli w pobliżu, podbiegli na 
miejsce zdarzenia. Napastniczka stwierdziła, że - 
chcąc uniknąć kary – zapłaci za wyrządzone 
szkody. W tym celu miała się udać do znajdują-
cego się w pobliżu mieszkania. Po przekroczeniu 
progu domu, zamknęła się w środku. Pokrzyw-
dzona o całej sytuacji poinformowała policję. Na 
miejsce natychmiast został skierowany patrol, 
który zatrzymał 51-latkę. Dodatkowo okazało się, 

że zatrzymana kobieta poszukiwana była przez 
policjantów z Komisariatu Policji w Szczyrku.

Jak wynika z ustaleń kryminalnych to nie jedyne jej 
przewinienia. Kilka godzin wcześniej, kobieta dopu-
ściła się podobnego czynu. Nie udało jej się nic ukraść, 
bo pokrzywdzona uciekła. 

Na podstawie zebranego materiału dowodo-
wego prokurator zawnioskował do sądu o areszt 
tymczasowy. Sąd przychylił się do tego wniosku i 
51-latka najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

 ■ Katarzyna Gwara
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UWAGA! Cała Polska  
w strefie żółtej
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Na pięć lat może trafić do więzie-
nia 45-letni obywatel Białorusi, 
który zniszczył drzwi w Urzędzie 
Miasta w Myszkowie. Na dodatek 
groził też strażnikom miejskim 
przebywającym wewnątrz budynku 
twierdząc, że ich pozabija. Sprawca 
został błyskawicznie obezwładnio-
ny przez kryminalnych i trafił do 
policyjnego aresztu.

Do zdarzenia doszło na ulicy Ko-
ściuszki w Urzędzie Miasta w Mysz-
kowie. - O  pomoc policjantów 
poprosili strażnicy miejscy, którzy 
poinformowali, że znajdują się we-
wnątrz budynku, a do drzwi urzędu 
dobija się nieznany i  agresywny 

mężczyzna, który grozi im, że ich po-
zabija – mówi asp. sztab. Barbara 
Poznańska, oficer prasowy mysz-
kowskich policjantów. Patrol krymi-
nalnych zastał agresora na parkingu 
wewnętrznym przy wejściu do bu-
dynku. Rozjuszony mężczyzna cał-
kowicie zniszczył drzwi wejściowe 
i  wykrzykiwał, że będzie strzelać. 
Policjanci szybko obezwładnili 45-
latka. Mężczyzna – jak się okazało 
obywatel Białorusi - był pijany. Na-
stępnego dnia nic nie pamiętał i nie 
potrafił logicznie wytłumaczyć tego, 
co zrobił. Twierdził, że przyjechał do 
Myszkowa w  celach zarobkowych. 
Podczas przesłuchania przyznał się 
do winy i dobrowolnie poddał karze. 
Grozi mu 5 lat za kratami.

Jurek Owsiak ogłosił cel 29. Finału 
WOŚP, który odbędzie się 10 
stycznia 2021 roku. Tym razem 
Fundacja będzie zbierać na zakup 
sprzętu dla laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy. 

Cel finału

Finał z  głową - takie jest hasło 
przewodnie kolejnej edycji zbiórki 
organizowanej przez Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy. Tym 
razem Fundacja będzie się skupiać 
na zakupie sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy. 
Jest to już drugi Finał WOŚP dedy-
kowany laryngologii. - Po 13 latach 
od ostatniego „Finału z  głową” po-
stanowiliśmy powrócić do systemo-
wego wsparcia laryngologii 
i  otolaryngologii – mówi   Lidia 
Owsiak, Dyrektor ds. Medycznych 
Fundacji WOŚP. - W  2008 roku, 
w czasie 16. Finału WOŚP, Fundacja 
zbierała środki na zakup sprzętu dla 
dzieci ze schorzeniami laryngolo-
gicznymi, zakończył się on wynikiem 
14 milionów USD. Po 13 latach urzą-
dzenia, które wtedy kupiliśmy, po 
prostu się zużyły. W ostatnich latach 
dostajemy bardzo dużo próśb o no-
woczesne urządzenia, które nie 
tylko skutecznie diagnozują i  leczą, 
ale też robią to w  sposób komfor-
towy dla małego pacjenta. Dodat-
kowo widzimy jak bardzo 
w  dzisiejszym świecie, w  którym 
wszyscy zmagamy się ze smogiem, 
ale także pandemią koronawirusa, 
potrzebna jest sprawna diagnostyka 
i  leczenie dróg oddechowych  - tłu-
maczy

W 2021 roku Fundacja WOŚP ma 
zamiar zebrać pieniądze na zakup 
takich sprzętów jak m.in.:

 O zestawy endoskopów laryn-
gologicznych

 O endoskopy giętkie 
 O zestawy endoskopów sztyw-
nych do oceny górnych dróg 
oddechowych

 O egzoskopy 
 O lasery diodowe 
 O nawigacje optyczne  
otylaryngologiczne 

 O kablatory do operacji  
migdałków 

 O aparaty USG i RTG 
 O kardiomonitory
 O lampy czołowe
 O lampy operacyjne 
 O polisomnografie  
do diagnostyki bezdechu  
sennego

- Te nowoczesne i bardzo specjali-
styczne urządzenia w chwili obecnej 
są niezbędne w  nowoczesnej chi-
rurgii laryngologicznej. Stanowią za-
zwyczaj podstawowe wyposażenie 
laryngologicznych sal operacyjnych. 
Praca bez możliwości korzystania 
z takich sprzętów może powodować 
wzrost ryzyka powikłań. Wydłu-
żanie zabiegów bezpośrednio 
wpływa na proces leczenia i rekon-
walescencji u  małych pacjentów  - 
mówi Tomasz Grochowski, Centrum 
Zdrowia Dziecka.

29. Finał WOŚP odbędzie się tra-
dycyjnie w drugą niedzielę stycznia, 
tym razem 10 stycznia. Nieprze-
rwana transmisja internetowa z za-
planowanych w  sztabie głównym 
atrakcji ruszy już 9 stycznia wie-
czorem. Głównym punktem działań 
WOŚP w  stolicy, po rocznej prze-
rwie, ponownie będą okolice Pałacu 
Kultury i Nauki.

29. Finał WOŚP  
- sztaby już działają

„Finałowa” machina wystartowała 
5 października, wraz z  początkiem 
rejestracji  sztabów, czyli działają-
cych na rzecz Fundacji organiza-
torów zbiórek i lokalnych wydarzeń. 
Na stronach WOŚP uruchomiono 
specjalną bazę, poprzez którą doko-
nywać można zgłoszeń sztabów, 
a  w  kolejnych miesiącach również 
prowadzić rejestrację wolonta-
riuszy. 

Firma Guardian Glass uruchomiła 
w naszym mieście nowy, zaawan-
sowany technologicznie zakład. 
Jest on odpowiedzią na rosnący 
popyt na szkło architektoniczne 
w Europie Wschodniej.

Pierwsza wstęga szkła, która opu-
ściła piec hutniczy, zainaugurowała 
rozpoczęcie produkcji w  nowym, 
drugim zakładzie produkcyjnym 
Guardian Glass w  Częstochowie. 
Kolejna fabryka w Polsce jest odpo-
wiedzią na rosnące zapotrzebo-
wanie na wysokowydajne, 
przetworzone szkło architekto-
niczne w  Polsce oraz Europie 
Wschodniej. - Nowa linia do pro-
dukcji szkła float jest największą 
w  zakładach należących do Guar-

dian - mówi Guus Boekhoudt, Guar-
dian Glass Executive Vice President. 
- Wdrożyliśmy projekt nowego, in-
nowacyjnego pieca, z wysokowydaj-
nymi systemami spalania, aby 
dostarczyć produkty, które speł-
niają surowe wymagania jakościowe 
naszych klientów, przy jednocze-
snym ograniczeniu energii i  emisji 
powstałych w  trakcie produkcji – 
dodaje.

Zakład, wyposażony w  dwie linie 
produkujące szkło float, dwa co-
atery oraz linę do produkcji szkła la-
minowanego, wytwarza szkło float 
Guardian ExtraClear®, szkło nisko-
emisyjne Guardian ClimaGuard®, 
powlekane szkło przeciwsłoneczne 
Guardian SunGuard® oraz szkło la-
minowane do zastosowań komer-
cyjnych i  mieszkalnych. - Fabryka 

w Częstochowie jest największą re-
alizowaną od podstaw inwestycją 
kapitałową w  historii Guardian - 
podkreśla Boekhoudt. - Obiekt ten 
jest najbardziej wydajnym i  efek-
tywnym, pod względem opera-
cyjnym, zakładem firmy. 
Wyposażony jest w nasz największy 
piec i największy coater. Wydajność 
produkcyjna nowej linii szkła float 
wynosi 1.000 ton dziennie. Nowy 
coater jest najbardziej zaawanso-
wanym coaterem w  firmie Guar-
dian, a  naszym zdaniem również 
w całej branży – twierdzi. - Z ekscy-
tacją spoglądamy w  przyszłość 
i kontynuujemy działania na korzyść 
naszej częstochowskiej społecz-
ności - podsumowuje Grzegorz 
Kuźnik, Guardian Glass Często-
chowa Plan Manager.

Punkt kancelaryjno-informacyjny 
w budynku Urzędu Miasta przy 
ulicy Waszyngtona nieznacznie 
zmienił swoje miejsce. Obecnie 
działa w pomieszczeniu po daw-
nym kiosku.

Do tej pory punkt znajdował się 
tuż przy wejściu do budynku UMC 
przy ul. Waszyngtona 5. Obecnie 
funkcjonuje w  dawnym kiosku, po 
lewej stronie od wejścia głównego.

Do zadań pracowników obsługują-
cych punkt należy: przyjmowanie od 
mieszkańców korespondencji pa-
pierowej, udzielanie interesantom 
informacji dot. funkcjonowania jed-

nostek organizacyjnych magistratu 
i sposobu załatwiania spraw, wyda-
wanie druków i formularzy niezbęd-
nych do załatwiania spraw 
w  Urzędzie Miasta oraz udzielanie 
ogólnych informacji dotyczących 
sposobu ich wypełniania.

Punkt kancelaryjny nadal nie bę-
dzie przyjmował wniosków o  wy-
danie dowodu osobistego, bądź 
dokumentów związanych z  wyda-
niem prawa jazdy oraz rejestracją 
pojazdów.

Wszystkie osoby mające pilne 
sprawy urzędowe będące w  toku 
proszone są, tak jak do tej pory, 
o  kontakt telefoniczny lub drogą 
elektroniczną z  odpowiednimi ko-

mórkami UM lub konkretnymi 
urzędnikami prowadzącymi sprawę. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
składania korespondencji dostępne 
są również w Poradniku Interesanta 
na stronie www.czestochowa.pl.

Przy tej okazji przypominamy, że 
bezpośrednie przyjęcia intere-
santów w Urzędzie Miasta Często-
chowy są nadal limitowane.  Obsługa 
odbywa się w  specjalnie przygoto-
wanych punktach, z  zastrzeżeniem 
ograniczonej liczby osób oraz z  za-
chowaniem obowiązujących wy-
mogów sanitarnych (zasłanianie ust 
i  nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie 
odpowiedniego dystansu).

Prokuratura Okręgowa w Często-
chowie skierowała do sądu akt 
oskarżenia, dotyczący piramidy fi-
nansowej. - Jej funkcjonowanie 
doprowadziło 632 osoby do nie-
korzystnego rozporządzenia mie-
niem w kwocie 29 mln zł – mówi 
prokurator Tomasz Ozimek, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Częstochowie. 

Sprawa ma swój początek w 2011 
roku. Wtedy to została założona 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością „My-1STEP” z siedzibą z Czę-
stochowie, której jedynym 
wspólnikiem i prezesem zarządu był 
Juliusz D. W  czerwcu 2011 roku 
spółka wprowadziła do swojej 
oferty projekt inwestycyjny pod 
nazwą „umowa sprzedaży monet 
kolekcjonerskich z  prawem od-
kupu”. Zgodnie z  umową spółka 
sprzedawała inwestorowi monety 
lub ich zestawy, zobowiązując się do 
ich odkupu po ustalonym terminie 
za cenę od 20% do 50% wyższą. 
Przedmiotem umowy były obie-
gowe, wielkonakładowe monety ko-
lekcjonerskie emitowane przez 
Narodowy Bank Polski, a  rzeczy-

wista wartość monet stanowiła ok. 
1/3 ceny sprzedaży. - Informacje 
przekazywane nabywcom i zawarte 
w  folderach informacyjnych spółki 
sugerowały, że spółka prowadzi 
działalność na rynku monet numi-
zmatycznych od lat. Juliusz D. dekla-
rował znajomość tego rynku 
i przekonywał, że tego rodzaju inwe-
stycje przynoszą ponadprzeciętną 
stopę zwrotu, a  środki powierzane 
spółce znajdują pokrycie w  wyda-
wanych inwestorom monetach – 
tłumaczy prokurator Ozimek. 
Faktycznie spłata inwestorów na-
stępowała ze środków pieniężnych 
powierzonych spółce z tytułu kolej-
nych umów. Z ustaleń śledztwa wy-
nika zatem, że Juliusz D., prowadząc 
firmę „MY-1STEP”, działał wykorzy-
stując mechanizm tzw. „piramidy fi-
nansowej”. - Piramida finansowa to 
określenie sposobu działania 
sprawców przestępstw, polegające 
na przyjmowaniu środków pienięż-
nych z  zamiarem dokonania ich 
spłaty ze środków pochodzących 
z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań 
finansowych. W każdym przypadku 
działanie takie prowadzi do niewy-
płacalności sprawcy, wskutek wy-
czerpania możliwości pozyskania 
środków pieniężnych z  powodu 

braku kolejnych inwestorów – wyja-
śnia prokurator Ozimek. 

W  toku postępowania stwier-
dzono, że w  okresie od 2011 do 
końca 2013 roku Juliusz D., dzia-
łając w  opisany sposób, doprowa-
dził do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem ponad 632 
osoby na łączną kwotę ponad 29 
mln zł. Najwyższa suma pieniędzy 
powierzona spółce wynosiła 
675.000 zł.

Aktem oskarżenia objęto założy-
ciela piramidy finansowej Juliusza 
D., 5 pośredników oferujących pro-
dukty firmy oraz 3 osoby wystawia-
jące poświadczające nieprawdę 
faktury, dotyczące obrotu mone-
tami. Juliuszowi D. prokurator 
przedstawił zarzuty prowadzenia 
bez zezwolenia działalności ban-
kowej, oszustw na szkodę inwe-
storów oraz przestępstw karnych 
skarbowych. Główny oskarżony nie 
przyznał się do popełnienia zarzuca-
nych mu przestępstw, oświadczając, 
że spółka działała zgodnie z prawem. 
Oskarżeni nie byli w przeszłości ka-
rani.

Zarzucane Juliuszowi D. przestęp-
stwa są zagrożone karą pozba-
wienia wolności do 15 lat.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Piramida finansowa: jest akt oskarżenia
Zniszczył drzwi w urzędzie

Groził strażnikom,  
że ich pozabija

WOŚP

Znamy cel tegorocznego 
finału

W Częstochowie 

Guardian uruchamia nową linię 
produkcyjną

Urząd miasta 

Punkt kancelaryjny w innym miejscu

Opracowanie: Katarzyna Gwara
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Piknik Naukowy

Częstochowscy naukowcy opanują 
Galerię Jurajską

• Prawo własności nieruchomości lokalowej położonej  
w Częstochowie przy  ul. Legionów 79.  
Nieruchomość obejmuje lokal użytkowy w postaci hal 
oraz pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej 2.139,11 m2  
wraz z udziałem wynoszącym 306/1000 w prawie użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 17/1 i 4/26  
o łącznej powierzchni 21.911,00 m2 oraz częściach wspólnych budynku 
zlokalizowanego na w/w nieruchomości,  
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych  
prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00074460/3. 

• Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media. 

• Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
woj. śląskie Częstochowa

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości
zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka:  

Nieruchomości i majątek na sprzedaż, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Oddział Zakład Gazowniczy  
w Zabrzu

D A N E  K O N T A K T O W E 

(32) 398 54 38; (32) 398 54 39
nieruchomosci@zabrze.psgaz.pl

W Galerii Jurajskiej pokażą roboty, 
auto na sprężone powietrze, lewitu-
jące ciała oraz… chrabąszcze, które 
po nas sprzątają. Wszystko za spra-
wą organizowanego tam "Pikniku 
Naukowego". Odbędzie się on  
10 października. 

Wydarzenie organizuje Galeria 
Jurajska wspólnie z Politechniką Czę-
stochowską. Wydarzenie wypełnione 
ciekawostkami naukowymi, zgro-
madzi ekspertów z 6 wydziałów czę-
stochowskiej uczelni. Nie zabranie 
fizyków, chemików, ekologów, a także 
architektów i  inżynierów. Przez cały 
dzień będzie można oglądać na żywo 
przygotowane przez nich efektowne 
eksperymenty i doświadczenia.

I  tak np. Wydział Inżynierii Pro-
dukcji i Technologii Materiałów, po-
każe jak zachowują się ciała stałe 
w  różnych temperaturach oraz do 
czego można zastosować ruch pre-
cesyjny. Nie zabraknie także ekspe-
rymentów z  lewitacją ciał 
w  strumieniu powietrza i  popiso-
wych doświadczeń chemicznych.

Z kolei Wydział Infrastruktury i Śro-
dowiska zaprezentuje na pikniku model 
reaktora tlenowego do produkcji mi-
kroorganizmów, a  także pokaże 
"sztuczną skórę" pochodzenia natural-
nego. Ciekawostką będą przygoto-
wane obserwacje pod mikroskopem, 
a  także "spotkanie" z  chrabąszczami, 
które sprzątają po nas śmieci.

Nie zabraknie także technologii 
przyszłości, w  tym drukarki 3D 

i pneumobilu. Znaleźć je będzie można 
na stoisku Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki. Z kolei Wy-
dział Architektury zabierze 
uczestników wydarzenia na wirtualny 
spacer po placu budowy i budynkach 
oraz pokaże jak zbudować most jak 
Leonardo da Vinci.

Sporo ciekawostek przygotował też 
Wydział Elektryczny, na którym bę-
dzie można spotkać roboty, a  także 
zobaczyć sztuczki z  użyciem termo-
wizji. Naukowcy zaprezentują także 
nowoczesne układy automatyki i ro-
botyki. Wydział zarządzania z  kolei 
pokaże m.in. jak współpracować z ro-
botem.

- Piknik naukowy to wydarzenie, 
które uczy i bawi. Z jednej strony do-
starcza ono sporą dawkę wiedzy, za-
równo dzieciom, jak i  dorosłym. 
Z  drugiej strony odczarowuje nieco 
naukę, pokazując jak wiele zabawy 
kryje się nawet w tak poważnych dzie-
dzinach jak chemia czy fizyka - mówi 
Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor 
marketingu Galerii Jurajskiej.

- Jednocześnie jest to także unikalna 
okazja, aby spotkać się z częstochow-
skimi naukowcami, zobaczyć nad 
czym obecnie pracują w swoich labo-
ratoriach oraz jak same laboratoria 
wyglądają. Prawdziwą gratką wyda-
rzenia są eksperymenty i  doświad-
czenia na żywo, w  których można 
uczestniczyć - dodaje.

Tych nie zabraknie, ani w przygoto-
wywanym Laboratorium Małego 
Chemika, ani na stoiskach poszczegól-
nych wydziałów.  Nie zabraknie także 

licznych pokazów, w  tym pracy ro-
botów czy tworzenia druku 3D. Ca-
łość wypełnia też quizy, łamigłówki 
i zagadki naukowe.

Piknik Naukowy,  
Galeria Jurajska 

10 października, godz. 10-18 
Wstęp wolny

fot. Galeria Jurajska
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Starostwo powiatowe

Kabiny dezynfekujące 
dla DPS

Blachownia

Gmina zakupiła 
automaty do dezynfekcji

Automaty mają pojemność 5 li-
trów. - Uznaliśmy, że to konieczne 
z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń 
koronawirusem – mówi burmistrz 
Blachowni Sylwia Szymańska. - To 
lokalizacje, do których przychodzi 
dużo mieszkanek i  mieszkańców. 
Troska o ich bezpieczeństwo jest 
dla nas najważniejsza – dodaje.

Kosztowały one nieco ponad  
15 tysięcy złotych.

Władze powiatu częstochowskie-
go zakupiły kabiny dezynfekujące 
dla Domów Pomocy Społecznej. 
Otrzymały je placówki w Lelowie, 
Turowie i Blachowni.

Powiat Częstochowski prowadzi 
i nadzoruje trzy Domy Pomocy Spo-
łecznej. - Obecna sytuacja epide-
miologiczna stanowi szczególne 
zagrożenie dla placówek tego typu. 
Powiat Częstochowski w  ramach 
wzmocnienia bezpieczeństwa sani-
tarnego pensjonariuszy dokonał za-
kupu kabin dezynfekujących 
o  niezwykle wysokiej skuteczności 
– podkreślają przedstawiciele władz 
powiatowych. - Dzięki  dodat-
kowej  barierze  ochronnej ryzyko 

wprowadzenia czynników chorobo-
twórczych na teren placówek zo-
stanie znacznie zminimalizowane. 
Warto podkreślić fakt, że pomimo 
wystąpienia COVID-19 wśród pra-
cowników i  pensjonariuszy   DPS 
Lelów, dzięki podjętym działaniom 
prewencyjnym udało się znacznie 
oddalić czasowo wystąpienie zacho-
rowań i  przez większość czasu 
trwania pandemii utrzymać bezpie-
czeństwo sanitarne – dodają.. Przy 
tej okazji przypominamy, że sytuacja 
sanitarno-epidemiologiczna na te-
renie wszystkich 16 gmin naszego 
powiatu jest stale monitorowana, na 
bieżąco wprowadzane są zmiany 
i  dodatkowe środki ostrożności 
wspierające walkę z  korona-
wiursem.

Decyzja burmistrz Blachowni

Dotacje na ogródki 
działkowe
Burmistrz Blachowni - Sylwia Szy-
mańska - przeznaczyła 20 tys. zł 
na poprawę infrastruktury Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych 
położonych na terenie gminy. 
Środki te mają pozwolić na nie-
zbędne i wskazane przez dział-
kowców prace w ich ogrodach.

ROD „Storczyk-Odlewnik” 
otrzymał na doposażenie kuchni 
świetlicowej dotację w wysokości 5 
tys. zł, a  na wymianę bramy wjaz-
dowej i  furtki - 5 tys. zł. ROD „Wa-
rzywnik” na odwodnienie terenu 

- 4,5 tys. zł. Z kolei ROD „Krokus” na 
pierwszy etap utwardzania alejek 
ogrodu otrzymał 5,5 tys. zł. - Do-
tacje dla ROD są dowodem na wzo-
rową współpracę samorządu 
z  działkowcami. Przypomnijmy, że 
to obecna burmistrz Blachowni 
Sylwia Szymańska zainicjowała 
i  skutecznie wprowadziła w  życie 
wieloletni program modernizacji 
i  rozwoju infrastruktury ROD po-
zwalając na konsekwentne wsparcie 
ich inicjatyw środkami budżetu 
gminy – zaznaczają przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Rększowice

Wspólne eksperymenty 

Strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Turowa otrzymali nowy 
wóz bojowy. Został on oficjalne 
przekazany podczas obchodów 
50-lecia jednostki. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
Mszy św. w Kościele p.w. Honorata 
Koźmińskiego w  Turowie. Na-
stępnie uczestnicy przenieśli się na 
plac przy remizie, gdzie wójt gminy 
Olsztyn, Tomasz Kucharski, oraz 
przewodniczący rady gminy, Janusz 
Konieczny dokonali symbolicznego 
przekazania kluczyków i  dowodu 
rejestracyjnego wozu na ręce pre-
zesa OSP Turów, Andrzeja Waw-
rzyniaka i  naczelnika, Tomasza 
Staniora. Pojazd poświęcił ks. To-
masz Gil, proboszcz Parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Olsztynie.

Podczas uroczystości druhom 
wręczono odznaczenia „Za wysługę 
lat”. Warto podkreślić, że jeden z za-
łożycieli jednostki, druh Józef Ło-
dyga, obecny na uroczystości, 
otrzymał odznakę „Za wysługę 50 
lat” w OSP Turów.

Wydarzenie uświetnił występ ze-
społu „Turowianie”, prowadzonego 
przez Annę Kamosińską. 

Szczególne wyrazy wdzięczności za 
otrzymaną pomoc strażacy skiero-
wali do państwa Anny i  Alojzego 
Szczerbów, właścicieli firmy Alex-
-Pol. Wielokrotnie podkreślano, że 
dzięki wsparciu lokalnych przedsię-
biorców i  samorządu gminy udało 
się zakupić samochód. 
Nie zabrakło radości, wzruszeń, 
licznych podziękowań i gratulacji! 

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Łaźcu znalazła się wśród 
placówek, którym Państwowy In-
stytut Badawczy NASK – operator 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
– przekazał tablety wraz z usługą 
dostępu do Internetu w formie 
„Szkolnych Pakietów Multimedial-
nych OSE”. Ich wartość to blisko 
20 tysięcy złotych. 

„Szkolne Pakiety Multimedialne 
OSE” stanowią formę wsparcia dla 
szkół. - NASK PIB jako operator 
OSE, został uprawniony do nieod-
płatnego wyposażenia szkół 
w sprzęt komputerowy i inne urzą-

dzenia multimedialne, a także do za-
pewnienia szkołom usługi 
bezprzewodowego dostępu do In-
ternetu wraz z  niezbędnymi urzą-
dzeniami umożliwiającymi 
korzystanie z tych usług oraz z opro-
gramowaniem – mówi Magdalena 
Wronkowska, dyrektor szkoły.  

Do szkoły w Łaźcu trafiło w sumie 
25 zestawów, których elementami 
są: tablet wraz z  usługą mobilnego 
dostępu do Internetu (usługa LTE), 
klawiatura bezprzewodowa (Blu-
etooth) z  etui, rysik oraz logotyp 
w formie naklejki do samodzielnego 
naklejenia na etui tabletu. - Nowe 
tablety nie tylko urozmaicą i wzbo-
gacą szkolne zajęcia, ale mamy na-
dzieję, że wzbudzą u  naszych 
uczniów motywację i  zachęcą do 
nauki, która stanie się ciekawsza – 
podsumowuje Magdalena Wron-
kowska, dyrektor szkoły. Wartość 
dostarczonego Szkolnego Pakietu 
Multimedialnego OSE wynosi 
19  725,00 zł netto, 24  261,75 zł 
brutto.

Pomoc naukowa

Tablety dla podstawówki w Łaźcu

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rększowicach mieli 
okazję samodzielnie eksperymen-
tować z edukatorami z Centrum 
Nauki Kopernik!

Za pośrednictwem internetu 
w  placówce zagościł... e-Naukobus. 
To prowadzone  przez edukatorów 

Centrum Nauki Kopernik  na żywo 
zajęcia online, które są interak-
tywne i angażujące. 

Dzięki formie internetowego po-
kazu, uczniowie przekonali się, że 
każdy może zostać naukowcem. 
Poznali zjawiska związane z  powie-
trzem oraz ciśnieniem. Dowiedzieli 
się, jak działają Półkule Magdebur-
skie, a  także sprawdzali, jak można 

utrzymać w powietrzu piłkę plażową. 
To nie były typowe lekcje. Uczestnicy 
wspólnie z  prowadzącymi wykony-
wali proste doświadczenia korzy-
stając z przedmiotów, które zawsze są 
pod ręką. Przekonali się, że naukę 
może praktykować każdy, bez specja-
listycznego sprzętu.

Edukatorzy przy pomocy ekspo-
natów z  wystawy  „Ekspery-
mentuj!”  prezentowali dzieciom 
różnorodne zagadnienia naukowe 
i  razem z  nimi wykonywali ciekawe 
doświadczenia naukowe. Wspólne 
warsztaty tworzyły przestrzeń za-
równo do samodzielnej pracy, jak i do 
zadawania pytań. To wspaniała wy-
cieczka do Centrum Nauki Kopernik 
bez wychodzenia ze szkoły.

Zajęcia były realizowane w ramach 
programu „Nauka dla Ciebie” - wspól-
nego Programu Centrum Nauki Ko-
pernik i  Ministerstwa Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego. Jego celem 
jest popularyzacja nauki w tych miej-
scach Polski, których mieszkańcy 
mają utrudniony dostęp do  oferty 
edukacyjnej centrów nauki.zdj. UG Konopiska

Olsztyn

Nowy wóz  
dla OSP

zdj. UG Olsztyn

zdj. UG Konopiska

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Bezdotykowe automaty do dezyn-
fekcji rąk z fotokomórką stanęły 
w czterech placówkach gminnych 
w Blachowni: Urzędzie Miejskim, 
Urzędzie Stanu Cywilnego, OSP 
oraz Centrum Aktywności Obywa-
telskiej. Są one wypełnione pły-
nem do dezynfekcji. 
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Święto Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela coraz bliżej 
Październik kojarzy się nie 
tylko z pięknymi widokami, 
kolorowymi krajobrazami,  
czy jesiennym podmuchem 
wiatru. Dla uczniów 
i nauczycieli jest to także 
miesiąc, w którym obchodzi 
się Dzień Edukacji Narodowej. 
Najbliższa środa  
- 14 października  
– upłynie więc pod znakiem 
życzeń i ciepłych słów 
skierowanych w stronę 
pedagogów.

Skąd wywodzi się to święto?
Dzień Edukacji Narodowej, po-

tocznie zwany Dniem Nauczyciela,  
swoją historią sięga 1773 roku,  
czasów króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Już w tym okresie 
cieszył się on ogromnym powodze-
niem i  do dziś budzi duże uznanie 
wsród wszystkich pracowników 
oświaty. 

W Polsce dzień ten zostal uznany 
dniem wolnym od nauki szkolnej. 
Organizowane są wtedy apele, 
przedstawienia, oraz gale. W  tym 
roku – ze względu na panującą 
pandemię – obchody moga być 
jednak znacznie ograniczone. 

14 października to również do-
skonała okazja na przyznawanie 
wyróżnień i  odznaczeń. Najlep-
szym pracownikom oświaty zo-
stają wręczane medale Komisji 
Narodowej i  nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej za osiągnięcia 
wychowawczo-dydaktyczne. 
Z  kolei uczniowie w  podzięko-
waniu za trud włożony w  wycho-
wanie organizują przedstawienia 
i składają moc życzeń. 

Pamiętajmy również, że Dzień 
Edukacji Narodowej to nie tylko 
dzień nauczycieli, jak to jest po-
wszechnie przyjęte. To również 
święto wszystkich pracowników 
oświaty – również pedagogów, czy 
pracowników administracji.

Prezent idelany- czyli co wręczyć 
naszym mentorom?

Wielu uczniów co roku boryka się 
z problemem prezentu dla swojego 
pedagoga. Coraz bardziej modne 
i  popularne staja się upominki 
z  grawerem lub dedykacją. Czym 
jezcze można zaskoczyć swojego 
wychowacę? Warto zastanowić 
się, co lubi nasz nauczyciel. Do-
brym pomysłem z pewnością będą 

kwiaty, czy  czekoladki, ale może 
warto wyjść poza schemat? Młodsi 
uczniowie mogą dodatkowo przy-
gotować laurki, zaśpiewać pio-
senkę, czy wyrecytować wiersz. 
Jak przecież wiadomo, tego ro-
dzaju “upominki” radują serce dwa 
razy bardziej niż rzeczy materialne. 
Poza tym dobrym pomysłem będą 
prezenty związne z  profesją ucza-
cego np. wuefiście możemy wrę-
czyć gwizdek,  pani od języka 
polskiego książkę z  dedykacją, 
a  matematyczce kalkulator z  gra-
werem. Idelanym rozwiązaniem 
będzie też wręczenie ,.prezento-
wego boxu’’, czyli pudelka z niespo-
dzinką. Co może się w nim znaleźć?

Wszystko, co lubi nasz nauczy-
ciel – zaczynając od słodyczy, przez 
aromatyczne kawy i  herbaty, a  na 
prezentach związanych z  hobby 
kończąc. Warto pamietać,   nauczy-
ciele zapewne będą zadowoleni 
z  każdego prezentu, bo przecież 
nie jest ważne to, co otrzymają, 
lecz to w jaki sposób ich uczniowie 
przygotują się na ten szczególny 
dzień.

Dzień nauczyciela na świecie 
W  każdym kraju święto nauczy-

cieli celebrowane jest w  innym 
dniu. Co ciekawe nie odbywa się 
ono tylko jesienią, gdzie zazwyczaj 
rozpoczyna się rok szkolny. 
W  Meksyku obchodzone jest 15 
maja, w  Albanii 7 marca, na Sło-
wacji 28 marca, natomiast w  Chi-
nach 10 września. W  niektórych 
państwach ma on charakter ofi-
cjalny, w innych zwyczajowy. Dzień 
ten, podobnie jak w  Polsce, zwią-
zany jest z lokalnymi wydarzeniam.

Światowy dzień nauczyciela 
,,World Teacher’s Day”, czyli Świa-

towy Dzień Nauczyciela obcho-
dzony jest 5 pażdziernika pod 
głównym patronatem UNESCO. 
W tym dniu Międzynarodowa Or-

ganizacja Pracy nadaje i podkreśla 
rolę wszystkich nauczycieli, poka-
zując jak ważny zawód wykonują.  
Co ciekawe, tego dnia, święto dnia 
nauczyciela obchodzone jest m.in 
na Litwie oraz w Rosji. W Polsce od 
1997 roku 5 października również 
jest obchodzony Światowy Dzień 
Nauczyciela przez nauczycieli re-
prezentujących sektor nauki 
i szkolnictwa wyższego. 

Znani artyści powiązani 
z zawodem nauczyciela

Wielu z  nas zapewne nie wie, że 
ich idole mają duże powiązanie 
z  datą 14 pażdzienrnika. Piosen-
karze, politycy, czy aktorzy, to tylko 
część osób, które posiadają także 
taką profsję. Piersza dama Agata 
Kornhauser-Duda, zanim zostala 
żoną prezydenta, nauczała języka 
niemieckiego w  jednym z  krakow-
kich liceów. Innym przykładem 
może być znany dziennikarz tele-
wizyjny Tomasz Kammel, który 
kilka lat temu rozpoczął pracę 
w szkole wyższej. Jest wykładowcą 
metodyki dziennikarstwa telewi-
zyjnego oraz autoprezentacji i wy-
stąpień publicznych w  Instytucie 
Dziennikarstwa Wyższej Szkoły 
Humanitas w  Sosnowcu. Z  kolei 
Marcin Meller, dziennikarz, były 
redaktor naczelny polskiej edycji 
miesięcznika "Playboy" z  zawodu 
jest historykiem. Studia ukończył 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Poza tym wokalista Muniek Sta-
szyk - absolwent częstochow-
skiego liceum ogólnokształcącego 
- skończył studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Warszwskim. 
W  szkole jednak nigdy nie pra-
cował.

Cieszący się ogromną popularno-
ścią muzyk Tomasz Organek, zanim 
stał się znany, uczył w  szkole ję-
zyka angielskiego. Ukończył on fi-
lologię angielską na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 ■ Karolina Orszulak

Warto pamiętać...

14 października – w tym 
wyjatkowym dniu - należy 
pamietać, że liczy się przede 
wszystkim otoczenie  
i atmosfera, jaka panuje  
w placówce. Radość i wzajemny  
szacunek będą doskonałym 
odzwierciedleniem 
podziękowań  wychowawcom. 

Przykładowe  życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 
Kochani Nauczyciele,
bądźcie wciąż z nami!

Czy jesteście duzi, czy jeszcze mali.
Zyczymy wam szczęścia przez następne lata..

Niech żyje I rozkwita cała oświata!
W dniu tego wspanialego  święta
za trudną pracę i okazne serce

chylimy głowy w ogromnej podzięce!

My również z naszej strony  
pragniemy przesłać  
wszystkim pracownikom oświaty  
moc ciepłych słów  
i najserdeczniejsze życzenia!  
Wielu sukcesów zawodowych,  
spełnienia obranego celu  
oraz tego, aby podejmowany trud  
był źródłem satysfakcji  
i społecznego  
uznania.

REDAKCJA  
I ZESPÓŁ  
HANDLOWY  
ŻYCIA  
CZĘSTOCHOWY
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składam wszystkim Pracownikom Oświaty  

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.  
Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia  

w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem, 

uznaniem  i życzliwością  wychowanków i ich rodzin.  
Życzę zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności  

w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Adam Tajber
Wójt Gminy Kamienica Polska

Postaw na edukację!
Wielkimi krokami zbliża się koniec 
letniej tury rekrutacji. To ostatni 
moment, aby zapisać się na kie-
runki w ramach kształcenia jedno-
rocznego oraz do bezpłatnych 
szkół policealnych. Ogromny wy-
bór kierunków znajdziemy 
w Szkole Żak w Częstochowie.   
Dla chcących poszerzać swoją 
wiedzę to ostatnia szansa na uzu-
pełnienie wykształcenia średnie-
go w dwa lata – taka  możliwość 
dotyczy absolwentów Szkół Bran-
żowych i Zasadniczych Szkół Za-
wodowych.

Chcesz coś zmienić w swoim życiu? 
Nosisz się z  zamiarem przebranżo-
wienia? Chciałbyś wreszcie uzyskać 
stabilne źródło dochodu, a  jedno-
cześnie rozwijać swoją pasję? Naj-
prostszym sposobem, aby to 
osiągnąć jest... edukacja! Nowe 
umiejętności, zdobycie pożądanych 
na rynku pracy kwalifikacji pozwoli 
Ci na osiągnięcie wielu korzyści. 
Trzeba się jednak spieszyć – koniec 
letniej rekrutacji oznacza, że powoli 
kończą się też miejsca na najpopu-
larniejsze kierunki. Jeśli chcesz coś 
zmienić w  swoim życiu, najwyższa 
pora zacząć działać.

Dlaczego warto postawić  
na naukę w Szkole Żak?  
Powodów jest całe mnóstwo.  
Przedstawimy Ci kilka z nich:

 � zdobywasz cenne doświad-
czenie i praktyczne umiejęt-

ności przydatne w pracy na 
wymarzonym stanowisku,

 � zajęcia prowadzone są przez 
profesjonalną kadrę, która 
wspiera słuchaczy w zdo-
bywaniu nowych informacji 
oraz pogłębianiu kwalifikacji 
w wybranym zawodzie,

 � szkoła skupia się na prze-
kazaniu wiedzy w aspekcie 
praktycznym i teoretycznym,

 � słuchacze spotykają się 
średnio dwa razy w miesiącu,

 � to ostatnia szansa na uzupeł-
nienie wykształcenia śred-
niego w dwa lata(dotyczy to 
absolwentów Szkół Branżo-
wych i Zasadniczych Szkół Za-
wodowych),

 � do wyboru masz szeroką 
ofertę kursów jednorocznych 
dostosowanych do obecnej 
sytuacji na rynku pracy m.in.: 
Konsultant ds. dietetyki, Gra-
fika komputerowa, Instruktor 
ds. terapii uzależnień, Reje-
stratorka medyczna, Mani-
kiurzystka, Dekorator wnętrz, 
Rachunkowość i finanse, Wi-
zażystka/stylistka oraz Trener 
Personalny,

 � uczysz się w sposób wygodny 
i bez rezygnowania z do-
tychczasowych zobowiązań 
– nauka w trybie zaocznym 
pozwala Ci na pogodzenie 
pracy z edukacją,

 � ogromną zaletą jest krótki 
czas edukacji – nie potrzebu-
jesz więc kilku lat, aby zdobyć 
wymarzony zawód, 

 � możesz łączyć kierunki, dzięki 
czemu nauczysz się więcej za 
mniejsze pieniądze 

 � uzyskasz dodatkowe kwalifi-
kacje do pracy i zyskasz po-
dwojoną porcję wiedzy,

 � siedziba szkoły mieści się 
w samym centrum miasta,

 � naukę w szkole policealnej 
wieńczy egzamin państwowy, 
który otwiera drogę na rynek 
pracy i jest sygnałem goto-
wości do podjęcia zatrud-
nienia w wybranym przez 
siebie kierunku,

 � nie będziesz musiał zmagać 
się z egzaminami wstępnymi,

 � w szkole realizowane są także 
atrakcyjne kursy stacjonarne 
oraz kursy online.

 
W Częstochowie Szkoła Żak działa 
od 2003 roku. Jej siedziba jest zloka-
lizowana przy placu Daszyńskiego 
4. Sekretariat szkoły jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 17.00 oraz w soboty w godzi-
nach 8.00 – 16.00.

 
Nie zwlekaj ani chwili dłużej  
– podejmij decyzję już dziś  
i zapisz się do Szkoły Żak! 

Kredyt studencki

Wsparcie finansowe na studiowanie
Trudna sytuacja materialna nie musi 
oznaczać rezygnacji ze studiów. Stu-
denci mogą ubiegać się o bezzwrot-
ne stypendia i zapomogi. Dobrym 
rozwiązaniem może się także okazać 
kredyt studencki. Dlaczego? Można 
zdecydować o wysokości wypłaca-
nych środków. Spłatę kredytu nato-
miast rozpoczyna się po ukończeniu 
studiów. Istnieje również możliwość 
umorzenia kredytu.

 
Kredyt studencki umożliwia mniej za-
możnym osobom finansowanie 
kosztów związanych ze studiowa-
niem. Jest udzielany przez wybrane 
banki komercyjne. Jego preferen-
cyjne warunki są możliwe dzięki do-
płatom z  Funduszu Kredytów 
Studenckich finansowanym z  bu-
dżetu państwa.

Osoby uprawnione do otrzymania 
kredytu

O kredyt studencki mogą się ubiegać 
studenci do ukończenia 30. roku życia 
oraz doktoranci do ukończenia 35. 
roku życia. Można się o niego ubiegać 
niezależnie od innych otrzymywa-
nych świadczeń stypendialnych. 
Istotne jest, by dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekraczał 3 tys. zł. Kredyt 
może zostać w  całości poręczony 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego lub Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Termin ubiegania się o kredyt 

i okres otrzymywania kredytu
O kredyt studencki można ubiegać 

się przez cały rok. Decyzja kredytowa 
powinna zapaść w  ciągu 30 dni od 
daty złożenia dokumentów. Proce-
dura składania wniosku jest jednora-
zowa, a  student będzie otrzymywać 
kredyt przez cały okres studiów, nie 
dłużej niż przez 6 lat. Na tym samym 
poziomie studiów kredyt studencki 
jest udzielany raz. Jeżeli w  okresie 2 
lat od ukończenia studiów pierwszego 
stopnia student rozpocznie studia 
drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie, kredyt może być wypła-
cany bez konieczności ponownego 
składania wniosku o kredyt.

Doktoranci również mogą otrzymać 
kredyt w czasie studiów w szkole dok-
torskiej jeden raz. Doktoranci mogą 
otrzymywać kredyt przez okres 4 lat. 
Nie muszą składać ponownie wniosku 
o  przyznanie kredytu, jeśli podejmą 
kształcenie w  szkole doktorskiej 
w okresie 2 lat od ukończenia studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych stu-
diów magisterskich.

Wypłata kredytu
Wypłata kredytu następuje w mie-

sięcznych transzach przez okres do 
10 miesięcy roku akademickiego. 
Z  tego okresu wyłącza się okresy 
udzielonych urlopów i innych przerw 
udzielonych zgodnie z  regulaminem 
studiów. Student sam decyduje o wy-
sokości wypłacanych środków – może 
wybrać kwotę 400, 600, 800 albo 1 
000 zł miesięcznie. W  trakcie pobie-
rania kredytu student może zmienić 

zakończeniu studiów będzie spłacał 
około 400 zł miesięcznie.

Kolejną zaletą kredytu studenc-
kiego jest to, że wysokość miesięcznej 
raty może być zmniejszona do 20% 
średniego miesięcznego dochodu kre-
dytobiorcy, a w przypadku trudnej sy-
tuacji życiowej można złożyć wniosek 
o  zawieszenie na 12 miesięcy spłaty 
kredytu wraz z odsetkami.

Umorzenie częściowe i w całości
Przewidziane zostały również me-

chanizmy częściowego umorzenia 
kredytu i  umorzenia kredytu w  ca-
łości. Informacje o tym, jak można sko-
rzystać z  takiego rozwiązania 
znajdziemy na stronie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Umorzenie częściowe i w całości
Przewidziane zostały również me-

chanizmy częściowego umorzenia 
kredytu i  umorzenia kredytu w  ca-
łości. W jakiej sytuacji można skorzy-
stać z powyższych mechanizmów?

Na częściowe umorzenie kredytu 
może liczyć kredytobiorca, który znaj-
dzie się w  grupie najlepszych absol-
wentów. Umorzeniu podlega:
• 50% kredytu – w przypadku gdy kre-
dytobiorca ukończył studia albo kształ-
cenie w szkole doktorskiej w grupie 1% 
najlepszych absolwentów,
• 35% kredytu – w przypadku gdy 
kredytobiorca ukończył studia albo 
kształcenie w szkole doktorskiej 
w grupie od 1,01% do 5% najlepszych 
absolwentów,
• 20% kredytu – w przypadku gdy 
kredytobiorca ukończył studia albo 
kształcenie w szkole doktorskiej 
w grupie od 5,01% do 10% najlep-
szych absolwentów.

Jeżeli w okresie spłaty kredytu sytu-
acja finansowa kredytobiorcy jest 
szczególnie trudna lub utracił on zdol-
ność do spłaty, kredyt może być umo-
rzony częściowo lub w  całości przez 
ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego. Kredytobiorca w takich sy-
tuacjach składa odpowiedni wniosek.

wysokość otrzymywanych środków, 
dostosowując je do aktualnych po-
trzeb.

Spłata kredytu
Dużą zaletą kredytu studenckiego 

jest rozpoczęcie jego spłaty dopiero 2 
lata od ukończenia studiów. W  tym 
czasie kredytobiorca podejmuje 
pracę, a jego sytuacja finansowa stabi-
lizuje się.

Spłata kredytu odbywa się na 
bardzo korzystnych warunkach finan-
sowych – odsetki wynoszą jedynie po-
łowę stopy redyskontowej weksli 
NBP, a  liczba rat jest, co do zasady, 
dwukrotnością liczby transz. Mie-
sięcznie absolwent spłaca połowę 
tego, co otrzymywał miesięcznie na 
studiach. Przykładowo student pobie-
rający miesięcznie 800 zł, dwa lata po 

 ■ Katarzyna Gwara
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Drodzy Nauczyciele,
Wasza mądrość, poświecenie i dobroć kieruje  
nasze dzieci i młodzież na właściwą drogę.
Jesteście przewodnikami, inspirujecie  
i motywujecie do nauki i osobistego  
rozwoju dzieci i młodzież.
Dziękuję Wam za to!
Życzę nauczycielom pracującym  
na wszystkich szczeblach szkolnictwa  
spełnienia osobistych marzeń, wytrwałości w pracy  
i oczywiście dużo zdrowia.

Beata Kaczyńska,  
Dyrektor ProfiLingua Częstochowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć wszystkim pracownikom oświaty 
najserdeczniejsze życzenia i wyrazić słowa uznania za piękną pracę pedagogiczną 
nad kształtowaniem postaw i umysłów młodego pokolenia. Dziękuję zarazem  
za trud włożony w upowszechnienie edukacji, krzewienie wiedzy, zaangażowanie  
na rzecz oświaty, a także wskazywanie właściwej drogi swoim uczniom.  
Życzę Państwu, aby aktywna i twórcza postawa zawsze znajdowała uznanie 
w oczach dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. 

Jarosław Nurek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam gorące podziękowania 
Nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. 
Dziękuję za piękną i efektywną pracę, którą wykonujecie z pasją,  
oddaniem i profesjonalizmem bez względu na okoliczności.  
Dziękuję za to, że jako wychowawcy, nauczyciele i tutorzy, stale doskonaląc się, 
tworzycie nowoczesną szkołę otwartą na potrzeby uczniów i rodziców.  
Dziękuję, że dbacie o wysoki poziom nauczania i rozwój młodzieży,  
przygotowując ją do życia w tak szybko zmieniającym się świecie.
Życzę Wam, Moi Drodzy, zdrowia i energii, by wciąż twórczo i aktywnie wykonywać swoją 
pracę. Niech uczenie i wychowywanie młodych ludzi będzie dla Was źródłem osobistej 
satysfakcji i powodem społecznego uznania.

Małgorzata Kaim, Dyrektor I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie



1 września odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości 
szkolnych w naszym liceum – ślubowanie uczniów klas pierw-
szych. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu 
hymnu, minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy walczyli 
o  niepodległość kraju i  wolność wszystkich Polaków. Rotę 
przysięgi odczytali O. Makówka i J. Wójcik. W obecności Sztan-
daru Szkoły – pierwszoklasiści przyrzekali sumiennie wypeł-
niać obowiązki uczniowskie, kierować się zasadami uczciwości, 
praworządności i dbać o dobre imię szkoły.

Pani dyrektor M. Witek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że 
bycie „Mickiewiczakiem” zobowiązuje nie tylko do sumiennej 
nauki, ale też do kultywowania tradycji patriotycznych, umiło-
wania prawdy, pracowitości, uczciwości i  odpowiedzialności. 
Wyróżnieni przysięgą na Sztandar Szkoły zostali uczniowie, 
którzy w czasie rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów. 
Ślubowanie to szczególna chwila dla ponad 180 uczniów, 
którzy rozpoczęli naukę w  V LO im. Adama Mickiewicza. 
Zgodnie z  tradycją naszej szkoły, uroczystość zakończyła się 
wykonaniem wspólnych klasowych fotografii, które na całe 
życie upamiętnią tę podniosłą chwilę. Uczniom klas pierw-
szych życzymy samych piątek i szóstek.

 ■ Amatorski Teatr Szkolny PÓŁ żartem, pół serio
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I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Obchody 78. rocznicy 
likwidacji getta 
w Częstochowie

22 września 2020r. społeczność I  Liceum Ogólnokształcą-
cego w Częstochowie miała przyjemność uczestniczyć w nie-
zwykle istotnym spotkaniu. Z  okazji 78. rocznicy likwidacji 
getta w  Częstochowie odbyła się wideokonferencja w  celu 
upamiętnienia tegoż wydarzenia. Uczniowie klas 2b i 2e wraz 
z panią dyrektor Małgorzatą Kaim oraz p. prof. Agnieszką Mro-
wiec- Smagą mieli możliwość połączenia się z Markiem Magie-
rowskim – Ambasadorem RP w  Izraelu oraz Alonem 
Goldmanem- przewodniczącym Stowarzyszenia Żydów Czę-
stochowian w  Izraelu. Podczas spotkania młodzież dowie-
działa się o  budowaniu stosunków polsko - izraelskich oraz 
miała okazję wysłuchać wstrząsającej historii rodziny Gold-
mana. Rodzicom mężczyzny udało się przeżyć II wojnę świa-
tową oraz Holokaust dzięki ucieczce do Rosji. Niestety - reszta 
bliskich zginęła w Częstochowie bądź Treblince. Losy rodziny 
Goldmanów wstrząsnęły słuchaczami i z pewnością pozostaną 
na długo w ich pamięci. Dzięki takim rozmowom młodzi ludzie 
mogą lepiej zrozumieć wydarzenia z  czasów wojny oraz wy-
snuć wnioski na przyszłość, które pomogą im w kształtowaniu 
swojego światopoglądu oraz budowaniu własnego kręgosłupa 
moralnego.

 ■ Dominika Musiał, klasa IIIb

Powrót w szkolne mury
Wrzesień już za nami, a w większości sprzyjająca w nim aura za-

chęcała do aktywnego czerpania ostatnich promyków słońca te-
gorocznego lata. Pomimo utrzymującej się jeszcze w powietrzu 
wakacyjnej atmosfery, uczniowie, jak co roku, przywędrowali do 
szkolnych ławek. Stało się to jednak w  trochę odmiennej od-
słonie niż dotychczas, bowiem rozpoczęcie roku 2020/2021 
z  pewnością pozostanie w  naszej pamięci jako wyjątkowe, 
a  wszystko to zostało spowodowane aktualną sytuacją epide-
miologiczną. Reżim sanitarny podyktował nowe warunki w ra-
mach zwiększenia bezpieczeństwa, między innymi zamiast 
tradycyjnej akademii klasy II i III spotkały się z wychowawcami 
w  swych pracowniach, a  zespół szkolny ,,Słowak i  Muza’’ od-
śpiewał hymn państwowy i szkolny w pomniejszonym składzie. 
Jednakże ślubowanie i wręczenie tarcz I LO klasom pierwszym 
niezmiennie pozostały tradycyjnym elementem rozpoczęcia 
edukacji w Słowaku, pierwszoklasiści zostali również przywitani 
przez Panią Dyrektor Małgorzatę Kaim i  zapoznani z  historią 
i tradycjami naszego liceum.  Wszyscy uczymy się poruszać 
w nowej rzeczywistości, jednocześnie starając zachowywać zwy-
czaje i możliwie uprzyjemniać obecne realia. Jednym z takich ak-
centów, wprowadzonych jeszcze przez samorząd 
reprezentowany przez Lenę Głogowską działający w  roku 
2019/2020, jest noszenie maseczek ze szkolnym logo. Pomimo 
trudnej sytuacji funkcjonowanie szkoły trwa więc pomyślnie 
w niezakłóconym trybie - miejmy nadzieję, że ten stan potrwa jak 
najdłużej, a nauka będzie owocna i pełna satysfakcji.

 ■ Ewelina Kozłowska, klasa IIIb

28 września 2020 r. odbył się pierwszy Konkurs Ligi Języ-
kowej w V LO na okoliczność Europejskiego Dnia Języków pod 
hasłem: MICKIEWICZ JĘZYKAMI MOCNY NA 5 - NIECH SIĘ 
NIESIE W  ŚWIAT! W  konkursie wzięli udział uczniowie 
wszystkich klas. Reprezentanci, po dwóch z każdej klasy, roz-
wiązywali test obejmujący wiedzę z zakresu: języka polskiego, 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i mu-
zyki. Zgodnie z regulaminem Ligi – każda klasa otrzymała za 
udział w konkursie po 100 punktów. Dodatkowo kl. IIA otrzy-
mała 100 pkt za zajęcie I miejsca; kl. IID – 75 pkt za miejsce II, 
a kl. IIIA i IIE po 50 pkt za zajęcie III miejsca. Klasom IIC i IIi przy-
padło IV miejsce, za co otrzymali po 25 punktów.

Klasyfikacja LIGI JĘZYKOWEJ po pierwszym konkursie: 
I miejsce: IIA – 200 pkt, II miejsce: IID - 175 pkt, III miejsce: IIIA 
– 150 pkt i IIE – 150 pkt, IV miejsce: IIC – 125 pkt, IA – 125 pkt 
i IIi – 125 pkt.

Projekt „Liga Językowa w  V LO” przeznaczony jest dla 
uczniów klas I, II i  III. Realizowany jest od września 2020 do 
kwietnia 2021 r. W tym czasie odbywać się będą w szkole kon-
kursy oznaczone: LIGA JĘZYKOWA. Ligę Językową wygra ta 
klasa, która po uczestnictwie w zaplanowanych 12 konkursach 
osiągnie najwyższą liczę punktów. Ogłoszenie wyników na-
stąpi w połowie kwietnia 2021 roku. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału 
w kolejnych konkursach!

 ■  mgr M. Gromotowicz
 ■ mgr M. Czech

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego

Ostatni tydzień września był dla naszych uczniów czasem, 
w którym decydowali, kto idealnie sprawdzi się w roli prze-
wodniczącego Samorządu Uczniowskiego I  Liceum Ogól-
nokształcącego. Rozpoczęła się kampania wyborcza, 
w której brały udział dwie kandydatki: Julia Lipińska oraz 
Matylda Jureczko. 23 września uczennice wzięły udział 
w  stałym punkcie wyborów - debacie. Wydarzenie to po-
zwoliło na lepsze poznanie programów wyborczych kandy-
datek oraz ich sztabów. Każdy miał szansę zadać pytanie 
uczennicom, a także była to okazja do ostatecznego zasta-
nowienia się nad swoim głosem.

Julia oraz Matylda wraz ze swoimi sztabami bardzo do-
brze przygotowały kampanię wyborczą. Powstały dwa po-
tencjalne samorządy: „Renesans Słowackiego” oraz 
„Słowengers”. Każdy z nich zachęcał uczniów do głosowania 
na różnorodne sposoby: 
poprzez przygotowanie 
małych upominków, pre-
zentowanie w  klasach 
swojego programu i  przy-
szłej działalności w  spo-
łeczności szkolnej oraz 
czynny udział w social me-
diach.

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego odbyły się 
25 września. Nową prze-
wodniczącą została Julia 
Lipińska, która uzyskała 
56% głosów. Był to dla Sło-
waków czas decyzji, mamy 
nadzieję, że praca nowego 
Samorządu będzie owocna 
i  otworzy nowy rozdział 
w  życiu I  Liceum im. Ju-
liusza Słowackiego.

 ■ Natalia Jarkiewicz, klasa IIIb

Mickiewicz Językami 
Mocny na 5 – niech się 
niesie w świat!!! Raj Otrzęsinowy klas 

pierwszych :)

Nowe pokolenie 
„Mickiewiczaków” - 
ślubowanie uczniów klas 
pierwszych 

Klasa IC wraz z wychowawcą i Dyrekcją Szkoły

Jak co roku, w naszej szkole, odbył się kolejny Rajd Otrzęsi-
nowy dla klas pierwszych. 

Ze względu na okoliczności, otrzęsiny miały miejsce na ternie 
szkoły, jednak, mimo  zastosowanych środków ostrożności, 
wszyscy świetnie się bawili. A wszystko miało swój początek  
w dniu losowania kolorów, w jakim miały przystąpić do rywali-
zacji klasy pierwsze podczas otrzęsin. 

W piątek klasa IIE, która zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji 
konkursu, zorganizowała dla pierwszoklasistów 14 różnych 
konkurencji. Były to: konkurs na hymn, plakat, bojowy okrzyk 
klasy, skoki w workach, zaśpiewanie piosenki, picie wody przez 
słomkę na czas oraz mleka, wyścig z jajkiem, najdłuższą obierkę 
z  jabłka, jedzenie pączków bez oblizywania się, test wiedzy 
o szkole, strój kota.

Nie obyło się bez kłótni o punkty, ale wszystko przebiegało 
w miłej atmosferze. Rywalizacja międzyklasowa była zacięta. 
Pierwszoklasiści walczyli zawzięcie o  zwycięstwo w  każdej 
konkurencji. Ostatecznie zwyciężyła klasa IF, wygrywając 
dzień bez odpytywania oraz ulubione danie zapracowanych 
uczniów, czyli pizzę, ufundowane przez szkołę. 

Gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczest-
nikom rywalizacji i ich opiekunom. Mamy nadzieję, że będziecie 
miło wspominać ten dzień, a lata spędzone w naszym Liceum 
upłyną Wam w równie miłej, jak podczas otrzęsin, atmosferze.

 ■ Nina Karlińska (IIH)
 ■ Opieka redakcyjna: mgr M. Janik, mgr J. Rakus
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Wszystkie podmioty udzielające świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punk-
ty apteczne, które nie nabędą szczepio-
nek przeciw grypie dla pracowników, mo-
gą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłat-
ne dawki za pośrednictwem strony szcze-
pionkanagrype.mz.gov.pl. Szczepionka 
będzie pochodzić z rezerw strategicznych 
utworzonych na polecenie ministra zdro-
wia. Co istotne, nie będzie mogła zostać 
wykorzystana do sprzedaży, czy szczepie-
nia osób nieuprawnionych.

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski 
podjął decyzję o zabezpieczeniu dostępu do 
bezpłatnej szczepionki przeciw grypie dla 
osób udzielających świadczeń opieki zdro-
wotnej, jak również farmaceutów i tech-
ników farmaceutycznych.

Wszystkie zainteresowane podmioty, które 
nie kupią na rynku farmaceutycznym odpo-
wiedniej liczby szczepionek dla wyżej wskaza-
nych osób, mogą zgłaszać zapotrzebowanie 
przez formularz dostępny na stronie szcze-
pionkanagrype.mz.gov.pl.

Kto może zgłosić zapotrzebo-
wanie na bezpłatne szczepionki 
przeciw grypie?

1. Podmioty udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym:
• podmioty lecznicze, które zawarły z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia umowę na 
wykonywanie szczepień ochronnych na 
grypę osobom zatrudnionym w tych pod-
miotach;
• pozostałe podmioty biorące udział 
w świadczeniach opieki zdrowotnej, które 

nie zawarły ww. umowy, ale zawarły 
umowę z NFZ w innym zakresie świadczeń 
zdrowotnych

2. Apteki ogólnodostępne  
i punkty apteczne.

Jak prawidłowo wypełnić formularz?
• Liczbę szczepionek przeciwko grypie, dla 
podmiotów udzielających świadczeń opieki 
zdrowotnej, należy oszacować w odnie-
sieniu do osób, które są pracownikami da-
nego podmiotu, zadeklarowały chęć 
szczepienia i nie korzystają jednocześnie 
z innych programów szczepienia na przy-
kład w innym miejscu pracy albo z pro-
gramów organizowanych przez inne 
instytucje.
• Przez personel uczestniczący w udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej rozumiany 
jest personel medyczny (lekarze, pielę-
gniarki, położne, farmaceuci, fizjoterapeuci, 
felczerzy, ratownicy medyczni, diagności la-
boratoryjni oraz inny personel medyczny 
wyżej niewymieniony) oraz niemedyczny 
(o ile personel ten z racji wykonywanych 
obowiązków służbowych ma bezpośredni 
kontakt z pacjentami). 
• Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 
składają zapotrzebowanie na podstawie 
liczby farmaceutów i techników farmaceu-
tycznych, którzy zadeklarowali chęć zaszcze-
pienia się przeciw grypie i są zatrudnieni 
w danej aptece czy punkcie aptecznym.
• W przypadku dysponentów zespołów ra-
townictwa medycznego, lider konsorcjum 
na terenie danego rejonu operacyjnego 
składa zamówienie za wszystkie podmioty 

Kto może się zgłosić zapotrzebowanie

Darmowe szczepionki dla personelu medycznego

Po 10 dniach

Zwolnienie z kwarantanny bez testów

Obowiązek siedzenia w domu
Kwarantannę nakłada się na 

zdrowe osoby, które miały styczność 
z  osobą zakażoną lub mieszkają 
z osobą, która zostaje skierowana na 
kwarantannę. Chodzi o  odseparo-
wanie tych, którzy mieli kontakt z pa-
togenem i mogą w ciągu kilku dni być 
nosicielami wirusa i  zakażać innych. 
W czasie kwarantanny osoba, która 
została na nią skierowana, nie może 
wychodzić z  domu, na spacery 
z psem, do sklepu i  lekarza. Niespo-
dziewaną wizytę objętym kwaran-

tanną mogą złożyć policjanci. W ten 
sposób sprawdzają, czy rzeczywiście 
nie opuszczają oni miejsca zamie-
szania. Jeśli osoba złamie kwaran-
tannę, funkcjonariusze mogą nałożyć 
na nią karę finansową do 30 tys. zł. 
Jest to decyzja indywidualna. O kwa-
rantannie informację sanepid prze-
kazuje telefonicznie lub ustnie, 
a potem przesyła dokument.

Pojawienie się objawów
Jeśli u  osoby przebywającej na 

kwarantannie wystąpią objawy cho-
robowe sugerujące zakażenie 
COVID-19 (gorączka powyżej 38 st. 
Celsjusza, duszności, kaszel, utrata 
węchu i  smaku) powinna ona skon-
taktować się z lekarzem rodzinnym, 
który zadecyduje o dalszym postępo-
waniu – diagnostyce w kierunku wy-
krycia wirusa SARS-CoV-2. W  razie 
pogorszenia stanu zdrowia należy 
wezwać pogotowie, informując 
o  tym, że odbywa się kwarantannę 
lub indywidualnym środkiem trans-
portu udać się do szpitala zakaźnego.

Obowiązkowa kwarantanna  
dla przyjeżdżających

Na kwarantannę kierowane są 
też osoby, które przyjeżdżając do 

Polski, przekroczyły zewnętrzną 
granicę UE. Z obowiązkowej kwa-
rantanny wyłączeni są m.in. oby-
watele państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia 
o  Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o  Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz ich małżonków 
i dzieci, pasażerowie międzynaro-
dowych lotów odbywających się 
z lotnisk położonych na terytorium 
państwa nieobjętego zakazami 
w ruchu lotniczym z wyjątkiem Bia-
łorusi albo Ukrainy.

Kwarantanny nie muszą odbywać 
też studenci, którzy kształcą się 
w  Polsce, uczestnicy studiów po-
dyplomowych, kształcenia specja-
listycznego, doktoranci 
i  naukowcy, którzy prowadzą 
w  Polsce działalność naukową. 
Spod obowiązku kwarantanny wy-
jęto też cudzoziemców, którzy są 
małżonkami albo dziećmi polskich 
obywateli lub są pod ich stałą ich 
opieką.

Zwolnienie z testów
Co istotne, zgodnie z nowymi za-

sadami osoby przebywające na 
kwarantannie, które nie mają ob-
jawów COVID-19, nie są już pod-
dawane testom. Po 10 dniach 
automatycznie są z niej zwalniane.

będące w konsorcjum, chyba, że współre-
alizator umowy lub podwykonawca mogą 
złożyć zapotrzebowanie oddzielnie (np. 
szpital będący współrealizatorem umowy 
na udzielanie świadczeń w zakresie RTM).
 • W formularzu należy uwzględnić tylko ten 
personel, dla którego zabrakło szczepionki 
nabytej w ramach dystrybucji na rynku far-
maceutycznym.
• Z jednego podmiotu może zostać złożone 
tylko jedno zapotrzebowanie zbiorcze.

Szczepionka przeciw grypie dostarczona 

na powyższych zasadach, będzie pochodzić 
z rezerw strategicznych utworzonych na po-
lecenie ministra zdrowia i nie może być wy-
korzystana do szczepienia osób nie 
wskazanych powyżej.

Gdzie będzie można wykonać 
szczepienie?

Szczepienia przeciw grypie z wykorzysta-
niem bezpłatnej dawki pochodzącej z re-
zerw strategicznych będzie można wykonać 
wyłącznie w podmiotach leczniczych, które 
zawarły umowę z NFZ na jej wykonywanie. 
Pracownicy podmiotów, które takich umów 

nie zawarły, będą mogli wykonać szcze-
pienie w innej uprawnionej placówce.

Dodatkowe informacje dotyczące spo-
sobu i terminu dystrybucji szczepionek 
przeciw grypie oraz podmiotów leczniczych, 
w których będzie można wykonać szcze-
pienia zostaną opublikowane na stronach 
Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku braku możliwości zapew-
nienia odpowiedniej liczby szczepionek 
przeciw grypie, minister zdrowia zastrzega 
możliwość częściowej realizacji zapotrzebo-
wania.

Kwarantanna u osób, u których nie występują objawy kliniczne CO-
VID-19, trwa 10 dni i kończy się automatycznie. Osoba, która ją odby-
wała, nie musisz przechodzić obowiązkowych testów. Kwarantannę 
nakłada inspektor sanitarny. Może on też zdecydować o jej skróceniu 
lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania.
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Agnieszka Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Rafał Rusek  
radca prawny w Kancelarii Rusek i Partnerzy

Hubert Nowak  
aplikant radcowski w Kancelarii Rusek i Partnerzy Kiedy pracodawca może sprze-

ciwić się żądaniu pracownika 
udzielenia mu w  danym dniu 
urlopu na żądanie?

Orzecznictwo Sądu Najwyż-
szego i  doktryna prawa pracy do-
puszczają możliwość odmowy 
udzielenia urlopu na żądanie za-
równo wtedy, gdy podstawą takiej 
decyzji jest zarzut nadużycia 
prawa przez pracownika (np. jako 
forma wywierania presji, szanta-
żowania pracodawcy), jak i  wów-
czas, gdy udzielenie tego urlopu 
wiązałoby się z zagrożeniem istot-
nych interesów pracodawcy. 
W  jednym z  wyroków Sąd Naj-
wyższy przyjął, że w  razie gdy we 
wskazanym przez pracownika ter-
minie wystąpi spowodowana waż-
nymi przyczynami potrzeba jego 
obecności w  zakładzie pracy, pra-
codawca może sprzeciwić się wy-
korzystaniu takiego urlopu 
i  zażądać obecności pracownika 
w  pracy. Z  innym wyroku stwier-
dzono, że pracodawca powinien 
uwzględnić wniosek pracownika 
o  urlop na żądanie, jeśli urlop we 
wnioskowanym czasie nie koliduje 
z  koniecznością zapewnienia nor-
malnego toku pracy. Realizacja 

prawa pracownika do wypoczynku 
jest korygowana potrzebami pra-
codawcy, koniecznością obecności 
pracownika w zakładzie. 

Obowiązek pracodawcy udzie-
lenia urlopu na żądanie nie ma cha-
rakteru bezwzględnego. 

Jest to pogląd w  zasadzie po-
wszechnie aprobowany w  prawie 
pracy. Wskazuje się na wiele przy-
padków korzystania bądź prób ko-
rzystania przez pracowników 
z  urlopu na żądanie w  sposób 
sprzeczny z  jego celem. Praco-
dawca może odmówić pracowni-

kowi (pracownikom) udzielenia 
urlopu na żądanie np. w  sytuacji, 
gdy korzystanie z tego urlopu mia-
łoby służyć wywieraniu presji na 
pracodawcę w  sporze istniejącym 
między stronami stosunku pracy.

Należy przy tym podkreślić, że 
dla korzystania z  urlopu na żą-
danie w sposób zgodny z prawem 
niezbędna jest decyzja praco-
dawcy o  udzieleniu tego urlopu. 
Rozpoczęcie urlopu na żądanie 
przed udzieleniem go przez praco-
dawcę może być uznane za nie-
usprawiedliwioną nieobecność 
w  pracy, będącą ciężkim narusze-
niem podstawowych obowiązków 
pracowniczych, co może uzasad-
niać dyscyplinarne zwolnienie pra-
cownika z  pracy. Nawet czasowa 
nieobecność osób uprawnionych 
do udzielenia pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego nie 
usprawiedliwia jego rozpoczęcia 
bez zgody pracodawcy. Udzielenie 
urlopu na żądanie może nastąpić 
pisemnie, ustnie, a także w sposób 
dorozumiany. Jeśli u  pracodawcy 
obowiązuje akceptowana przez 
niego praktyka, że samo złożenie 

przez pracownika wniosku o urlop 
na żądanie jest równoznaczne 
z  jego udzieleniem, to praktykę 
taką można uznać za oznaczającą 
dorozumiane podjęcie decyzji 
w  tym zakresie. Jeśli jednak pra-
cownik podejmie taką decyzję sa-
mowolnie, a  szczególnie, jeśli 
będzie wiedział, że postępuje 
wbrew uzasadnionemu sprzeci-
wowi pracodawcy, naraża się na 
kary porządkowe, a  nawet na 
zwolnienie z pracy.

 ■ Rafał Rusek

Czy pracodawca może  
nie udzielić pracownikowi 
tzw. urlopu na żądanie? 

Jedziesz na wymarzone wczasy, a na 
miejscu okazuje się, że rzeczywistość 
jest daleka od tego co widziałeś na 
pięknych zdjęciach prezentowanych 
w katalogach biura podróży ? 

Z niniejszego artykułu dowiesz się, 
co można zrobić w sytuacji, gdy wy-
kupiona usługa turystyczna okazała 
się być niezgodna z zawartą umową. 

Do naszej kancelarii trafiają klienci, 
którzy bywają niezadowoleni z usług 
świadczonych przez biura podróży.

Zdarza się, że to co spotykają na 
miejscu, ma się nijak do przepięknych 
zdjęć z  ofert katalogowych biur po-
dróży. 

Przykładowe niedogodności:
Niezgodność umowy polega 

między innymi na tym, że brak jest 
atrakcji, o których biuro podróży za-
pewniało. 

Przykładowo mogą to być za-
mknięte bary, baseny. Zdarza się 
również, że czystość pokoi pozo-
stawia wiele do życzenia. W ostatniej 
sprawie jaką mieliśmy okazje prowa-
dzić przeciwko biuru podróży oka-
zało się, że po przyjeździe do hotelu, 
nie był on zupełnie przygotowany na 
przyjęcie gości. Pokoje i  inne części 
wspólne hotelu były brudne. Wszę-
dzie unosił się kurz od wykonywa-
nych prac remontowych. Od godzin 
porannych było słychać hałasy zwią-
zane z tymi pracami. Część basenów 
była bez wody. Jedzenie podawano 
w  plastikowych naczyniach i  star-
czało go jedynie dla niewielkiej ilości 
gości hotelowych. 

Te i  inne sytuacje, które powodują 
niezgodność zawartej umowy z rze-
czywistością zastaną na miejscu po-
wodują, iż biuro podróży, w  którym 
wykupiliśmy wycieczkę, jest odpo-
wiedziane za zaistniałą niezgodność.

Podstawa prawna roszczenia:
Zgodnie z  artykułem 48 ust. 1 

ustawy z  dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych, organi-
zator turystyki (biuro podróży) ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie 
usług turystycznych objętych umową 
o udział w imprezie turystycznej, bez 
względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez organizatora tury-
styki, czy przez innych dostawców 
usług turystycznych.

Zgodnie z przywołanym przepisem 
biuro podróży jest odpowiedzialne 
za transport, zakwaterowanie, 
opiekę rezydenta i  wszystkie inne 
atrakcje, o których biuro podróży za-
pewniało w  przedstawionej Klien-
towi ofercie. 

Zacznijmy od reklamacji:
Jeśli na miejscu spotkają nas niedo-

godności takie jak na przykład:
gorszy od zamówionego pokój, 

brak zapewnianego widoku na 
morze, zbyt daleka od obiecanej od-
ległość hotelu od plaży, brak balkonu, 
klimatyzacji, robactwo, uszkodzenia, 
wilgoć, hałas, monotonne jedzenie, 
czy brak innych atrakcji, o których za-
pewniało biuro podróży, wówczas 
w  pierwszej kolejności jeszcze 
w  trakcie trwania imprezy tury-
stycznej należy zawiadomić o  tym 
biuro podróży, na przykład za po-
średnictwem rezydenta obecnego 
na miejscu. Zgłoszenie takie najlepiej 
zgłosić na piśmie. 

Co można zyskać:
Jeśli niedogodności te nie zostaną 

przez organizatora imprezy tury-
stycznej usunięte, wówczas Klientowi 
przysługuje prawo do żądania obni-
żenia ceny, odszkodowania i  zadość-
uczynienia za zmarnowany urlop.   

Wartość o jaką można żądać obni-
żenia ceny wycieczki można obliczyć 
posiłkując się tzw. tabelą frankfurcką, 
która określa % wysokość odszkodo-
wania dla klientów w razie nienależy-
tego wykonania umowy 

o  świadczenie usług turystycznych 
przez biuro podróży.

Odszkodowanie przysługuje za 
szkodę majątkową. Odszkodowanie 
będzie przysługiwało klientowi jeśli 
będąc na wycieczce organizowanej 
przez biuro podróży, musiał ponieść 
dodatkowe koszty np. z  uwagi na 
zbyt małą w stosunku do gwaranto-
wanej ilości posiłków, bądź przykła-
dowo konieczność odpłatnego 
korzystania z basenów w innym ho-
telu, z  uwagi na ich niedostępność 
w hotelu opłaconym przez Klienta. 

Zadośćuczynienie przysługuje za 
szkodę niemajątkową, czyli cier-
pienia fizyczne i psychiczne wynika-
jące z  niedogodności podczas 
imprezy turystycznej. Sytuacje, które 
mogą powodować zasadność rosz-
czenia o  zadośćuczynienie jest 
bardzo wiele i  każdy przypadek na-
leży rozpatrywać indywidualnie. 

Przede wszystkim należeć do nich 
będzie stres, smutek, irytacja zwią-
zane z brakiem możliwości czerpania 
przyjemności z wykupionego urlopu. 
Nie ulega wątpliwości, że klient, 
który wybiera się na swój wyma-
rzony urlop oczekuje, że spędzi czas 
przyjemnie i w spokoju. Jeśli jego od-
czucia są odmienne z  powodu oko-
liczności zastanych na miejscu, 
z które odpowiada biuro podróży, to 
ma prawo domagać się z tego tytułu 
zadośćuczynienia.

W zależności od konkretnego przy-
padku istnieje możliwość odzyskania 
od biura podróży nawet dwukrot-
ności kwoty, którą zapłaciliśmy za 
wycieczkę! 

Jeśli spotkały Państwa niedogod-
ności związane z wykupionymi wcza-
sami, zapraszamy do kontaktu celem 
przeprowadzenia analizy Państwa 
sprawy i oceny możliwości uzyskania 
rekompensaty od biura podróży! 

 ■ Agnieszka Rusek

Odszkodowanie i zadośćuczynienie 
za zmarnowany urlop.  
Jak je uzyskać ?

W kodeksie pracy od początku 2003 r. pojawiła się możliwość udzie-
lania przez pracodawców dla pracowników do 4 dni tzw. urlopu na 
żądanie. W praktyce pojęcie to interpretowane jest w ten sposób, 
 że pracownik ma prawo w dowolnie przez siebie wskazanym termi-
nie zażądać od pracodawcy udzielenia mu takiego urlopu, nawet 
w dniu jego udzielenia. Pracownicy bardzo często wykorzystują tę in-
stytucję w ten sposób, że informują pracodawcę w danym dniu,  
że biorą urlop na żądanie i nie przyjdą w tym dniu (czy kilku dniach) 
do pracy. Często stawiają  w ten sposób pracodawców w bardzo  
trudnej sytuacji, gdyż pracodawca nie może wcześniej zaplanować 
nieobecności pracownika w pracy i znaleźć dla niego odpowiednie 
zastępstwo. Pracodawcy przyjmują jednak w większości, że nie mają 
wyjścia i muszą zgodzić się na żądanie pracownika udzielenia mu 
takiego urlopu, jeśli w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał 
on jeszcze przysługujących mu 4 dni. 
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OPEL INSIGNIA  
2.0 D  
rok prod. 2018, kraj., I-wł, 
F-VAT

79.900 zł

MERCEDES GLC 220  
2.2 Diesel 2019, krajowy, 
I-wł., serwisowany, 
f-ra vat 23%

166.600 zł

TOYOTA AVENSIS  
2.0 D,  rok prod. 2017, kraj., 
 I - wł. F-VAT 23%,  
serwisowany

61.900 zł

MERCEDES GLC COUPE  
2.0 benzyna, krajowy, serwi-
sowany, I-wł. 
F-VAT

158.900 zł

AUDI A6 3.0 D,  
ROK PROD. 2014  
QUATRO S-TRONIK, KRAJ.,  
SERWISOWANY

98.900 zł

FORD FOCUS 1.6 benzyna + 
LPG, rok prod. 2017,  
krajowy, I-wł., 
serwisowany, f-VAT 23%

37.900 zł

VW PASSAT 2.0 Diesel  
rok prod. 2018 , kraj., 
I-wł., serwisowany, 
f-vat 23% 

63.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

29.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
faktura VAT 58.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 AUDI A4 2.0 E automat, rok prod. 2003 10.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 TOYOTA YARIS 1.0 E, kraj., rok prod. 2014-2016 
gwarancja, I-wł., F-VAT 23%  31-900 - 33.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat   6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2014, nawigacja   59.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW 520, 2.0 D, rok prod. 2001, krajowy 7.900 zł
Q	 SKODA FABIA 1.4 E, rok prod. 2003 4.900 zł

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VOLVO S80 2.9 E, zakup 2002, kraj.  7.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., f-VAT, 
serwisowany  56.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł 44.900 złQ	 AUDI Q5 3.0 D, rok prod. 2008, kraj

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E,  rok prod. 2002r.

 9.500 złQ	 AUDI A3 2.0 D,  rok prod. 2004r.

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-ra VAT  28.900 zł

Q	 FORD MONDEO 1.6 E, rok prod. 2014, kraj.,I – wł.  35.900 zł

Q	 PEUGEOT RCZ 1.6 E, rok prod. 2010  37.400 zł

Q	 DAEWOO LANOS 1.5 E, rok prod. 1998 kraj., I-wł. 2.900 zł

Q	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010  23.900 zł

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, krajowy 7.900 zł

Q	 PEUGEOT 301  1.6 HDI, rok prod. 2017, kraj.,I – wł. 27.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2004, krajowy 5.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  189.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

 5.900 złQ	 MERCEDES A 170 1.7 D, rok prod. 2001,

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

Utrudnienia dla kierowców...
Utrudnienia na wlocie ul. Deka-

brystów do skrzyżowania z al. Armii 
Krajowej potrwają około 3 tygodnie 
(przez kolejne 3 tygodnie podobne 
prace będą prowadzone przy toro-
wisku tramwajowym po połu-
dniowej stronie skrzyżowania). Na 
czas zamknięcia dla ruchu, kie-
rowcy muszą korzystać z objazdu.

W  piątek, 9 października w  godzi-
nach popołudniowych, zostanie od-
dane do ruchu skrzyżowanie al. Armii 
Krajowej z ulicą Worcella (z przywró-
ceniem działania sygnalizacji 
świetlnej). Przywrócona zostanie 
także stała organizacja ruchu w alei 
Wyzwolenia. Przez kilka dni po-

trwają tam jeszcze prace porząd-
kowe oraz uzupełnianie oznakowania 
poziomego – nie powinno to jednak 
powodować większych utrudnień.

...i pasażerów komunikacji 
miejskiej
W związku z realizacją kolejnego 
etapu przebudowy,  
od najbliższej soboty autobusy 
linii 15, 22 i 24 pojadą inaczej. 

Linia nr 15
Będzie w obu kierunkach kursować 
przez ulicę Kiedrzyńską  
(od Dekabrystów do Promenady 
Niemena), następnie al. Armii 
Krajowej do skrzyżowania  

Przebudowa linii tramwajowej

Kierowców czekają kolejne utrudnienia
 Qcd. ze str. 1 z ul. Dekabrystów i dalej bez zmian. 

Na zmienionej trasie obowiązują 
wszystkie przystanki pośrednie: 

• HALA POLONIA, 
• POLSKIEGO  

CZERWONEGO KRZYŻA, 
• PROMENADA NIEMENA,
• KURPIŃSKIEGO 
• oraz KIEDRZYŃSKA.

W trakcie objazdu przez ulicę 
Kiedrzyńską będzie kursować 
wyłącznie linia nr 15.

Linie nr 22 i 24
Będą w obu kierunkach kursować 
wzdłuż torów tramwajowych  
(al. Armii Krajowej) pomiędzy  
ulicą Dekabrystów a Promenadą 
Niemena. 
Obowiązują przystanki pośrednie: 

• HALA POLONIA, 
• POLSKIEGO  

CZERWONEGO KRZYŻA 
• i PROMENADA NIEMENA.

Przy tej okazji warto wspomnieć,  
że na linii nr 29 nastąpi niewielka 
korekta godzin kursów, a poza tym 
na wniosek Urzędu Gminy 
Poczesna, od soboty  
10. października nastąpi też zmiana 
godzin niektórych kursów linii 
autobusowej nr 65 (która nadal 
będzie kursować na skróconej 
trasie: Zajezdnia MPK  
– Korwinów Pałac).

 ■ Katarzyna Gwara
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NIERUCHOMOŚCI

 Q ZMIENIĘ mieszkanie kwaterunko-
we (Trzech Wieszczy) 3 pokoje z 
kuchnią, 49,2 m2 ,parter, na dwa (2) 
odrebne mieszkania, po pokoju z 
kuchnią w blokach kwaterunko-

wych. Tel.  504 563 612

SPRZEDAM

 Q Serwis obiadowo-kawowy: - 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośni-
ki) myszki; Odtwarzacz Orion DVD 
828 + pilot; telefon komórkowy 
Samsung + ładowarka; tel. 530 
485 377

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Pracownik gospodarczy, złota 
rączka. Zatrudnimy doświadczone-
go pana do prac fizycznych w fir-
mie produkcyjnej oraz do pielęgna-

cji ogrodu i warzywniaka. Wyma-
gana umiejętność korzystania 
z różnych narzędzi. Główne obo-
wiązki to drobne naprawy, dbanie 
o czystość i porządek na terenie fir-
my, pomoc przy maszynach na 
hali produkcyjnej. Kontakt tel. w go-
dzinach 9-16 pod numerem 783 
783 387 .

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę prac dodatkową; pracowni-
ka gospodarczego, ogrody, posesje, 
porzdki itp. Gliwice. tle. 502 918 616

MATRYMONIALNE
 Q Rencista,  58 lat, spokojny,  
bez nałogów, pozna bezdzietną  
kobietę z mieszkaniem do przyjaźni 
lub stały związek). tel. 531 638 188

 Q Pan (mówiący tylko po francusku), 
wdowiec, szuka Pani (najlepiej 
zgrabnej, do 65 lat) - towarzyszki 
mówiącej po francusku oraz po 
polsku do towarzystwa na co dzień: 
spacery, sport, restauracje. Poraj/
Częstochowa, tel. 504 568 171

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

Zarząd Częstochowskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nasza Praca” w Częstochowie

zawiadamia, że zgodnie z § 4, pkt. 4  Regulaminu Przetargu  
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” 

(Regulamin przetargu jest dostępny  
na stronie internetowej Spółdzielni  
www.csmnp.com.pl/akty-prawne )

o d w o ł u j e
PRZETARG   NIEOGRANICZONY   

NA  PIERWSZEŃSTWO  USTANOWIENIA   
ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  

LOKALU  MIESZKALNEGO  NR  6  
PRZY  UL. ROMERA 13 

W CZĘSTOCHOWIE

Ponowne obwieszczenie o terminie przetargu  
zostanie zamieszczone na stronie internetowej  

Spółdzielni oraz w prasie lokalnej.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.  11f ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t.j.), Starosta Częstochowski zawiadamia, że w dniu 
30.09.2020r. została wydana na wniosek  Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

z siedzibą w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

Decyzja  Starosty Częstochowskiego nr 4/2020/ZRID  z dnia 30.09.2020r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  „Przebudowa drogi gminnej  
nr 624028S – ul. Szkolna w Koniecpolu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa 

i przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Koniecpolu”
Przedmiotowa inwestycja  planowana jest do realizacji na niżej wymienionych 

działkach ewidencyjnych oraz działkach powstałych w wyniku podziału, które znajdują 
się w liniach rozgraniczających teren projektowanego przedsięwzięcia:

Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów,  
jako działki:

obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto – 1568/3; 1569; 1590/3; 1589/5; 1589/9; 
1588/3; 1587/3; 1586/3; 1585/3; 1584/3; 1580; 8770/1; 8763; 8762; 8772/1; 8594; 8595/4; 

8595/3; 9098; 8994; 8993
oraz na działki, które powstały z podziału  

(w nawiasie wskazano nr działki po podziale)
obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto – 1565(1565/1); 1566(1566/1); 

1567(1567/1); 8998(8998/1); 8956(8956/1); 8954(8954/1); 8963/2(8963/8); 
8963/1(8963/4); 8961/2(8961/5). 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia 
dokonania obwieszczenia  mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji 

Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  
ul. Sobieskiego 9, pokój 17, parter, tel. (034) 3229 145.
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Eltrox Włókniarz Częstochowa

Jason Doyle żegna się z drużyną

Mistrzostwa Polski

Nordic Team Częstochowa z medalami

Opracowanie: Paula Nogaj

IMŚ

Lindgren z brązowym medalem

Start projketu

„Futbolaki-Rakowiaki”

Reprezentant Eltrox Włókniarza 
Częstochowa Fredrik Lindgren zna-
lazł się na trzecim miejscu w ogól-
nej klasyfikacji cyklu Speedway 
Grand Prix 2020. Mistrzowski tytuł 
obronił Polak – Bartosz Zmarzlik.

Ósma, ostatnia runda tegorocz-
nych zmagań została rozegrana na 
MotoArenie w  Toruniu. W  zawo-
dach tych reprezentant Eltrox 
Włókniarza Częstochowa Fredrik 
Lindgren zajął czwarte miejsce. 

W  ogólnej klasyfikacji Szwed zna-
lazł się ex aequo z  Taiem Woffin-
denem na drugim miejscu. 
W  barażach zmierzył się z  nim 
o  srebrny medal, jednak musiał 
uznać wyższość Anglika. Osta-
tecznie Lindgren zdobył brązowy 
medal Indywidualnych Mistrzostw 
Świata. W  Toruniu startowali rów-
nież inni zawodnicy Lwów – Leon 
Madsen oraz Jason Doyle, jednak 
zakończyli zmagania w  fazie półfi-
nałów.

Raków Częstochowa poinformo-
wał, że startuje z  nowym projek-
tem - „Futbolaki Rakowiaki” Aka-
demia Raków. - Czy Twoja naj-
młodsza pociecha chce pójść 
w  ślady Piotra Malinowskiego lub 
Tomasa Petraska? A  może najlep-
szej polskiej piłkarki Ewy Pajor? Je-
żeli tak, to zapraszamy do udziału 
w  naszym nowym projekcie! - za-
chęca klub.

Projekt ma wystartować w ponie-
działek 12 października. W  zaję-

ciach mogą uczestniczyć zarówno 
dziewczynki i chłopcy – przedszko-
laki oraz uczniowie pierwszych klas 
szkoły podstawowej. - Treningi będą 
w  dużej mierze polegały na grach 
i zabawach piłkarskich, ale nie tylko. 
Zajęcia będą odbywać się dwa razy 
w tygodniu (w poniedziałki i środy) – 
wyjaśnia klub. Aby poznać więcej 
szczegółów, należy skontaktować 
się z  koordynatorami projektu: 
Adam Jaschik nr telefonu: 734 104 
124 Karol Idźkowski nr telefonu: 
609 031 009.

W  minioną niedzielę 4 października w  Tarnowskich 
Górach odbyły się Mistrzostwa Polski Nordic Walking 
na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów. Repre-
zentanci Nordic Team Częstochowa zdobyli w  nich 
sześć medali - dwa złote, jeden srebrny i trzy brązowe.

Na pierwszym miejscu podium stanęła Agnieszka 
Dybeł i  Bogdan Barczyk. Na drugim miejscu, zdoby-
wając srebro, uplasował się Marcin Cieśluk. Trzecie 
miejsce zajęła Anna Kweczka-Janeczek, Jarosław Pie-
trzyk oraz Bartłomiej Dębski.

Wyniki Nordic Team Częstochowa:
Medaliści:

Złoty medal Mistrzostw Polski:
- Agnieszka Dybeł - kat. K-niepełnosprawni-A, 5km
- Bogdan Barczyk - kat. M50, 10km
Srebrny medal Mistrzostw Polski:

- Marcin Cieśluk - kat. M-niepełnosprawni-A, 5km
Brązowy medal Mistrzostw Polski:
- Jarosław Pietrzyk - kat. M30, 10km
- Bartłomiej Dębski - kat. M40, 5km
- Anna Kweczka-Janeczek - kat. K40, 5km

Pozostałe miejsca zawodników NTC:
10km
- Daniel Wojtasiński – 5 miejsce kat. M40
- Zbigniew Szczęśniak – 10 miejsce kat. M50
- Beata Kamińska – 4 miejsce kat. K50
- Bogusław Radziejowski – 9 miejsce kat. M60
5km
- Małgorzata Niedźwiecka – 8 miejsce kat. K60
- Jolanta Barczyk – 9 miejsce kat. K60
- Anna Libera – 18 miejsce kat. K45
- Wiktor Szczęśniak – 7 miejsce kat. M-junior
- Igor Cieśluk – 5 miejsce kat. M-dzieci 

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa

Wygrana na wyjeździe
To już kolejna wygrana Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstochowa w  roz-
grywkach II ligi. Biało-zieloni  od-
nieśli w minioną sobotę pewne wy-
jazdowe zwycięstwo bez straty seta 
nad KS Volley Miasteczko Śląskie.

Częstochowska drużyna była zde-
cydowanym faworytem tego spo-
tkania i  nie zawiodła kibiców. 
Podopieczni Wojciecha Pudo od po-
czątku odznaczali się mocną za-
grywką. Nie popełniali zbyt wiele 
błędów, a  ich akcje były udane za-
równo w  ataku, jak i  w  bloku. Eco-

-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
pokazał się na parkiecie jako pewny 
siebie zespół. W  drugim secie czę-
stochowski zespół nie stracił swojej 
dobrej passy. Budował kilkupunk-
tową zaliczkę, której już nie oddał do 
końca. Wydawać się mogło, że go-
spodarze do gry wrócą w  trzeciej 
partii, jednak od wyniku 10:7 na 
swoją korzyść, zdołali w  tym secie 
zdobyć już tylko cztery punkty. – 
Myślę, że cechowa nas dziś konse-
kwentna gra. Myślę, że nie 
pozwoliliśmy rywalom rozwinąć 
skrzydeł w  ataku oraz zagrywce. 

Moim zdaniem utrzymaliśmy swój 
poziom gry przez całe spotkanie – 
podsumował mecz przyjmujący czę-
stochowian, Michał Nowakowski. 
KS Volley Miasteczko Śląskie : Eco-
-Team AZS Stoelzle Częstochowa 
0:3 (16:25, 19:25, 14:25). - Sobota 
dla Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa była niezwykle udana, bo-
wiem zwycięstwo również bez 
straty seta odniosła drużyna biało-
-zielonych w  rozgrywkach I  ligi ślą-
skiej, która we własnej hali pokonała 
UKS Jedynkę Jaworzno – poinfor-
mował klub.

To już pewne. Jason Doyle nie będzie 
w przyszłym sezonie reprezentować 
biało-zielonej drużyny. W  miniony 
wtorek w  siedzibie klubu Włóknia-
rza Częstochowa doszło do spotka-
nia pomiędzy indywidualnym mi-
strzem świata z 2017 roku, a preze-
sem Michałem Świącikiem. 

- Obaj panowie podziękowali 
sobie za współpracę w  sezonie 
2020. Niestety ze względu na 
zmianę Ekstraligowych przepisów, 
Jason Doyle nie będzie mógł w ko-
lejnych rozgrywkach występować 

z  lwem na piersi – poinformował 
klub. Jason Doyle podkreśla, że nie 
pali za sobą mostów - Niestety, 
w  związku ze zmianą regulaminu 
PGE Ekstraligi  i  wprowadzeniu ko-
nieczności posiadania w  składzie 
meczowym zawodnika do lat 24, nie 
będę mógł występować w barwach 
Eltrox Włókniarza Często-
chowa  w  sezonie 2021. Nie zamy-
kamy  jednak swych dróg, a  ja 
sam  mam ogromną nadzieje, że 
w  niedalekiej  przyszłości będę po-
nownie reprezentował ekipę czę-
stochowskich Lwów – zapewnia 
żużlowiec. 

Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w tenisie 
rozgrywane były od 29 sierpnia. Ze względu 
na wysoką frekwencję i  kapryśną pogodę, 
trwały one nieco dłużej, niż w  roku ubie-
głym. 2 października na Miejskich Kortach 
Tenisowych przy ul. 3 Maja 1 odbyło się pod-
sumowano cały turniej. 

- W piątek bezpośrednio przed podsumowa-
niem turnieju odbył się finał gry pojedynczej 
mężczyzn w kat. 35 i więcej. Po wyrównanym, 
trzysetowym pojedynku ze zwycięstwa i zło-
tego medalu cieszył się Rafael Dądela. Druga 
lokata i  srebrny medal przypadł w  tym roku 
w tej kategorii Sebastianowi Sadowskiemu – 
poinformował Miejski Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji.  Podczas ceremonii zakończenia 
mistrzostw najlepsi uczestnicy poszczegól-

nych kategorii odebrali z  rąk Fryderyka Fol-
cholca – Zastępcy Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Częstochowie 
oraz Jacka Chowańca – Sędziego Głównego 
Mistrzostw okolicznościowe medale, pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody.

Końcowe klasyfikacje w  rozegranych ka-
tegoriach wśród seniorów prezentują się 
następująco:

kat. gra pojedyncza kobiet - open 
1. Paulina Moczarska 
2. Elżbieta Jackowska 
3. Teresa Jeziorowska
kat. gra pojedyncza mężczyzn – open 
1. Jakub Włodarczyk 
2. Przemysław Rosikoń 
3. Jarosław Szwaja, Michał Finfa

kat. gra pojedyncza mężczyzn 35 lat 
i więcej 
1. Rafael Dądela 
2. Sebastian Sadowski 
3. Jarosław Szwaja, Michał Drogowski
kat. gra pojedyncza mężczyzn 45 lat 
i więcej 
1. Sebastian Zimmermann 
2. Tomasz Sętowski 
3. Dariusz Frach
kat. gra pojedyncza mężczyzn 55 lat 
i więcej 
1. Przemysław Klimas 
2. Jarosław Dobrowolski 
3. Zenon Dąbrowski
kat. gra podwójna mężczyzn – open 
1. Jakub Pełka/Antoni Gadzaliński 
2. Sebastian Sadowski/Przemysław Rosikoń 
3. Ernest Kyć/Michał Drogowski

kat. gra podwójna mężczyzn – 50 lat 
i więcej 
1. Wieńczysław Syguda/Marian Jastrzębski 
2. Jacek Sikorski/Janusz Recha 
3. Przemysław Klimas/Tomasz Denis 
4. Jarosław Dobrowolski/Marian Tomaszek 
kat. gra podwójna kobiet – open 
1. Elżbieta Jackowska/Teresa Jeziorowska 
2. Paulina Moczarska/Renata Ostrowska 
3. Izabela Kasprzyk/Jolanta Maruszczyk
kat. gra mieszana – open 
1. Sebastian Sadowski/Katarzyna Dudek 
2. Łukasz Harciarek/Paulina Moczarska 
3. Rafael Dądela/Elżbieta Jackowska, Michał 
Drogowski/Renata Ostrowska

Podsumowanie

Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie
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