
Pięć i pół roku spędzi w więzieniu Danuta H. 
Kobieta spowodowała po pijanemu wypadek 
drogowy, w którym w 2016 r. w Bukowcu zgi-
nęła 15-latka. Prowadzony przez H. samochód 
zderzył się motocyklem. Sprawczyni wypadku 
miała 1,7 promila alkoholu w organizmie.
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Czternasta emerytura

Kolejne świadczenie 
dla emerytów  
i rencistów
Ponad 7,9 mln osób, czyli prawie 94 proc. uprawnionych 
otrzyma czternastą emeryturę. Świadczenie będzie wy-
płacane w listopadzie lub w grudniu. Nie będzie ono 
przysługiwać około 500 tys. emerytów.
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Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 13 osób, którym przedstawiono zarzut 
wprowadzania do obrotu dopalaczy. Co ciekawe, były one sprzedawane między 
innymi w sklepach w centrum naszego miasta. Przestępcza działalność była 
przez cały czas kamuflowana. Jeden z właścicieli pozorował bowiem, że w 
sklepie odbywa się jedynie sprzedaż pozostających na widoku produktów 
chemii gospodarstwa domowego i gier komputerowych. Drugi z kolei miał 
punkt o ładnej nazwie „Upominki”.
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W jednym z pomieszczeń Miejskiego Szpitala Zespolo-
nego w Częstochowie znaleziono kamerę i mikrofon.  
Z tego miejsca korzysta wyłącznie personel medyczny  
– osoby z zewnątrz nie miały do niego swobodnego do-
stępu. Kto więc mógł zostawić podsłuch? Odpowiedzieć 
na to pytanie ma dać wszczęte w tej sprawie śledztwo.
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Gang handlarzy stanie przed sądem

Zamiast grami i upominkami 
handlowali dopalaczami

Po pijanemu wsiadła za kierownicę

Spowodowała 
wypadek, w którym 
zginęła 15-latka

Jest projekt

Będą zmiany  
w zwolnieniach 
lekarskich?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej przygotowało projekt zmian 
dotyczących ustawy o  systemie 
ubezpieczeń społecznych. W  ten 
sposób resort chce między innymi 
skończyć z  uciekaniem na zwol-
nienie lekarskie w  strachu przed 
utratą pracy.

 ● Projekt przewiduje zmiany  
w zakresie:

- ujednolicenia zasad objęcia ubez-
pieczeniami społecznymi, ustalania 
uprawnień do świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych oraz ich wypłaty,

- ustalania prawa do świadczeń,
- usprawnienia obsługi i  uporządko-

wania działań płatników składek 
w celu stabilizacji stanów kont płat-
ników i ubezpieczonych,

- usprawnienia obsługi prowadzenia 
rozliczeń z płatnikami składek,

- prowadzonej przez Zakład gospo-
darki finansowej.

- Celem projektu jest uporządko-

wanie systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, jego racjonalizacja, w  tym 
ujednolicenie zasad podlegania 
ubezpieczeniom emerytalnemu 
i  rentowym oraz wprowadzenie 
jednolitych rozwiązań w  zakresie 
przyznawania i  wypłaty świadczeń, 
a także usprawnienie funkcjonowania 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w  kontekście gospodarki finansowej, 
oraz rozliczeń z  płatnikami składek – 
czytamy w uzasadnieniu projektu. Pod 
koniec stycznia trafił on do konsultacji.

 ● Czego możemy się więc spo-
dziewać?

Przede wszystkim skrócenie okresu 
możliwości pobierania zasiłku cho-
robowego po ustaniu ubezpieczenia 
o  połowę, czyli do 91 dni z  dotych-
czasowych 182 dni. Limit ten nie bę-
dzie dotyczył niezdolności do pracy 
w czasie ciąży i w przypadku gruźlicy 
– tu okres zasiłkowy będzie wynosił, 
jak obecnie, 270 dni.

W  nowych przepisach jest także 
mowa o  przynajmniej 60-dniowym 

okresie przerwy w zwolnieniu w zwol-
nieniu lekarskim, aby odnowić sobie 
prawo do kolejnego pół roku płatnej 
absencji od pracy. Co to więc oznacza 
w praktyce? Ano to, że po 182 dniach 
konieczna będzie przerwa w  na-
stępnym zwolnieniu lekarskim wyno-
sząca właśnie 60 dni. Dopiero gdy one 
miną, chory będzie mógł się ponownie 
starać o kolejne zwolnienie. Praktyko-
wane przez niektórych rozwiązanie 
polegające na 182 dniach zwolnienia, 
jednodniowym powrocie do pracy 
i ponownym zwolnieniu na 182 dni bę-
dzie więc niemożliwe.

Zasiłek chorobowy nie będzie też 
przysługiwał za okresy tzw. niemoż-
ności wykonywania pracy. Kto więc 
go nie dostanie? Między innymi osoby 
na kwarantannie i  w  izolacji spowo-
dowanej chorobami zakaźnymi oraz 
ozdrowieńcy planujący oddać osocze. 
Zmiany mogą obowiązywać już od 
stycznia przyszłego roku.

 ■ Katarzyna Gwara

Jest śledztwo

Podsłuch  
w miejskim 
szpitalu?
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Z żalem i  smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 2021r. 
po długiej chorobie odeszła od nas 

Śp. Leokadia Chrząstek
Pedagog ,emerytowana nauczycielka, wielce oddana idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku . Była współ-

założycielką pierwszego w Częstochowie UTW przy dawniejszej AJD  i następnego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przy Politechnice Częstochowskiej , którego działalnością  kierowała przez wiele lat.

Msza św. zostanie odprawiona w dniu 26 lutego o godz. 12:00  
w kościele  p.w. Św. Wojciecha w Częstochowie.  

Pochówek nastąpi w grobie rodzinnym w Zaleszanach (powiat Stalowa Wola), 
Pozostanie w naszej pamięci, niech spoczywa w spokoju.

     
 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Częstochowskiej.

aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu  
zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nie-

ograniczonym, którego przedmiotem jest  
remont Wewnętrznej Linii  

Zasilającej (WLZ) instalacji elektrycznej  
w pionie budynków zlokalizowanych w Ko-

niecpolu przy ulicy Robotniczej nr 29.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia  
1 marca 2021 roku do godziny 14:00.

Warunki przetargu i informacja dla oferenta 
oraz obowiązki oferenta określone są w Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie 
dokumenty i informacje dotyczące przetargu do-

stępne są w administracji i na tablicy informa-
cyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu  

– adres korespondencyjny:  
42-230 Koniecpol, ul. Robotnicza 28/12  

lub pod numerem telefonu (34) 355-12-31  
w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zarząd Spółdzielni

Stary Rynek

Wystawa 
w podziemiach

Gang handlarzy stanie przed sądem

Zamiast grami i upominkami
handlowali dopalaczami

Wraz z rewitalizacją Starego 
Rynku, powstał też kompleks 
muzealny, zawierający fragmenty 
pierwszego częstochowskiego 
ratusza. Wkrótce w jego podzie-
miach można będzie zobaczyć 
wystawę poświęconą historii 
Częstochowy.

Wystawa pt. „Historia Czę-
stochowy – miasta nad Wartą” 
będzie prezentowała zabytki 
archeologiczne pochodzące wy-
łącznie z badań wykopaliskowych 
prowadzonych w obrębie Starego 
Miasta (z lat 2007-2012). - Zbiór 
zostanie wzbogacony o zestaw 
artefaktów pozyskanych podczas 
badań archeologicznych przy po-
bliskim zespole kościelno-klasz-
tornym pw. św. Zygmunta oraz 
podczas remontu ul. Nadrzecznej, 
gdzie dokonano odkrycia funda-
mentów kościoła pw. św. Barbary 
oraz cmentarza przykościelnego 

– informują przedstawiciele biura 
prasowego magistratu.

Zakres chronologiczny wystawy 
obejmuje okres od XVI do XVIII 
w. Ekspozycja przybliży zwiedza-
jącym historię pierwszego Ra-
tusza i jego funkcji na tle historii 
miasta.

- Organizator wystawy – Mu-
zeum Częstochowskie - po raz 
pierwszy zaprezentuje publicz-
ności zabytki odkryte w ostatnich 
latach na Starym Mieście oraz 
wyniki badań prowadzonych nad 
problematyką układu przestrzen-
nego tej części Częstochowy 
(całość w specjalnej oprawie mul-
timedialnej) - wyjaśniają. W części 
nadziemnej obiektu znajdować 
się będzie kawiarnia.

Jeśli prace związane w rewitali-
zacją Starego Rynku przebiegną 
zgodnie z planem, otwarcia wy-
stawy można będzie spodziewać 
się latem tego roku.

 ■ cd. ze str. 1
Dwa akty oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Czę-
stochowie skierowała do sądu 
w sumie dwa akty oskarżenia. 
Pierwszy, obejmujący 9 osób, do-
tyczy zorganizowanej grupy prze-
stępczej, założonej i kierowanej 
przez mieszkańca Częstochowy 
Szymona K. - W toku śledztwa 
ustalono, że od 2013 roku Szymon 
K. (wówczas 21-letni) miał kon-
takt z substancjami psychoak-
tywnymi tzw. dopalaczami. 
Początkowo nabywał je i sam za-
żywał, lub dzielił się nimi ze zna-
jomymi, ale z biegiem czasu zaczął 
je również sprzedawać. Najpierw 
robił to działając „na ulicy” w 
sposób zbliżony do dilerów nar-
kotykowych, ale działalność ta 
ewoluowała i rozrastała się – 
mówi prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Częstochowie.

Sklep z art. chemicznymi
Pod koniec 2013 r. Szymon K. 

uruchomił w Częstochowie przy 
al. Kościuszki sklep z artykułami 
chemicznymi. Po nawiązaniu na 
wiosnę 2014 roku kontaktu z 
prowadzącym internetowy sklep 
z dopalaczami Bartoszem Ś. i 
uzyskaniu dostępu do hurtowych 
ilości substancji potrzebnych do 
wytworzenia gotowych dopa-
laczy, postanowił w tym miejscu 
zorganizować sprzedaż właśnie 
takiego asortymentu. Do prze-
stępczej działalności Szymon K. 
zwerbował szereg osób, których 
zadaniem była sprzedaż, wyrób i 
dostarczanie środków psychoak-
tywnych. Po kilku miesiącach 
kierujący grupą przeniósł sklep 
do lokalu w alejach NMP, gdzie 
działał do lipca 2015 roku. Działal-
ność przestępcza była przez cały 
czas kamuflowana, gdyż Szymon 

K. pozorował, że w sklepach od-
bywała się jedynie sprzedaż pozo-
stających na widoku produktów 
chemii gospodarstwa domowego 
i gier komputerowych.

Dopalacze zamiast 
upominków

Drugi akt oskarżenia, obej-
mujący 4 osoby, dotyczy zorga-
nizowanej grupy przestępczej, 
założonej i kierowanej przez 
mieszkańca Łodzi Michała Z. 
- W śledztwie ustalono, że Mi-
chał Z. w okresie od stycznia do 
grudnia 2015 roku prowadził w 
Częstochowie sklep pod nazwą 
„Upominki”, w którym pod po-
zorem zwykłej działalności han-
dlowej sprzedawano dopalacze. 
Sklep ten mieścił się kolejno w 
lokalach przy ul. Jasnogórskiej, 
al. Wolności, al. Armii Krajowej 
i al. Kościuszki. Kolejny członek 
tej grupy 28-letni Kamil Nowak  
(s. Andrzeja i Renaty, zam. 
ostatnio w Częstochowie przy 
ul. Bardowskiego) nadal ukrywa 
się przed organami ścigania. W 
związku z tym prokurator zarzą-
dził poszukiwania podejrzanego 
listem gończym – tłumaczy pro-
kurator Ozimek.

Zaburzenia neurologiczne 
i kardiologiczne

Z przeprowadzonych przez bie-
głych badań wynika, że środki 
sprzedawane w sklepach, prowa-
dzonych przez grupy przestępcze, 
zawierały w składzie toksyczne 
i szkodliwe dla zdrowia konsu-
mentów substancje. Zarówno 
chroniczne zażywanie tych sub-
stancji, jak i jednorazowe ich przy-
jęcie, może być niebezpieczne 
dla zdrowia i życia. Powodowały 
one poważne zaburzenia o cha-
rakterze neurologicznym i kar-
diologicznym, ale nie można też 

pominąć ryzyka zatrucia (w tym 
śmiertelnego) oraz uzależnienia 
fizycznego i psychicznego.

Przesłuchani nabywcy dopa-
laczy zeznali, że zażywanie tych 
środków miało negatywny wpływ 
na ich życie, a jako przykłady po-
dawali nagłe utraty przytomności, 
bóle różnych części ciała, próby 
samobójcze, ataki agresji, zabu-
rzenia świadomości, pogorszenie 
relacji interpersonalnych i uza-
leżnienie. Wiele razy na skutek 
wprowadzenia do organizmu 
substancji sprzedanych im w tych 
sklepach wymagali pilnej pomocy 
medycznej, a nawet hospitalizacji. 

Staną przed sądem
Prokurator przedstawił oskar-

żonym zarzuty popełnienia 
przestępstwa udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
oraz przestępstwa sprowadzenia 
niebezpieczeństwa dla życia i 
zdrowia wielu osób, poprzez 
wprowadzanie do obrotu sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia w 
postaci dopalaczy. W akcie oskar-
żenia prokurator uznał jednocze-
śnie, że wprowadzając do obrotu 
dopalacze, oskarżeni uczynili 
sobie z tego stałe źródło dochodu, 
co skutkuje surowszą odpowie-
dzialnością karną. 

Przestępstwo sprowadzenia 
niebezpieczeństwa dla życia i 
zdrowia wielu osób, poprzez 
wprowadzanie do obrotu sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia, 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Przestępstwo udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
W wypadku założenia lub kie-
rowania taką grupą zagrożenie 
wynosi od roku do 10 lat pozba-
wienia wolności.
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Sąd Okręgowy w  Częstochowie 

wydał prawomocny wyrok w  tej 
sprawie. Danuta H. poza karą wię-
zienia ma dożywotni zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Sąd zobowiązał 
ją też do wpłaty zadośćuczynień 
pokrzywdzonym - 270 tys. zł, ko-
bieta ma także wpłacić 5 tys. zł na 
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej.

Do zdarzenia doszło 13 września 
2016 r. Danuta H. jechała ze swoją 
5-letnią córką volkswagenem 
transporterem drogą wojewódzką 
nr 906. Gdy skręcała w  lewo, 
chcąc dojechać do swojego domu, 
w  jej samochód uderzył nadjeż-
dżający z  naprzeciwka motocykl. 
Po uderzeniu w  samochód jed-
noślad zjechał do rowu i  uderzył 

w  betonowe ogrodzenie posesji. 
15-letnia pasażerka motocykla 
zginęła na miejscu. Kierujący mo-
tocyklem doznał ciężkich, zagraża-
jących życiu obrażeń. Okazało się, 
że H. była pijana. W  wydychanym 
powietrzu miała 1,7 promila alko-
holu. Motocyklista był trzeźwy.

Prokuratura zasięgnęła opinii 
biegłych w  sprawie wypadku. 
Pierwszy uznał, że do wypadku 
przyczynił się motocyklista, który 
przekroczył dozwoloną prędkość. 
Drugi był odmiennego zdania. Pro-
kuratura zwróciła się do Instytutu 
Ekspertyz Sądowych w  Krakowie 
im. prof. Jana Sehna. Specjaliści 
z  tej instytucji ustalili, że H. wy-
konując skręt w  lewo nie ustąpiła 
pierwszeństwa motocyklowi i  nie 
zachowała odpowiedniej ostroż-
ności przy wykonywaniu tego ma-

newru. Według biegłych Danuta 
H. mogła i  powinna zauważyć ja-
dący motocykl, co obligowało ją 
do zaniechania kontynuowania 
manewru.

Jednocześnie biegli uznali, że kie-
rujący motocyklem przekroczył 
dopuszczalną prędkość - która 
w  tym miejscu została określona 
na 50 km/h - o  20-25 km/h, jed-
nakże brak jest podstaw do jed-
noznacznego ustalenia, czy miało 
to wpływ na możliwość uniknięcia 
wypadku.

Prokurator przedstawił Danucie 
H. zarzuty spowodowania śmiertel-
nego wypadku drogowego w stanie 
nietrzeźwości oraz narażenia 5-let-
niej córki na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Podejrzana przyznała się do zarzu-
canych jej przestępstw. H. przy-
znała, że w  dniu wypadku wypiła 
dwa piwa o pojemności 0,5 litra.

Sąd Rejonowy w Lublińcu aresz-
tował kobietę na dwa miesiące, 
Danuta H. została zwolniona 
z  aresztu po wpłaceniu 20 tys. zł. 
poręczenia przez męża. Kobieta 
nie była wcześniej karana. bea

aktualności

Po pijanemu wsiadła za kierownicę

Spowodowała wypadek, 
w którym zginęła 15-latka

Jest śledztwo

Podsłuch w miejskim 
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Myszków

Zamiast sprzątać... 
okradała

Procedura ekstradycji uruchomiona

Częstochowianin oskarżony  
o usiłowanie zabójstwa 
zatrzymany

Przebudowa linii tramwajowej

Jak jeździmy 
przez centrum?
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Podsłuch został znaleziony w 
nocy  z 15 na 16 lutego w jednym 
z pomieszczeń socjalnych Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego. 
Jak wyjaśnia Wojciech Konieczny, 
dyrektor placówki, korzysta z 
niego przede wszystkim personel 
medyczny. Czasem w tym miejscu 
lekarze rozmawiali z rodzinami 
pacjentów – jednak w czasie pan-
demii takie sytuacje należały do 
rzadkości. O sprawie została po-
informowana policja, która zabez-
pieczyła nietypowe znalezisko. 
Zostało wszczęte śledztwo, które 
ma odpowiedzieć na pytania do-
tyczącego tego, kto miał dostęp 

do podsłuchu i jak długo znaj-
dował się w szpitalu.

Przy tej okazji przypominamy, 
że nielegalne nagrywanie wiąże 
się z odpowiedzialnością karną. 
Zgodnie z Kodeksem Karnym 
„„Kto bez uprawnienia uzyskuje 
dostęp do informacji dla niego 
nieprzeznaczonej, otwierając 
zamknięte pismo, podłączając 
się do sieci telekomunikacyjnej 
lub przełamując albo omijając 
elektroniczne, magnetyczne, 
informatyczne lub inne szcze-
gólne jej zabezpieczenie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.”

Pięć lat więzienia grozi 
36-letniej kobiecie, która 
okradła swoją pracodawczy-
nię i jej syna. Jej łupem pa-
dło ponad 14 tysięcy złotych. 
Kryminalni z Koziegłów od-
zyskali w całości skradziona 
gotówkę.

Zatrzymana 36-latka miała 
sprzątać mieszkanie należące do 
52-letniej mieszkanki gminy Ko-
ziegłowy. Zamiast tego, wykorzy-
stała moment nieuwagi i  ukradła 

jej sporą część gotówki. Jak się 
okazało, okradła też syna 52-latki, 
który odwiedził matkę. Jemu na-
tomiast ukradła 600 złotych. 
Powiadomieni o  zdarzeniu kry-
minalni wkroczyli do akcji i  tego 
samego wieczoru zatrzymali nie-
uczciwą „pomoc domową”. Pod-
czas przeszukania w  mieszkaniu, 
odnaleźli skradzione pieniądze 
w  kwocie ponad 14 tysięcy zło-
tych. Kobieta została zatrzymana 
i  trafiła do policyjnego aresztu. 
Następnego dnia usłyszała za-
rzuty dokonania dwóch kradzieży. 
36-latce grozi kara do pięć lat 
więzienia. 

21-letni częstochowianin poszu-
kiwany trzema listami gończymi 
wkrótce zostanie ekstradowany 
naszego kraju. Mężczyzna ma na 
swoim koncie zarzut usiłowania 
zabójstwa oraz inne przestęp-
stwa. Został zatrzymany przez 
śląskich „Łowców Głów” i ofi-
cerów Enfast Komendy Głównej 
Policji. Śledczy wytropili go w 
Holandii, gdzie ukrywał się przed 
organami ścigania.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań 
Celowych Wydziału Kryminal-
nego Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach doprowadzili do 
zatrzymania 21-latka z Często-
chowy poszukiwanego 3 listami 

gończymi oraz Europejskim Na-
kazem Aresztowania.

Mężczyzna od połowy 2019 
roku ukrywał się przed organami 
ścigania, chcąc uniknąć kary wię-
zienia za usiłowanie zabójstwa, 
uszkodzenie ciała oraz przestęp-
stwo przeciwko mieniu. Od tego 
czasu 21-latrek wielokrotnie 
zmieniał swoje miejsca pobytu.

Śledczy ustalili, że może on 
ukrywać się poza granicami kraju. 
Trop prowadził policjantów do 
Królestwa Zjednoczonych Ni-
derlandów, gdzie, jak się oka-
zało, mężczyzna przebywał. Z 
końcem listopada ubiegłego roku 
Sąd Okręgowy w Częstochowie 
wydał za nim Europejski Nakaz 
Aresztowania.

Śląscy kryminalni nawiązali 
współpracę z oficerami  Enfast 
Wydziału Poszukiwań i Identyfi-
kacji Osób Biura Kryminalnego 
Komendy Głównej Policji, za któ-
rego pośrednictwem przekazano 
zebrane i posiadane informacje 
bezpośrednio stronie holender-
skiej. W wyniku wspólnych działań 
policjantów z Polski i Holandii 
wraz z początkiem lutego poszuki-
wany 21-latek został zatrzymany 
w jednym z mieszkań na terenie 
Amsterdamu.

Mężczyzna został aresztowany 
przez holenderski sąd. Obecnie 
została uruchomiona procedura 
jego ekstradycji do kraju.

Rozpoczęła się przebudowa 
torowiska tramwajowego na 
skrzyżowaniu alei Wolności, 
ulic Orzechowskiego i Sobie-
skiego. Wlot i wylot skrzyżo-
wania od strony dworca PKS 
jest zamknięty dla ruchu.   

Konsorcjum NDI rozpoczęło 
kolejny etap przebudowy toro-
wiska tramwajowego, tym razem 
na skrzyżowaniu alei Wolności, 
ul. Orzechowskiego, ul. Sobie-
skiego. Wschodni wylot i wylot 
ze skrzyżowania (od strony 
dworca PKS) jest zamknięty 
dla ruchu przez ok. 3. tygodnie. 
Mieszkańcy, pracownicy i po-
dróżni, mogą czasowo korzystać 

z wjazdu i wyjazdu przez skrzy-
żowanie przy placu Rady Europy.

Należy niestety liczyć się także 
z dłuższymi czasami oczekiwania 
na przejazd na całej długości alei 
Wolności. Zamiast tramwajów 
nadal kursują autobusy. MZDiT 
prosi użytkowników dróg i pasa-
żerów komunikacji publicznej o 
wyrozumiałość  i  przeprasza za 
utrudnienia  w ruchu.  Prosi też o 
zachowanie szczególnej ostroż-
ności  w rejonie dokonywanych 
zmian w organizacji ruchu oraz 
przy placu Rady Europy.

MZDiT przypomina także, że 
przebudowa skrzyżowania: aleja 
Kościuszki – ul. Jasnogórska bę-
dzie kontynuowana jeszcze przez 
ok. 2 tygodnie z wieloetapowymi 
zmianami  w  organizacji  ruchu.
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aktualności

VII Liceum im. Kopernika w Czę-
stochowie otrzymało prestiżowy 
certyfikat międzynarodowy po-
twierdzający otrzymanie 
Nagrody School Incentive w kon-
kursie na esej o  tematyce 
pokojowej, zorganizowany przez 
japońską fundację.  

Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Pokoju, Goi Peace Fo-
undation z  Tokio, japońskie Mini-
sterstwo Edukacji, Kultury, Nauki 
i Technologii oraz UNESCO.

Częstochowski „Kopernik” jest  
jedyną szkołą z Polski nagrodzoną 
w  konkursie, na który nadesłano 
w  sumie 33 632 eseje ze 166 
krajów świata. Tematem prac był 
„A Letter from Myself in 2030”. 

- „Kopernik” znany jest z  wyso-
kiego poziomu nauczania języków 
obcych, mamy naprawdę zdolną 
młodzież. Uczniowie, którzy przy-
gotowali prace konkursowe, byli 
otwarci na wskazówki, wszelkie 
rady i  propozycje. Rezultaty prze-
rosły nasze oczekiwania – mówi 
opiekun zwycięskiej grupy uczniów 
Marzena Kossak-Wąchała z  VII 

LO. - Nasi uczniowie są pozytywnie 
nastawieni do podejmowania 
inicjatyw mających na celu pro-
mowanie pokoju czy poznawanie 
innych kultur, a  temu przyświeca 
idea konkursu. Choć konkurencja 
jest ogromna, to po cichu marzymy 
by do tegorocznej nagrody zespo-
łowej dołączyć jeszcze nagrodę 
indywidualną. Może w  kolejnych 
edycjach konkursu…

W  projekcie wzięli udział 
uczniowie klas: 3b (Julia Kanak, 
Julia Gorajek, Oliwia Karczewska 
oraz Konrad Błosiński) i  3g 
(Oliwia Lizurej, Magdalena Orda, 
Magdalena Szyda, Aleksandra 
Sufin i  Weronika Szydłowska), 
a  także obecnie już absolwentka 
liceum,Weronika Piotrowska 
(aktualnie studentka Wydziału 
Architektury Politechniki Wro-
cławskiej), która w  momencie 
przystępowania do konkursu była 
jeszcze uczennicą klasy 3d.

Certyfikat potwierdzający na-
grodę dopiero niedawno dotarł 
do szkoły (wyniki były ogłoszone 
wcześniej). Z  okazji otrzymania 
nagrody cała „10” młodych ludzi 
spotkała się na platformie Zoom, 

żeby wzajemnie sobie pogratu-
lować i podsumować konkurs.

Z  pełnymi wynikami konkursu 
Goi Peace Foundation można za-
poznać się na stronie: 

https://www.goipeace.or.jp/en/
work/essay-contest/

Fundacja Pokoju Goi  (Goi 
Peace Foundation) została za-
łożona w Tokio. Celem fundacji 
jest tworzenie i wspieranie 
programów edukacyjnych, ba-
dawczych, studiów, współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
harmonijnego tworzenia nowej 
cywilizacji poprzez zmianę świa-
domości, budowanie pokoju, 
rozwój współpracy między spo-
łecznościami, organizacjami, 
instytucjami w sferze edukacji, 
nauki, kultury i sztuki.

Fundacja Pokoju Goi została 
zarejestrowana przez Japoń-
skie Ministerstwo Edukacji, 
Kultury, Sportu, Nauki i Tech-
nologii w 1999 r.Od momentu 
powstania aktywnie wspiera 
działania na rzecz światowego 
pokoju oraz edukacji. W Polsce 
jej działania promuje Fundacja 
Heiwa, z którą częstochowska 
szkoła nawiązała kontakt. 
W planach jest m.in. wspólna 
organizacja warsztatów dla mło-
dzieży w VII LO.

 ■ cd. ze str. 1
Senat debatował nad ustawą 

o kolejnym w 2021 r. dodatkowym 
rocznym świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i rencistów. W dys-
kusji nad tym punktem wiceszef 
MRiPS przypomniał, że czter-
nasta emerytura jest kolejnym 
świadczeniem po trzynastkach, 
które będzie wypłacone w  tym 
roku emerytom i  rencistom. Trzy-
nastą emeryturę otrzymają oni 
w kwietniu, a czternastą w listopa-
dzie lub w grudniu.

Rozwiązanie to ma być zasto-
sowane do emerytur i rent w sys-
temie powszechnym, do emerytur 
i  rent rolników, służb munduro-
wych, emerytur pomostowych, 
świadczeń i  zasiłków przedeme-
rytalnych, rent socjalnych, rent 
strukturalnych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych, 
rodzicielskich świadczeń uzu-
pełniających oraz rent inwalidów 
wojennych i wojskowych.

Stanisław Szwed przekazał, że 

uprawnionych do świadczenia 
jest ponad 9 mln osób. Wyja-
śnił, że pełną czternastą eme-
ryturę w  wysokości minimalnej 
emerytury otrzymają seniorzy 
pobierający świadczenie w  wy-
sokości nieprzekraczającej 2900 
zł brutto. W  przypadku eme-
rytów i  rencistów pobierających 
świadczenie w  wysokości po-
wyżej 2900 zł stosowana będzie 
zasada złotówka za złotówkę, 
a  więc czternasta emerytura bę-
dzie pomniejszana o kwotę prze-
kroczenia ponad 2900 zł.

Poinformował, że kwota świad-
czenia po waloryzacji wyniesie 
1250,88 zł. - Świadczenie w pełnej 
wysokości otrzyma ponad 7,9 mln 
osób, czyli prawie 94 proc. Można 
więc powiedzieć, że praktycznie 
wszystkie osoby uprawnione. Me-
chanizmem złotówka za złotówkę 
objętych jest 1,1 mln osób. Czyli 
łącznie ponad 9,1 mln osób sko-
rzysta z  czternastej emerytury – 
podkreślił Szwed.

Dodał, że świadczenia nie 
otrzyma około 500 tys. osób, któ-
rych emerytura wynosi ponad 
4200 zł.

Wiceminister przekazał, że 
łączny koszt świadczenia wy-
nosi 11,4 mld zł. - Jak dodamy 
do tego trzynastą emeryturę, 
to łączne środki na oba świad-
czenia wynoszą ponad 22 mld zł 
– powiedział. Szwed zaznaczył, 
że dodatkowe świadczenie nie 
będzie podlegało potrąceniom 
i egzekucjom.

Senatorowie wyrażali wątpli-
wości dotyczące źródła finanso-
wania czternastek. Podnosili, że 
pieniądze na wypłatę świadczenia 
powinny pochodzić z  Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, a  nie 
– jak jest w ustawie – z Funduszu 
Solidarnościowego, który został 
stworzony w  celu wsparcia osób 
z niepełnosprawnością.

Czternasta emerytura zostanie 
wypłacona z  urzędu w  terminie 
wypłaty listopadowych świad-
czeń. W  wyjątkowych sytuacjach 
świadczenie będzie wypłacone 
w  grudniu 2021 r. – w  przypadku 
świadczeń i  zasiłków przedeme-
rytalnych – i  w  styczniu 2022 r.  
– w przypadku okresowo co kwartał 
wypłacanych świadczeń z  ubezpie-
czenia społecznego rolników.

Wyróżnienie

Prestiżowy certyfikat dla 
częstochowskiej szkoły

Czternasta emerytura

Kolejne świadczenie dla 
emerytów i rencistów

ZUS

E-wizyta w ZUS w języku 
migowym

 ■ cd. ze str. 1
Bulwersujące zdarzenie w  czę-

stochowskiej dzielnicy Raków. 
Czterech mężczyzn – w  wieku od 
22 do 49 lat – wtargnęło w środku 
nocy do jednego z mieszkań. Prze-
stępcy pobili i  obezwładnili miesz-
kańców, a następnie ich okradli.

Do zdarzenia doszło w nocy z 12 
na 13 lutego w  dzielnicy Raków. 
Około godziny 2.00 43-letni męż-
czyzna i  jego 53-letnia partnerka 
usłyszeli, że ktoś się dobija do ich 

mieszkania. Zza drzwi odezwał 
się znajomy męski głos, dlatego 
kobieta otworzyła drzwi. Jednak 
zamiast mężczyzny, którego się 
spodziewała, do mieszkania wtar-
gnęło 3 jego kolegów. Swoją wizytę 
rozpoczęli od pobicia mieszkańców 
i  obezwładnienia ich przy użyciu 
gazu. Następnie wynieśli z  miesz-
kania wszystko, co wartościowe. 
Lokatorzy nie byli w  stanie rozpo-
znać sprawców, ponieważ mieli oni 
zakryte twarze. Do akcji wkroczyli 
częstochowscy kryminalni, którzy 
już następnego dnia zatrzymali na-
pastników tego brutalnego rozboju.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 
W związku z tym, że popełnili prze-
stępstwo w  warunkach recydywy, 
w więzieniu mogą spędzić kilkana-
ście lat.

Osoby głuche i niedosłyszące 
mogą umawiać się na wideoroz-
mowę w ZUS. Nowa usługa 
dostępna jest od 16 lutego. Sza-
cuje się, że liczba osób głuchych 
w Polsce sięga około 500 tys.,  
a 900 tys. Polaków ma poważny 
uszczerbek słuchu. Bariera ko-
munikacyjna często uniemożliwia 
im samodzielne załatwienie 
spraw. To właśnie z myślą o nich 
ZUS uruchomił e-wizytę w języku 
migowym PJM.

- E-wizyta to wideorozmowa z 
ekspertem ZUS, która umożliwia 
załatwienie większości spraw 
bez konieczności wychodzenia z 
domu. Usługę tę wprowadziliśmy 
w październiku ubiegłego roku, a 
codziennie taką formę kontaktu 
wybiera kilkaset osób. W ten 
sposób nasi klienci mogą załatwić 
sprawy dotyczące emerytur i rent, 
zasiłków, kwestii związanych z 
prowadzeniem firmy, czy potwier-
dzeniem profilu PUE - informuje 
Beata Kopczyńska, regionalny 

rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

 ● Aby skorzystać z e-wizyty, 
wystarczy mieć komputer  
z kamerą i mikrofonem lub 
smartfon.

Od 16 lutego klienci ZUS mogą 
umawiać się na konsultacje w ję-
zyku migowym PJM w sprawie 
zasiłków oraz emerytur i rent. 
E-wizyta w języku migowym to 
szansa na samodzielne załatwienie 
sprawy z ekspertem ZUS bez ko-
nieczności wychodzenia z domu.

Aby zarezerwować e-wizytę na-
leży na stronie www.zus.pl wybrać 
„umów e-wizytę”, a następnie wy-
brać „umów e-wizytę w języku mi-
gowym (PJM)”. W kolejnym kroku 
należy wskazać temat wideoroz-
mowy oraz wybrać jej termin.  

- Warto dodać, że e-wizytę mogą 
również zarezerwować osoby 
niewidzące i niedowidzące. Na 
stronie e-wizyt zastosowaliśmy 
kolory i kontrast zgodne ze stan-
dardami dostępności WCAG 2.0  
- dodaje rzeczniczka.

Powrócisz do mnie
To nie jest prawdą że miłość nie wraca

Ona powróci
ze zdwojoną siłą,

Przecież mnie kiedyś tak bardzo kochałeś
Przecież nam z sobą
tak – cudownie było.

I zanim powiesz że jest już za późno
To się zastanów

Nad tymi słowami
Chociaż nas dzieli

tak wielka odległość
Ta piękna miłość

Krąży między nami.. .

Wiem. Wrócisz do mnie
I sen mój się ziści

Bo ryzykować czasem się opłaca
Więc bądź tą falą

Na błękitnym morzu
Ona do brzegu – zawsze będzie wracać.

Wanda Sowińska

Napadli i obrabowali

Nietypowe „odwiedziny”  
w środku nocy
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wieści gminy

Przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ręk-
szowicach stanęło ogromne, czerwone serce na nakrętki.  
Ma wspomagać ekologię, recykling, świadomą segregację 
odpadów oraz wspieranie potrzebujących poprzez działanie 
polegające na umieszczaniu nakrętek w sercu.

- Dzięki sercu uczniowie, a także mieszkańcy Rększowic i całej gminy 
Konopiska uzmysławiają sobie, że poprzez tak prostą czynność można 
dbać o środowisko i wspierać potrzebujących. Nasze działania mają na 
celu przy współpracy wszystkich mieszkańców zebrać jak największą 
ilość plastikowych nakrętek i przekazać je wybranej osobie potrzebu-
jącej pomocy – informują przedstawiciele lokalnego urzędu.

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe na-
krętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to być nakrętki np. po 
napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić można 
również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, 
szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek 
innych przedmiotów.

Fundatorem i wykonawcą serca jest Artur Paździor.

Rędziny

Stadion  
dla Unii

Blachownia

Nasz dom – naszą szansą

Blachownia

Chcą otworzyć  
klasę 
sportową

Gmina Olsztyn

Będzie 
przedszkole  
jak z marzeń!

Przedstawiciele kilku klubów sportowych z terenu 
gminy Rędziny spotkali się z wójtem Pawłem Mili-
towskim. Tematem spotkania było powstanie stadio-
nu dla Unii Rędziny.

W spotkaniu wzięli udział  Paweł Rybak z GKS Unia Rędziny, 
Daniel Banaś z LKS Lotnik Kościelec, Sławomir Misiewicz z UKS 
Speedway Rędziny. Głównym tematem rozmów prezesów z 
wójtem był stadion Unii Rędziny. Pomysł jego budowy uzyskał 
poparcie przedstawicieli gminnych klubów sportowych. Wszyscy 
jednogłośnie uznali, że to jedna z najważniejszych inwestycji. Na 
spotkaniu przedstawiono wspólny apel Unii Rędziny i Gminy 
Rędziny do częstochowskich parlamentarzystów. - Środowiska 
sportowe razem z gminą popierają inicjatywę oraz rozwój lo-
kalnego sportu, nowe boisko dla odnoszącej sukcesy grupy z 
pewnością przyczyni się do tego rozwoju – informują przedsta-
wiciele lokalnego urzędu. Wójt Paweł Militowski złożył wniosek 
o sfinansowanie obiektu z funduszy rządowych. Wspólny apel, 
pod którym wsparcie wyrazili przedstawiciele gminnych klubów 
sportowych, niebawem trafi do mieszkańców. - Kluby sportowe 
oraz wójt liczą, że inicjatywa zostanie wsparta przez miesz-
kańców. Warto pamiętać, że pasja łączy, a wzorowy przykład 
takiej solidarności dały środowiska sportowe z naszej gminy  
– podsumowują. 

W Blachowni powstanie Dzien-
ny Dom Pomocy Społecznej. - 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, głównie 
tych starszych, postanowiliśmy 
w centrum miasta utworzyć 
bezpieczną i przede wszystkim 
komfortową strefę dla senio-
rów – podkreśla burmistrz Syl-
wia Szymańska.

Porozumienie partnerskie  
w sprawie powstania placówki  z 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Częstochowie pod-
pisała burmistrz Blachowni, Sylwia 
Szymańska. Dom zostanie urucho-
miony w ramach projektu „Nasz dom 
– naszą szansą”.

Jego głównym założeniem jest 
utworzenie miejsca dla seniorów  
z terenu gminy Blachownia, którzy 
potrzebują wsparcia i doradztwa. 
W ramach projektu planuje się pro-
wadzenie zajęć poprawiających 
kondycję psychiczną i fizyczną, 
doradztwo prawne, pomoc psy-
chologiczną, a także wycieczki i 
spotkania okolicznościowe. Na ten 
cel przeznaczone zostanie I piętro 
wyremontowanego budynku przy  

ul. Sienkiewicza 15 o powierzchni 
ponad 330 metrów.

 - Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, głównie tych 
starszych, postanowiliśmy w cen-
trum miasta utworzyć bezpieczną i 
przede wszystkim komfortową strefę 
dla seniorów – zaznacza burmistrz 
Sylwia Szymańska. - Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej będzie w pełni 
wyposażony i dostosowany do po-
trzeb osób starszych. Nie zabraknie 
w nim sali relaksu, sali kinowej, 
miejsca do rehabilitacji i ćwiczeń, a 
także jadalni, kuchni i rekreacyjnego 
tarasu z widokiem na zalew. Wyre-
montowany budynek Prażynki jest 
obiektem spełniającym wszystkie 
oczekiwania, znajduje się w sąsiedz-
twie węzła przesiadkowego, co uła-
twia dotarcie mieszkańcom z każdej 
części gminy. Oprócz zajęć stacjonar-
nych w projekcie ujęto również wy-
cieczki turystyczne oraz kulturalne. 
W projekt zaangażowanych będzie 
wielu specjalistów - rehabilitantów, 
psychologów oraz opiekunów. Warto 
podkreślić, że program zakłada pełne 
wyżywienie dla uczestników pro-
jektu. Dzienny Dom Pomocy funkcjo-
nować ma od poniedziałku do piątku 
od godziny 8 do 16. Wraz z liderem 
projektu – Stowarzyszeniem na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną liczymy na to, że seniorzy 
odnajdą w tym miejscu drugi, czasem 
nawet lepszy dom – wyjaśnia.

Projekt przewiduje wsparcie 
dla 24 osób. Wkrótce rozpocznie 
się rekrutacja. Preferowanymi 
uczestnikami projektu będą:
a) osoby lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego, rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej 
niż jednej z przesłanek podanej 
przy definicji osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem,

b) osoby o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnospraw-
ności,

c) osoby lub rodziny korzystają-
cych z PO PŻ, pod warunkiem 
że zakres wsparcia dla tych osób 
lub rodzin nie będzie powielał 
działań, które dana osoba lub 
rodzina otrzymała lub otrzy-
muje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których 
mowa w POPŻ.

d) osoby samotne.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
rozpocznie swoją działalność od 
1 kwietnia tego roku. Powstanie 
placówki będzie możliwe dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
- w sumie Blachownia na ten cel 
otrzyma milion złotych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bla-
chowni chce otworzyć klasę spor-
tową. Zapisy prowadzone są  
do 23 lutego.

Pomysł utworzenia klasy sportowej za-
akceptowały władze gminy. Projekt prze-
widuje utworzenie oddziału sportowego 
opartego na naborze uczniów obecnych 
klas trzecich. Szkoła zakłada urucho-
mienie profili piłki siatkowej oraz lekkiej 
atletyki. - Szkoła dysponuje bogatą in-
frastrukturą sportową, a jej uczennice i 
uczniowie odnoszą sukcesy sportowe na 
szczeblu powiatu, rejonu i województwa. 
Chcemy, by rozwijali swoje umiejętności 
na wyższym poziomie - mówi burmistrz 
Sylwia Szymańska.

Działalność klasy sportowej miałaby 
się opierać na współpracy z instytucjami 
i stowarzyszeniami działającymi na te-
renie gminy Blachownia. Zajęcia mają być 
prowadzone w Hali Sportowej OSiR Bla-
chownia oraz na obiektach lekkoatletycz-
nych położonych na terenie miasta.

W zakresie piłki siatkowej uczniowie 
klasy sportowej będą uczestniczyć w za-
wodach i rozgrywkach siatkarskich pod 
egidą Śląskiego Związku Piłki Siatkowej, 
w ramach Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Gimnazjum” Blachownia. Klub 
udostępni również swoją bazę sportową

Zapisy do klasy sportowej potrwają do 
23 lutego.

Rozpoczęto rozbudowę szkoły w Turowie. W ramach 
prac powstanie pawilon przedszkolny. Inwestycja ma 
być zrealizowana do końca lipca 2021 r. przy udziale 
środków unijnych.

Projekt rozbudowy przewiduje stworzenie nowego oddziału 
przedszkolnego oraz zakup wyposażenia. Nowoczesny obiekt, 
skomunikowany zewnętrznym łącznikiem z budynkiem szkoły, 
będzie się składał z dwóch sal dydaktycznych, holu wejścio-
wego, szatni, stołówki, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
pokoju nauczycielskiego, magazynu oraz pomieszczeń tech-
nicznych. Zagospodarowany zostanie też teren wokół obiektu. 
Nowe przedszkole pomieści czterdzieścioro dzieci.

Cała inwestycja będzie kosztować 1,5 mln zł. Gmina Olsztyn 
pozyskała na ten cel – za pośrednictwem Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego w ramach RPO 2014-2020  
– środki europejskie w wysokości 788 442,68 zł.

Poza tym udało się również zdobyć dofinansowanie w wyso-
kości 97 897,77 zł na zajęcia dla dzieci w nowopowstającym 
oddziale przedszkola w Turowie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Po oddaniu budynku do użytkowania będzie można rozpocząć 
realizację projektu pn. „Przedszkole moich marzeń”, w ramach 
którego powstanie nowa grupa przedszkolna dzieci nieobjętych 
dotychczas edukacją przedszkolną (3-4 letnich) oraz zajęcia do-
datkowe dla dzieci w wieku 3-6 lat takie jak: stymulujące rozwój 
psycho– ruchowy, specjalistyczne zajęcia logopedyczne, rozwi-
jające kompetencje społeczno– emocjonalne. Na zajęcia zo-
staną również zakupione materiały pomocowe i dydaktyczne. 
Rekrutacja do projektu już ruszyła – potrwa ona do 1 marca. 
Zainteresowani rodzice powinni zgłaszać się do dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Turowie.

Rększowice

Serce na nakrętki

zdj. UG Konopiska
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Zima to pora roku, która nie 
jest lubiana przez kierowców. 
Wiąże bowiem ona z dodatko-
wymi obowiązkami, których 
niedopełnienie może skończyć 
się mandatem. Za co można do-
stać mandat zimą? Odpowia-
dają funkcjonariuszki - sierżant 
sztabowy   Mariola Kowalczy-
k-Trąbka oraz starszy sierżant 
Aneta Saternus - z Wydziału 
Ruchu   Drogowego Komendy Po-
licji w Częstochowie.

Teresa Szajer: Czapy śnieżne na 
dachach, czy maskach samocho-
dów to częsty widok zimą. Spada-
jący śnieg może skutecznie ogra-
niczyć pole widzenia innym kie-
rowcom. Czy możemy dostać 
mandat za nieodśnieżony samo-
chód?

Sierżant sztabowy Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Zima jest szczególnym 
czasem dla użytkowników dróg. Gdy 
pojawi się śnieg, należy pamiętać, aby   
prawidłowo oczyścić pojazd z wszel-
kiego rodzaju   zabrudzeń: typu śniegu, 
lód czy   błoto. Oczyszczamy pojazd 
tak, aby elementy konstrukcyjne   po-
jazdu były czyste i widoczne. Zwróćmy 
szczególną uwagę na   światła   i tablice 
rejestracyjne i na zalegający na pojeź-
dzie śnieg. Pamiętajmy, że jazda nieod-
śnieżonym samochodem zawsze   
stwarza   zagrożenie   bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Jeżeli ogromna 
tafla lodu lub śniegu spadnie na prze-
jeżdżający pojazd, lub   trafi osobę pie-
szą, która porusza się chodnikiem czy 
poboczem jezdni, może doprowadzić 
to do zagrożenie w ruchu drogowym.

Starszy sierżant Aneta Saternus: Je-
żeli nie odśnieżymy samochód, prze-
widziany jest mandat karny, a podsta-
wą prawną jest art. 86 ust. 1 Kodeksu 
wykroczeń: stworzenie niebezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Poli-

cjant   może w takiej sytuacji nałożyć 
mandat w wysokości od 50 do 500 zł   i 
6 punktów karnych lub z art. 60 ust. 1 
pkt. 1 p.r.d. „Używanie pojazdu w spo-
sób zagrażający bezpieczeństwu oso-
by znajdującej się w pojeździe lub poza 
nim” mkk 200 zł bez pkt karnych.

Teresa Szajer: Czy, jeśli odśnieża-
my samochód przy włączonym sil-
niku, to możemy dostać mandat?

Sierżant sztabowy Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Jeżeli kierowca zdecy-
duje się odśnieżać auto z włączonym 
silnikiem przez dłuższy czas, naraża 
się na mandat w wysokości 100 zło-
tych. Określa to art. 60 ust. 2 pkt 1-3 
kodeksu drogowego, w którym czy-
tamy, że podczas postoju, który nie 
wynika z warunków drogowych lub 
przepisów, silnik nie może pracować 
dłużej niż 1 minutę.

Starszy sierżant Aneta Saternus: Do-
datkowo mandat może wynieść nawet 
300 zł  (art. 60 ust. 2 pkt 2 prd), jeśli po-
licjant uzna, że doprowadzono   w ten 
sposób do nadmiernej emisji spalin i 

zanieczyszczenia powietrza. Dodatko-
we 50 zł (art. 60 ust 2 pkt 1 prd) może 
uszczuplić domowy budżet, jeśli kie-
rowca oddali   się od uruchomionego 
pojazdu.

Teresa Szajer: Gdzie należy zgła-
szać kierowców, którzy nagmin-
nie nie wyłączają podczas odśnie-
żania silników? Chodzi mi tutaj 
głównie o tych parkujących w po-
bliżu bloków.
Sierżant sztabowy Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Należy zgłosić się na ko-
misariat. Trzeba mieć jednak świado-
mość, że osoba zgłaszająca problem   
będzie   przesłuchana. Innej możliwo-
ści nie ma. Policja często patrolując uli-
ce, robi zdjęcia takim niezdyscyplino-
wanym kierowcom.

Teresa Szajer: Czy za nieodśnieżo-
ne lub brudne światła również 
grozi nam manat?

Sierżant sztabowy   Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Samochód musi być do-
brze widoczny niezależnie od pory ro-
ku, a jego światła nie mogą oślepiać in-
nych kierowców. Dlatego reflektory 
pojazdu muszą być, nie tylko   prawi-
dłowo   ustawione, ale również czyste.   
Brudne czy zaśnieżone reflektory,   po-
wodują rozproszenie światła i zmniej-
szają ich zasięg. My jako Wydział Ru-
chu Drogowego     organizujemy 
wspólnie   ze stacjami diagnostyczny-
mi   akcje, podczas których   kierowcy 
mają możliwość bezpłatnego     usta-
wienia   świateł, by nie zagrażały i nie 
oślepiały innych użytkowników drogi. 

Taką akcję najczęściej organizujemy 
jesienią, przed tym newralgicznym 
okresem, kiedy się szybko ściemnia, 
gdzie pogoda jest deszczowa, jest 
więcej błota i oświetlenie pojazdu jest 
bardzo istotne.  Jeśli kierowca nie   do-
pilnuje tego obowiązku, narazi się na 
mandat     w wysokości 200 zł, a do-
datkowo 3 punkty karne.

Starszy sierżant Aneta Saternus: 
Podstawą prawną jest tutaj art. 60 ust. 
1 pkt 1 i 2 kodeksu drogowego. Zgod-
nie z tymi zapisami, kierowca nie może 
używać pojazdu w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu. Poza tym zabrania 
się zakrywania m.in. świateł oraz urzą-
dzeń sygnalizacyjnych.

Teresa Szajer: Wszyscy wiemy, że 
tablice rejestracyjne muszą być 
czytelne, niezależnie od pory ro-
ku. Szczególnie musimy dbać o 
nie w okresie zimowym...

 
Sierżant sztabowy Mariola Kowal-
czyk-Trąbka:  Policja musimy   mieć   
możliwość   zidentyfikowania pojazdu. 
Apelujemy więc, aby dbać o czystość i 
czytelność   tablic rejestracyjnych. Nie 
ma dyskusji, gdy policjant stwierdzi, że 
tablica rejestracyjna jest tak zachlapa-
na błotem lub śniegiem, że uniemożli-
wia to jej odczytanie. Każdy kierowca 
musi więc nie tylko umieścić tablice re-
jestracyjne w odpowiednim do tego 
miejscu, ale także zadbać o ich czytel-
ność. Taryfikator przewiduje w tym 
przypadku mandat w wysokości 100 
zł.3 pkt karne

Starszy sierżant Aneta Saternus: 
Podstawa prawna to: art. 25 ust. 36 
Rozporządzenia ministra infrastruktu-
ry i budownictwa w sprawie rejestracji 
i oznaczania pojazdów oraz wymagań 
dla tablic rejestracyjnych – obowiązek 
utrzymywania tablic rejestracyjnych w 
należytym stanie; oraz art. 60 ust. 1 pkt 
2 kodeksu drogowego – zakaz zakry-
wania m.in. świateł, urządzeń sygnali-
zacyjnych, tablic rejestracyjnych.

Teresa Szajer: A czy za brak opon 
zimowych dostaniemy mandat?

Sierżant sztabowy  Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Na chwilę obecną nie ma 
obowiązku wymieniania opon z let-
nich na zimowe. W Polsce mandat za 
to nie grozi. Należy jednak o takiej wy-
mianie pomyśleć, dla zwiększenia bez-
pieczeństwa, nie tylko   naszego   i na-

szych bliskich, ale również   innych 
uczestników   ruchu drogowego. Pa-
miętajmy, że opony zimowe   są spe-
cjalnie dostosowane do nawierzch-
ni śliskiej i mokrej, ponieważ lepiej   
odprowadzają   wodę i wówczas 
zdecydowanie   polepsza   przyczep-
ność pojazdu.

Dodatkowo należy pamiętać, że u   nas 
nie ma obowiązku wymiany sezono-
wej   opon - inaczej niż u naszych sąsia-
dów. Tak więc warto sprawdzić przed 
wyjazdem za granicę, jakie obowiązują 
przepisy i mandaty.

Teresa Szajer: Zimą często organi-
zujemy kuligi. Kojarzą nam się 
one z frajdą i świetną zabawą. Ko-
chają je nie tylko dzieci. Dla doro-
słych to również doskonała form 
zimowej rozrywki. Kierowcy, któ-
rzy posiadają hak holowniczy,   
często decydują się na przypięcie 
czasami nawet kilkunastu sanek 
do swojego auta, ciągnika czy qu-
ada. Czy za takie zachowanie gro-
zi nam mandat?

Sierżant sztabowy Mariola Kowal-
czyk-Trąbka: Niestety w tym sezonie 
doszło już do kilku nieszczęśliwych 
wypadków, podczas organizowanych 
na własną rękę kuligów. Apelujemy do 
rodziców i opiekunów: dbajcie o bez-
pieczeństwo swoich pociech! Nie or-
ganizujcie samochodowych kuligów. 
To bardzo niebezpieczne. W kodeksie 
karnym jest to traktowane jako wy-
kroczenie i grozi mandatem od 20 do 
500 zł i 5 punktów karnych.

Rozsądek przede wszystkim! Pomyśl-
my, zanim komuś zrobiły frajdę, która 
może skończyć się nieszczęściem. Je-
żeli   zostanie stworzone   zagrożenie 
poza droga publiczną, to też jest suro-
wo karane. Ostrzegamy   i informuje-
my, że sprawa może również trafić do 
sądu, a jeśli dojdzie do wypadku śmier-
telnego, trzeba liczyć się z karą pozba-
wienia wolności.

Starszy sierżant Aneta Saternus: 
Precyzuje to art. 60 ust.2 pkt 4 prd 
Prawa o ruchu drogowym: „Kierują-
cemu zabrania się ciągnięcia za pojaz-
dem osoby na nartach, sankach, 
wrotkach lub innym podobnym urzą-
dzeniu” - przepis ten obowiązuje na 
drogach publicznych oraz w strefach 
ruchu i zamieszkania.

Teresa Szajer: Dziękujemy za roz-
mowę i  cenna dawkę wiedzy.

aktualności

Zimowe mandaty
Sprawdź, za co 
można je dostać

Policjantami z  województwa 
śląskiego zarządza nowy ko-
mendant. Dowództwo nad 
największym policyjnym garni-
zonem przejął inspektor Roman 
Rabsztyn, dotychczasowy  
I  Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Katowicach. 
Inspektor Rabsztyn zastąpił na 
stanowisku nadinspektora 
doktora Krzysztofa Justyń-
skiego, który po blisko  
5 latach kierowania śląską jed-
nostką oraz 29-latach służby 
odszedł na emeryturę.

Inspektor  Roman Rabsztyn 
odebrał z rąk Ministra Spraw We-
wnętrznych i  Administracji Ma-
riusza Kamińskiego powołanie na 
stanowisko szefa największego 
garnizonu policji w  naszym kraju 
– Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach.

Inspektor Roman Rabsztyn uro-
dził się w  1968 roku. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie oraz Wydziału Polito-
logii Akademii Świętokrzyskiej im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Ukończył również podyplomowe 
studia na Uniwersytecie Śląskim 
z  zakresu Zarządzania i  Umiejęt-
ności Menedżerskich.

Służbę rozpoczął 3 listopada 
1989 roku, następnie od 2 marca 
1990 pełnił służbę w katowickim 
Oddziale Prewencji. Od roku 
1991 realizował powierzone za-
dania jako policjant Kompanii 
Pogotowia Policyjnego i  Patrolo-
wania Komendy Rejonowej Policji 
w Piekarach Śląskich.

 W  1994 roku został kie-
rownikiem Referatu do spraw 
Przestępstw Gospodarczych 
Komendy Rejonowej Policji 
w  Piekarach Śląskich. W  1998 
roku zmienił pole służby, stając 

się kierownikiem sekcji Ruchu 
Drogowego oraz w  następstwie, 
awansując na stanowisko Na-
czelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
w Piekaracah Śląskich. Rok 2006 
to czas zmian w karierze inspek-
tora Romana Rabsztyna. Po 
rocznym sprawowaniu funkcji 
Zastępcy, w 2007 roku objął sta-
nowisko Komendanta Miejskiego 
Policji w Zabrzu. 

Od 2012 roku, przez kolejne  

9 lat wzorowo pełnił służbę jako 
Zastępca oraz Pierwszy Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w  Katowicach. Komen-
dant Roman Rabsztyn, będąc 
odpowiedzialnym za pion pre-
wencji największego garnizonu 
policji w kraju, stał się skarbnicą 
wiedzy i  policyjnego rzemiosła, 
a  dzięki ogromnemu doświad-
czeniu – prawdziwym ekspertem 
w swojej dziedzinie i wzorem do 
naśladowania.

To prawdziwy profesjonalista, 
którego bogate doświadczenie 
wielokrotnie przyczyniło się do 
rozwiązywania wielu złożonych 
zadań stawianych policji. In-
spektor Roman Rabsztyn odpo-
wiadał za szereg zabezpieczeń 
największych, również międzyna-
rodowych wydarzeń. Społeczeń-
stwo mogło czuć się bezpiecznie 
podczas światowych dni mło-
dzieży, szczytów klimatycznych, 
dyplomatycznych wizyt głów 
państw, międzynarodowej konfe-
rencji Interpolu, turniejów sporto-
wych oraz mistrzostw, koncertów 
i innych imprez masowych.
Podczas wieloletniej służby Komen-
dant Roman Rabsztyn został od-
znaczony między innymi:

 ● Brązowym Krzyżem Zasługi,
 ● Srebrnym Medalem „Za Dłu-
goletnią Służbę’,

 ● Brązową, Srebrną i Złotą od-
znaką „Zasłużony Policjant”

 ● Złotą Odznaką „Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego” oraz 
Medalem 30-lecia Powstania 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Poli-
cjantów.

Zmiana na stanowisku komendanta

Nowy szef śląskiej policji

Komendant Roman Rabsztyn
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Śmierć bliskiej osoby  
i sprawy spadkowe to bardzo 
trudne tematy, o których 
niechętnie myślimy, jednak 
każdy z nas będzie musiał 
kiedyś stanąć przed wy-
borem: przyjąć czy odrzucić 
spadek? W takiej chwili 
warto wiedzieć jak wygląda 
procedura oraz jakich for-
malności należy dopełnić, 
aby uniknąć problemów.

Zdecydowaliśmy, że przyjmujemy 
spadek. Co dalej?

Następnym krokiem jest uzy-
skanie formalnego dokumentu, 
który potwierdzi, że jesteśmy 
spadkobiercami. Podobnie jak 
przy przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku, przedmiotowy dokument 
możemy uzyskać u notariusza lub 
w sądzie. 

Jeśli wszyscy spadkobiercy są 
zgodni co do tego, kto dziedziczy 
po zmarłym, sprawę możemy zała-
twić u notariusza, który sporządzi 
protokół dziedziczenia, czyli do-
kument zawierający oświadczenia 
wszystkich spadkobierców, a na-
stępnie akt poświadczenia dzie-
dziczenia, który jest formalnym 
dokumentem potwierdzającym, iż 
jesteśmy spadkobiercami. 

Akt poświadczenia dziedziczenia 
może zostać wydany również w 
przypadku dziedziczenia z te-
stamentu, jeśli żaden ze spadko-
bierców nie kwestionuje ważności 
ostatniej woli spadkodawcy. W tym 
miejscu należy jednak zaznaczyć, 
że notariusz może poświadczyć 
jednie dziedziczenie na podstawie 
testamentu własnoręcznego, al-
lograficznego (sporządzonego w 
obecności dwóch świadków przed 
wójtem, burmistrzem, prezy-
dentem miasta, starostą, marszał-
kiem województwa, sekretarzem 
powiatu albo gminy lub kierowni-
kiem urzędu stanu cywilnego) lub 
notarialnego. Notariusz nie będzie 
mógł poświadczyć dziedziczenia z 
testamentu ustnego, podróżnego 
czy wojskowego. Dodatkowo zała-
twienie formalności w ten sposób 
nie będzie możliwe jeśli spadek zo-
stał otwarty przed 1 lipca 1984 r.

W celu uzyskania aktu poświad-
czenia dziedziczenia, u notariusza 
powinni się stawić wszyscy spad-
kobiercy ustawowi, a w przypadku, 
gdy zmarły pozostawił testament 
- osoba, która została w testa-
mencie wskazana, jak i wszystkie 

osoby, które w przypadku gdyby 
testamentu nie było, dziedziczy-
łyby z ustawy.

Załatwienie formalności u nota-
riusza nie będzie możliwe, jeżeli 
toczy lub toczyło się już postępo-
wanie spadkowe przed sądem.

Co w przypadku gdy 
spadkobiercy nie są zgodni co do 
tego kto dziedziczy po zmarłym?

Jeśli pomiędzy spadkobiercami 
istnieje spór co do tego, kto dzie-
dziczy po zmarłym lub np. jeden 
ze spadkobierców nie może stawić 

się przed notariuszem w celu 
uzyskania poświadczenia dzie-
dziczenia, należy złożyć wniosek 
do sądu o stwierdzenie nabycia 
spadku. Co bardzo ważne, upraw-
nionym do złożenia przedmio-
towego wniosku nie jest  tylko 
spadkobierca, ale każdy kto ma w 
tym interes prawny (np. wierzyciel 

spadkodawcy). Wniosek o stwier-
dzenie nabycia spadku składa się 
do sądu rejonowego właściwego 
ze względu na ostatnie miejsce za-
mieszkania zmarłego.

Stwierdzenie nabycia spadku 
oraz poświadczenie dziedzi-
czenia nie może nastąpić przed 
upływem sześciu miesięcy od 
otwarcia spadku (czyli od chwili 
śmierci spadkodawcy), chyba że 
wszyscy znani spadkobiercy zło-
żyli już oświadczenia o przyjęciu 
lub o odrzuceniu spadku. Jeśli w 
postępowaniu sądowym wystę-
pują wszyscy znani spadkobiercy, 

to w takim przypadku sąd może 
odebrać od nich stosowne oświad-
czenia w toku postępowania sądo-
wego.

Domniemywa się, że osoba, która 
uzyskała stwierdzenie nabycia 
spadku (w sądzie) albo poświad-
czenie dziedziczenia (u notariusza) 
jest spadkobiercą.

Uzyskałem formalny dokument 
potwierdzający, iż jestem 

spadkobiercą. Czy to koniec 
formalności?

Postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku albo poświad-
czenie dziedziczenia stwierdzają 
kto jest spadkobiercą całego 
spadku, bez wyszczególniania kto 
jest właścicielem poszczególnych 
części majątku spadkowego. Jeśli 
spadkobiercami jest kilka osób, 
to należy przeprowadzić dział 
spadku w sądzie. 

We wniosku o dział spadku na-
leży powołać się na postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowany akt poświad-
czenia dziedziczenia u notariusza 
oraz spis inwentarza, jak również 
podać, jakie spadkodawca sporzą-
dził testamenty, gdzie zostały zło-
żone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis 
inwentarza nie został sporządzony, 
należy we wniosku wskazać ma-

jątek, który ma być przedmiotem 
działu. Jeżeli stwierdzenie nabycia 
spadku jeszcze nie nastąpiło i nie 
został sporządzony zarejestro-
wany akt poświadczenia dziedzi-
czenia u notariusza, sąd najpierw 
wyda postanowienie wstępne i 
przesądzi kwestię nabycia spadku, 
a następnie, po uprawomocnieniu 
się tego postanowienia będzie 
kontynuował postępowanie odno-
śnie działu spadku.

Współspadkobiercy powinni 
podać sądowi swój wiek, zawód, 
stan rodzinny oraz dane co do 
swych zarobków i majątku, a 
także zarobków i majątku mał-
żonka i wyjaśnić, w jaki sposób 
korzystali ze spadku dotychczas, 
jak również podać inne okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na 
rozstrzygnięcie – na przykład - co 
każdy ze współspadkobierców ma 
otrzymać ze spadku. 

W toku postępowania sąd ustali 
skład i wartość spadku ulegają-
cego podziałowi.
Sąd może dokonać działu spadku 
na trzy sposoby:

-  Przez podział fizyczny przed-
miotów wchodzących w skład 
spadku, co oznacza, że poszcze-
gólne przedmioty zostają podzie-
lone i przyznane spadkobiercom 
według wielkości ich udziałów w 
spadku. Jeżeli nie doprowadzi to 
do zniszczenia rzeczy, można rów-
nież podzielić pojedynczą rzecz 
wchodzącą w skład spadku. W ra-
mach tego podziału dopuszczalne 
jest ustalenie dopłat na rzecz nie-
których spadkobierców, jeżeli nie 
da się podzielić spadku tak, aby 
wartość przedmiotów przyzna-
nych spadkobiercom była równa 
udziałowi w spadku.

- Przez przyznanie niektórych 
przedmiotów ze spadku jednemu 
albo kilku spadkobiercom z usta-
leniem obowiązków spłat na rzecz 
pozostałych spadkobierców.

- Przez podział cywilny skład-
ników majątkowych, co oznacza 
sprzedaż majątku spadkowego 
i podział uzyskanych ze sprze-
daży środków pomiędzy spad-
kobierców według wielkości ich 
schedy spadkowej.

Dział spadku można przepro-
wadzić również w formie umowy 
pomiędzy spadkobiercami (jeżeli 
w skład spadku wchodzi nierucho-
mość umowa musi być zawarta w 
formie aktu notarialnego). Jeśli 
pomiędzy spadkobiercami nie ma 
zgody co do podziału spadku, na-
leży zastosować procedurę sądo-
wego działu spadku, która została 
opisana powyżej.

aktualności

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

Dziedziczenie praw i obowiązków po 
osobie zmarłej, czyli sprawy spadkowe 

krok po kroku – część II

Jesteś lub byłeś klientem UPC 
i operator pobierał płatności za 
aktywowaną usługę „Pakiet Bez-
pieczeństwa UPC” pomimo braku 
twojej zgody? Możesz liczyć na 
rekompensatę. Prezes UOKiK To-
masz Chróstny zobowiązał firmę 
o zakończenia szkodliwej dla 
konsumentów praktyki. Przedsię-
biorca, który oferuje do umowy 
dodatkowo płatne usługi, musi 
uzyskać wyraźną zgodę konsu-
menta na ich aktywację.

UPC Polska to spółka, która 
świadczy konsumentom usługi te-
lekomunikacyjne, takie jak usługa 
dostępu do internetu, telewizji ka-
blowej czy telefonii stacjonarnej, 
a  także związane z  nimi usługi do-
datkowe. Do UOKiK napływały 
sygnały konsumentów, w  których 

wskazywali oni na nieprawidło-
wości w procedurze zawierania lub 
zmiany warunków umów o  świad-
czenie usług telekomunikacyjnych 
w  trybie na odległość. W  związku 
z tym Prezes Urzędu wszczął postę-
powanie i postawił spółce zarzuty.

Okazało się, że operator włą-
czał usługę „Pakiet Bezpieczeń-
stwa UPC” (dodatkowy program 
antywirusowy) bez otrzymania 
uprzedniej zgody konsumentów. 
Co do zasady konsumenci byli in-
formowani o tym, że usługa będzie 
włączona, zaś jej koszt po okresie 
próbnym wyniesie 9 zł miesięcznie. 
Sama informacja jednak nie jest 
wystarczająca – potrzebne jest za-
pytanie konsumenta o zgodę, czego 
przedsiębiorca nie robił. Część 
konsumentów nie była w ogóle in-
formowana o  aktywacji „Pakietu 

Bezpieczeństwa UPC” i  związa-
nych z  nim opłatami. - Spółka nie 
zadawała konsumentom pytania 
o  zgodę na aktywację dodatkowo 
płatnego programu antywiruso-
wego. W  czasie rozmów sprzeda-
żowych konsultanci powiadamiali 
jedynie o  aktywacji pakietu na 
próbę, wskazując jego bezpłatny 
okres oraz informując, że jeśli 
klient nie dokona dezaktywacji 
w  określonym czasie to będzie 
zobowiązany do uiszczania dodat-
kowej opłaty. Konsumenci nie byli 
jednak pytani o zgodę na aktywację 
usługi Pakiet Bezpieczeństwa 
UPC nie tylko podczas sprzedaży 
telefonicznej, ale również przy 
zawierania umowy przez stronę 
internetową czy w salonach stacjo-
narnych przedsiębiorcy – wyjaśnia 
Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UPC Polska włączało pakiet kon-
sumentom bez wyraźnej zgody 
konsumentów, a jeśli w porę z niego 
nie zrezygnowali - musieli zapłacić 
9 zł miesięcznie. Wyjątek stanowili 

konsumenci, którzy zawarli umowę 
przez stronę internetową – nie byli 
oni obciążani ww. opłatami.

Część konsumentów mogła nie 
zdawać sobie sprawy z  dodatko-
wych kosztów. Niektóre osoby do-
wiadywały się o aktywacji pakietu, 
kiedy otrzymały pierwsze opłaty 
z  tego tytułu. Większość konsu-
mentów dezaktywowała usługę 
w  bezpłatnym okresie próby 
lub w  pierwszych miesiącach jej 
świadczenia, jednak nie wszyscy 
decydowali się na złożenie rekla-
macji, którą spółka najczęściej 
uwzględniała. - Zobowiązałem 
UPC Polska do zakończenia szko-
dliwej dla klientów praktyki oraz 
do usunięcia jej skutków poprzez 
przyznanie konsumentom rekom-
pensaty, którą otrzymają auto-
matycznie. Oznacza to, że spółka 
zwróci swoim klientom środki 
w  postaci upustu na kolejnej fak-
turze. Z kolei byli abonenci zostaną 
poproszeni przez przedsiębiorcę 
o  podanie aktualnego numeru ra-

chunku bankowego w  celu otrzy-
mania zwrotu – podsumowuje 
Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

 ■ Katarzyna Gwara

UOKiK

Rekompensata od UPC
PAMIĘTAJ! Gdy zawierasz umowę 
przez telefon - konsultant jest zobowią-
zany przekazać niezbędne informacje 
dotyczące usługi  np. sposób jej insta-
lacji, okres próby, sposób i czas rezy-
gnacji oraz cenę po zakończeniu okresu 

próby. Jeśli tego nie zrobił – dopytaj.
Jeśli przedsiębiorca chce pobierać do-
datkowe opłaty - musisz wyrazić na 
nie zgodę. W trakcie rozmowy telefo-
nicznej konsultant powinien o to wy-
raźnie zapytać - musisz mieć możliwość 
powiedzenia zarówno „tak” i „nie”.  
Z kolei w umowie lub na stronie inter-
netowej powinieneś móc zaznaczyć, że 
chcesz uiszczać dodatkowe opłaty (nie 
może być Ci to narzucone). W przy-
padku zawarcia lub zmiany umowy 
przez telefon lub internet, możesz od-

stąpić od niej w ciągu 14 dni.
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Przestępstwa, jak się 
przed nimi chronić?

„Przestępstwa. Jak się przed nimi 
uchronić i gdzie szukać pomocy” to 
program edukacyjny, skierowany 
do uczniów szkół ponadpodstawo-
wych. Przygotowany przez WY-
DZIAŁ DS. EDUKACJI PRAWNEJ  
Departament Strategii i Funduszy 
Europejskich.

Na przełomie stycznia i  lutego 
2021 roku, panie profesor Magda-
lena Gajak i  Teresa Rygalik-Weż-
gowiec, w  ramach lekcji WOS 
i  edukacji prawnej, przeprowa-
dziły lekcje, w czasie których mło-
dzież dowiedziała się m.in.: jakie są 
wybrane regulacje prawa karnego. 

Korzystając z  podanych stron 
internetowych uczniowie mogli 
przeanalizowali statystyki czynów 
zabronionych.  Nauczyli się wy-
łapywać tzw. fake newsy, a  także 
dowiedzieli się gdzie szukać po-
mocy, w sytuacji gdy staną się ofia-
rami przestępstwa lub będą jego 
świadkami. Lekcje zostały przy-
gotowane w ciekawy i przystępny 
sposób w  oparciu o  praktyczne 
ćwiczenia. 

Niespodziewana wizyta 
Św. Mikołaja w VIII LOS

Tuż przed świętami Św. Mikołaj 
zrobił nam wielką niespodziankę. 
Odwiedził naszą szkołę i  składał 
życzenia nauczycielom i  pracow-
nikom szkoły. Z uczniami połączył 
się podczas zajęć na platformie 
Teams, czym wzbudził niemałe 
zdumienie i radość. Bardzo dzięku-
jemy Świętemu Mikołajowi za miłe 
życzenia, szczególnie zdrowia i ry-
chłego powrotu do zajęć w trybie 
stacjonarnym.

Pomysł na lekturę

Prezentacja bohaterów wywo-
dzących się z  lektur w  stylu „pół 
żartem – pół serio”

Tekst skierowany do licealistów, 
którzy na europejskie i  polskie 
piśmiennictwo potrafią spojrzeć 
z „przymrużeniem oka”.

O kim mowa?
Facet był niczego sobie. Przy-

stojny, wysportowany, pełen 
zacnych idei. Co wiemy o  jego la-
tach młodości? Niewiele. Osoba 
– czytaj narrator - która opisuje 
jego historię, informuje, że nasz 
bohater był niezwykle oddany 
człowiekowi, któremu służył. 
Nie! To nie jest dobre określenie. 
Był swojemu pryncypałowi ślepo 
oddany! Dobrze, abyście akurat 
to zapamiętali. Był gotowy zrobić 
wszystko, aby jego szef (tak go na 
potrzeby tej opowieści nazwijmy) 
był zdrowy, szczęśliwy i mógł dalej 
funkcjonować, jako przywódca 
pewnej społeczności. O jego szefie 
kiedyś ktoś napisał, że był wręcz 
idealnym władcą! (to taka ma-
leńka podpowiedź)

No i ten facet na schwał (tutaj do-
konano brutalnej ingerencji w stałe 
związki frazeologiczne! No, ale cel 
uświęca środki! Bo gdyby naszego 
bohatera ktoś nazwał chłopem, 
pewnie by się bardzo obraził) 
otrzymał od swojego szefa za-
danie, które Tom Cruise określiłby 
mianem „Mission: Impossible”. Miał 
chronić szefa, a  właściwie część 
jego ludzi, która to znajdowała się 
na tyle oddziału.

Nasz bohater, a  jakże, podej-
muje się tej misji. Z  godnością 
przemieszcza się po krainie, 
która słynie z  obfitości oliwek 
i  pomarańczy, na swoim środku 
transportu (podpowiedź – nie był 
pojazd, któremu do szczęścia po-
trzebna była wizyta na stacji ben-
zynowej) i nagle….

Buch, bach, wrrr, trach…
Atakują go i  jego kompanów 

przeważające siły wroga. Kon-
sternacja! Co robić? Opisywany 
przez nas bohater ma do wyboru 
dwie alternatywy: będzie sam 
ze swoimi kuplami walczył z  od-
miennym kulturowo przeciwni-
kiem lub wezwie pomoc. Uwaga! 
Kolejna podpowiedź!Mógł we-
zwać pomoc!!Nie miał, co prawda, 
przy sobie telefonu komórko-
wego, ale dysponował innym 
urządzeniem. Z  punktu widzenia 
człowieka żyjącego w  XXI wieku 
była to niezwykle archaiczna 
rzecz przeznaczona do komu-
nikacji, jednak – tak można to 
sobie wyobrazić – poniekąd 
skuteczna.

Mógł, ale tego nie zrobił. Wal-
czył dzielnie, ale padł na polu 
bitwy. Starał się, aby jego broń 
nie wpadła w  ręce rywala. 
Bo ta jego broń miała pewną 
moc! Konstruktor tego oręża 
powkładał do głowicy tej 
broni pewne elementy, 
które miały przynieść jej 
właścicielowi szczęście, 
wzmocnić jej moc i uczynić 
go niepokonanym.

No, ale nasz bohater – jak 
już wspomniałem – ginie 
na polu bitwy. Odwraca 
się twarzą w  kierunku 
miejsca, które szcze-
gólnie umiłował (czytaj: 
swojej ojczyzny), modli 

się, zamyka oczy i nagle….pojawia 
się niezapowiadany przez nikogo 
transport! Trzy postacie otaczają 
tego wysportowanego mężczyznę 
i  ku zaskoczeniu wszystkich za-
bierają naszego bohatera (no, nie 
tak do końca całego bohatera) 
w  miejsce, gdzie będzie mógł 
wspominać (to także metafora) 
swojego szefa i  swój ukochany 
kraj. 

Jaka była końcówka tej opo-
wieści? Szef zdenerwował się, po-
konał swoich przeciwników (tych, 
którzy unicestwili bohatera naszej 
opowieści), a później wszyscy żyli 
długo i szczęśliwie.

Cezary Wachelka 
(z projektu „Czy znasz swoje 

lektury” – realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 

czytelnictwa)

„Historyczne LOS – y”

Już od pewnego czasu chcie-
liśmy stworzyć w  naszej szkole 
gazetkę, która będzie przybliżać 
młodym czytelnikom historię 
Polski i  świata. Jest wśród nas 
szerokie grono osób, zaintereso-
wanych mrokami dziejów i  pasjo-
natów, którzy chętnie odkrywają 
mniej znane fakty historyczne, bo 
i  o  takich ciekawostkach chcemy 
pisać! Pokażemy Wam również, że 
Częstochowa to bardzo ciekawe 
miasto. „Odkryjemy” dla Was 
zapomniane fakty, wydarzenia, 
będziemy wspominać ciekawych 
ludzi, którzy tworzyli naszą, czę-
stochowską społeczność.

 W ten sposób powstała gazetka 
„Historyczne LOS - y”. Wszystkie 
teksty, krzyżówki i  rebusy po-
wstały dzięki Wam, młodzi pa-
sjonaci. Cieszymy się z  Waszego 
zapału do pracy, do zgłębiania 
historii naszej Ojczyzny. Szcze-
gólnie raduje nas fakt, że pomimo 
trudnej sytuacji, możemy na Was 
liczyć. Zachęcamy wszystkich do 
zapoznania się z tą wyjątkową ga-
zetką szkolną.

 Pierwszy numer gazetki znaj-
dziecie na stronie internetowej 
VIII LOS:

http://8los.pl/z-teki-histo-
ryka-55/

 Zespół Redakcyjny:
 Teresa Rygalik-Weżgowiec

Renata Białowąs
Ewelina Noszczyk

oraz członkowie Koła Miłośników 
Dawnej Częstochowy 

Spotkanie z panią Ewą Oleś

W  ramach projektu „Szkoła 
Teatru” dnia 3 lutego 2021r. 
uczniowie kasy IIa uczestniczyli 
w  lekcji on-line pt. „Salony poezji 
i  Irit Amiel w  Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w  Częstochowie”. 
Zajęcia poprowadziła pani Ewa 
Oleś, Sekretarz Literacki Teatru 
im. A. Mickiewicza w  Często-
chowie.  Nasz gość bardzo cie-
kawie i  barwnie opowiadał o  idei 
salonów poetyckich. Lekcja po-
święcona była również poetce, 
związanej z naszym miastem – Irit 
Amiel.

Bardzo dziękujemy pani Ewie 
Oleś za odwiedziny w  naszej 
szkole, mamy nadzieję, że bę-
dziemy mogli gościć ją częściej.

Trzymaj formę  
– zimowe kąpiele

W  ostatnich latach można za-
obserwować wzrost zaintere-
sowania zdrowym stylem życia. 
Jednym ze sposobów utrzymania 
„formy”, są zimowe kąpiele.

Wśród osób, które zaczęły przy-
godę z  morsowaniem, jest Emilia 
z klasy 2f.

Podziwiamy i życzymy  
wytrwałości!

Chcecie wiedzieć więcej? Prze-
czytacie na blogu:

 https://trzymajforme8los.
wordpress.com/2021/01/17/

zimowe-kapiele-baltyk-czestocho-
wa-poraj/

szkoła

Matury próbne w dobie pandemii
W związku z obecną sytuacją tegoroczni maturzyści są zmuszeni zmierzyć się z pewnymi zmia-

nami związanymi z maturą 2021. Jedną z nich jest problem przeprowadzenia matur próbnych, 
które z pewnością dają uczniom poczucie komfortu i lepsze przygotowanie do prawdziwych 
matur, które odbędą się planowo w maju. W tym roku maturzyści I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie mieli możliwość sprawdzenia samych siebie 
oraz swoich umiejętności podczas matur próbnych online. Przeprowadzone były one za po-
mocą platformy Microsoft Teams, a nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby ich pisanie było 
dla uczniów wygodne, a wyniki odzwierciedlały ich rzeczywistą wiedzę. Dzięki temu przedsię-
wzięciu tegoroczni maturzyści mogli doświadczyć na własnej skórze przedsmaku egzaminów 
majowych oraz dokonać autokrytyki, by przed prawdziwą maturą móc zwrócić szczególną 
uwagę na zagadnienia, które być może umknęły im z pamięci. 

 ■ Dominika Musiał   IIIb

Sukces uczniów  
I LO

Uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego od kilku mie-
sięcy zmagali się z kolejnymi 
etapami V edycji konkursu 
„Od mundurka do togi”. II 
etap konkursu odbył się 
25.01.2021r. i wzięło w nim 
udział 11 kandydatów z 
całej Polski. Do finału do-
stało się sześcioro z nich. Z 
ogromną dumą pragniemy 
poinformować, że do finału 
zakwalifikowali się nastę-
pujący uczniowie: Dominika 
Majer (klasa IIe) oraz Łukasz 
Hamara (klasa IIa). 

 ■ Dominika Musiał IIIb

Zdobycie Srebrnej Tarczy „Perspektyw”
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie otrzymało „SREBRNĄ 

TARCZĘ 2021” w ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY. Jest to ranking, który publikuje 
co roku listę najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Liceum Słowackiego znalazło się w tym 
roku na 321. miejscu, co było sporym awansem w stosunku do ubiegłego roku, w którym szkoła 
zajmowała 367. miejsce. Natalia Jarkiewicz IIIb

Od kilku dobrych lat możemy być świad-
kami, a co więcej - uczestnikami, corocznego 
Plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 
prowadzonego przez Wydawnictwo Na-
ukowe PWN. Od razu podkreślę, że w pełni 
rozumiem zamiary organizatorów kon-
kursu, zależało im po prostu na zapewnieniu 
prostej rozrywki młodzieży oraz na doin-
formowaniu osób starszych o tak zwanych 
trendach, skoro wszyscy dobrze wiemy, że 
obecny slang młodzieżowy rozwija się w 
błyskawicznym tempie, a przecież zawsze 
warto być na czasie. Bardzo szybko jednak 
niewymagające zawody przerodziły się w 
istny wyścig i co roku coraz więcej użytkow-
ników bierze udział w tym wydarzeniu. Co 
więcej, wygranymi słowami roku uznanymi 
za te,,najbardziej młodzieżowe”, interesują 
się naprawdę duże marki, czego przykładem 
może być wykorzystanie przez znaną sieć 
restauracji KFC wszystkich trzech słów z 
podium 2019 roku – eluwiny, jesieniary, a 
także zwycięskiej alternatywki.

Faktem jest, że niestety młoda część społe-
czeństwa z roku na rok coraz powszechniej 
proponuje słowa nieodpowiednie, wulgarne 
i obraźliwe dla niektórych mniejszości bądź 
osób o niepopularnych poglądach. Z tego 
powodu odwołano ujawnienie zwycięzcy 
2020 roku. Wśród proponowanych słów 
szczególną pozycję zajęło słowo julka, które 
moim zdaniem miało niemałą szansę na 
zajęcie pierwszego miejsca. Jak podali or-
ganizatorzy plebiscytu, słowo zostało zdys-

Czy rzeczywiście Młodzieżowe Słowo Roku?



PIĄTEK-NIEDZIELA 19-21 LUTEGO 2021 9.

Tegoroczne ferie zi-
mowe były zupełnie 
inne niż do tej pory, co 
oczywiście związane 
jest sytuacją epide-
miologiczną. Brak 
możliwości wyjścia 
do kina, teatru, spo-
tkań ze znajomymi 
w kawiarniach, 
nieczynne kluby 

sportowe, lodowiska, pływalnie, 
nie można uprawiać sportów zi-
mowych. Możliwości aktywnego 
spędzania czasu nie zostało wiele, 
ale to nie znaczy, że podczas ferii 
zawsze trzeba się nudzić. To do-

skonały czas na 

czytanie, na poznawanie nowych 
książek o różnorodnej tematyce: 
przygodowych, fantastycznych, 
obyczajowych, historycznych, 
psychologicznych czy też z klasyki 
literatury.  Przekonali się o tym 
uczniowie V LO, którzy chętnie 
wzięli udział w konkursie, wyka-
zując się przy tym niezwykłą kre-
atywnością.

Przedstawiamy laureatów szkol-
nego konkursu fotograficznego 
„Święta i ferie z książką w tle”. Za-
daniem uczestników było wyko-
nanie zdjęć, które pokazywałyby, 
jak młodzież spędza wolny czas 
czytając ciekawe książki.  Cel kon-
kursu to promocja i popularyzacja 

czytelnictwa.

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom! Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie.

Dnia 1 lutego 2021 roku w V LO 
im. Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie odbyła się gala dwóch 
konkursów: fotograficznego  
,,ZOOM NA MATEMATYKĘ’’ 
pod patronatem Dyrektora De-
legatury w Częstochowie Kura-
torium Oświaty w Katowicach i 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
oraz recytatorskiego „TWOJA 
INTERPRETACJA BALLADY 
„ROMANTYCZNOŚĆ” ADAMA 
MICKIEWICZA” pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy Pana Krzysztofa 
Matyjaszczyka i Prezesa Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
pana Dariusza Bonisławskiego.

W pierwszej części podsumo-
wany został konkurs „ZOOM 
NA MATEMATYKĘ”. Zadaniem 
uczestników konkursu foto-
graficznego było wykonanie 
zdjęć pokazujących zagadnienia 
matematyczne zauważone w 
przyrodzie, architekturze lub 
w przedmiotach codziennego 
użytku. Uczniowie klasy 2i przed-
stawili jakie zastosowanie w róż-
nych dziedzinach naszego życia 
ma ,,Królowa nauk’’, następnie 
dyrektor szkoły przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego, rozdała dy-
plomy oraz nagrody laureatom i 
wyróżnionym w konkursie. Jed-
nocześnie mogliśmy oglądać na 
tablicy interaktywnej nagrodzone 
fotografie. Wyniki konkursu zo-
stały opublikowane na stronie in-
ternetowej naszej szkoły.

Następnie podsumowano  
I etap konkursu recytatorskiego. 
Konkurs zorganizowany został 
przez nasze liceum oraz Wydział 
Edukacji w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy z okazji 222 rocznicy 
urodzin Adama Mickiewicza, 
wieszcza narodowego i patrona V 
LO w Częstochowie. Skierowany 
był do uczniów szkół polskich i po-
lonijnych współpracujących ze Sto-
warzyszeniem „Wspólnota Polska” 
i miał na celu zainteresować mło-

dzież poezją Adama Mickiewicza, 
ukazać piękno mowy ojczystej 
Polaków i jej różnorodność w into-
nacji, akcencie, melodyce, rozwijać 
zdolności recytatorskie, a także 
wspierać działania twórcze i pre-
zentować talenty młodzieży. 

Ze względu na pandemię na-
grania wysyłane były drogą 
internetową. Jury, którego prze-
wodniczącą była dyrektor V LO  
- Małgorzata Witek, miało nie lada 
wyzwanie, by wybrać najlepszą 
recytację. Nagrania z własną inter-
pretacją ballady ,,Romantyczność” 
okazały się być na bardzo wysokim 
poziomie zarówno od strony wy-
mowy, intonacji, modulacji głosu, 
jak i scenerii oraz rekwizytów 
użytych przez uczniów, biorących 
udział w eliminacjach szkolnych.

Werdykt jury prezentuje się na-
stępująco:

1 miejsce – Z. Kluźniak (IIB)
2 miejsce – O. Makówka (IIJ)
3 miejsce – J. Moździoch (IIJ)

 wyróżnienie - J. Operacz (IIH)

szkoła
Wesprzyj naszą szkołę 

- „PRZEKAŻ 1%  
PODATKU” 

W imieniu społeczności 
V LO im. A. Mickiewicza w 
Częstochowie chcielibyśmy 
bardzo serdecznie zachęcić 
do wsparcia naszej szkoły, 
biorąc udział w inicjatywie 
przekazania „1% podatku” na 
działalność statutową szkoły. 
Inicjatywa umożliwi zgroma-
dzenie środków finansowych 
pochodzących z 1% Państwa 
podatku dochodowego za po-
średnictwem częstochowskiej 
Fundacji: „Młodzi Młodym”.

Procedura jest bardzo prosta. 
Wystarczy wypełnić PIT wpi-
sując jako cel: V LO Mickie-
wicz Częstochowa 9759, 
KRS 0000270261. Nie ma 
potrzeby wpłacać środków 
na konto szkoły. Operacje fi-
nansowe dotyczące tej proce-
dury zawsze przeprowadzają 
Urzędy Skarbowe. 

Mamy nadzieję, że dzięki 
Państwa wsparciu finanso-
wemu będziemy mogli prze-
znaczyć zgromadzone środki 
na unowocześnienie naszej 
bazy o nowe pomoce dydak-
tyczne, dzięki czemu będzie 
możliwe stworzenie lepszych 
warunków edukacji dla na-
szych uczniów. 

Polecając tę formę, prosimy 
o zainteresowanie nią swoich 
przyjaciół i znajomych, wska-
zując, że w taki sposób można 
się włączyć w budowanie 
oświaty na miarę oczekiwań i 
wyzwań XXI wieku.

CEL: V LO MICKIEWICZ 
CZĘSTOCHOWA 9759
KRS: 0000270261

W imieniu społeczności szkolnej
Dyrekcja V LO

Ferie zimowe
   W tym roku przerwa zimowa 

była specyficznym czasem. 
Każdy z nas był zobowiązany 
pozostać w domu. Uczniowie i 
nauczyciele byli zdani tylko na 
siebie. Sytuacja zaostrzonego 
rygoru epidemiologicznego 
wymuszała na nas zachowanie 
szczególnej ostrożności. Nie-
stety nikt nie miał możliwości 
wyjazdu, ponieważ funkcjono-
wanie stoków narciarskich oraz 
obiektów noclegowych zostało 
zawieszone. 

 Mimo ograniczeń dla uczniów 
czas ten nie był stracony. W 
dobie Internetu utrzymanie 
kontaktu jest bardzo proste. 
Niektórzy przerwę poświęcili 
na odpoczynek, inni natomiast 
wykorzystali ją w produktywny 
sposób. Dla maturzystów był to 
okres, który mogli poświęcić na 
dodatkowe powtórki. 

     Końcówka ferii pozwoliła 
nam poczuć prawdziwą zimę. 
Śnieg, który się pojawił w du-
żych ilościach, idealnie zakoń-
czył czas przerwy od nauki.

 ■ Natalia Jarkiewicz IIIb

Matury próbne w dobie pandemii
W związku z obecną sytuacją tegoroczni maturzyści są zmuszeni zmierzyć się z pewnymi zmia-

nami związanymi z maturą 2021. Jedną z nich jest problem przeprowadzenia matur próbnych, 
które z pewnością dają uczniom poczucie komfortu i lepsze przygotowanie do prawdziwych 
matur, które odbędą się planowo w maju. W tym roku maturzyści I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie mieli możliwość sprawdzenia samych siebie 
oraz swoich umiejętności podczas matur próbnych online. Przeprowadzone były one za po-
mocą platformy Microsoft Teams, a nauczyciele dołożyli wszelkich starań, aby ich pisanie było 
dla uczniów wygodne, a wyniki odzwierciedlały ich rzeczywistą wiedzę. Dzięki temu przedsię-
wzięciu tegoroczni maturzyści mogli doświadczyć na własnej skórze przedsmaku egzaminów 
majowych oraz dokonać autokrytyki, by przed prawdziwą maturą móc zwrócić szczególną 
uwagę na zagadnienia, które być może umknęły im z pamięci. 

 ■ Dominika Musiał   IIIb

Zdobycie Srebrnej Tarczy „Perspektyw”
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie otrzymało „SREBRNĄ 

TARCZĘ 2021” w ogólnopolskim Rankingu PERSPEKTYWY. Jest to ranking, który publikuje 
co roku listę najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Liceum Słowackiego znalazło się w tym 
roku na 321. miejscu, co było sporym awansem w stosunku do ubiegłego roku, w którym szkoła 
zajmowała 367. miejsce. Natalia Jarkiewicz IIIb

kwalifikowane z powodu jego obraźliwego 
charakteru i nawoływania do nietolerancji. 
Warto nadmienić, że słowo julka oznacza 
osobę o lewicowo- liberalnych poglądach. 
Niespecjalnie kogokolwiek urażało, co 
myślę, że mam prawo ocenić dzięki temu, 
że sama noszę imię Julia. Stąd uważam, że 
reakcja na propozycje tak licznej ilości in-
ternautów była przesadzona i niepotrzebna. 
Więcej racji jury miało w przypadku pozosta-
łych zgłoszonych wyrazów, które nierzadko 
zawierały przekleństwa. Czy nie ma jednak 
lepszego sposobu, by skutecznie zwrócić 
uwagę na przejawy braku kultury części 
polskiej młodzieży, niż usuwanie propozycji 
albo odwoływanie całego konkursu? Wy-
dawnictwo Naukowe PWN przyjęło - moim 
zdaniem - całkiem niewłaściwą strategię, 
zamieniając słowa odrzucone propozycjami 
zgłoszonymi przez może kilka osób. Oczywi-
ście organizatorzy wydarzenia nie kryją się z 
tym, że zastrzegają sobie prawo do wyboru 
słowa nie tylko ze względu na ilość odda-
nych na nie głosów, ale zwracając również 
uwagę na ich oryginalność. Wszystko w po-
rządku - tylko czemu w takim razie plebiscyt 
w swojej nazwie odnosi się do słowa roku? 
Jak możemy czysto przypadkowy wyraz na-
zywać słowem roku? Dlatego właśnie sądzę, 
że konkursy opierające się na takich zasa-
dach niewiele za sobą niosą. W końcu, jaki 
obraz świata większości mają dawać słowa 
wybrane przez mniejszość?.

 ■ Julia Kierat IIe

Czy rzeczywiście Młodzieżowe Słowo Roku?

Gala konkursów w Mickiewiczu

Laureaci i uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Laureatka 1 miejsca 
– Z. Kluźniak będzie reprezen-
tować nasze liceum w etapie 
międzyszkolnym.

Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy za udział 
w konkursach, a zwycięzcom 
składamy gratulacje, życzymy 
dalszych sukcesów oraz rozwi-
jania talentu recytatorskiego  
i fotograficznego. Zapraszamy 
do wzięcia udziału w naszych 
konkursach w następnym roku 
szkolnym.

Łukasz Brzóska (IIB)

I miejsce – J. Przygodzka (IIF)
II miejsce – N. Dors (IC)
III miejsce – A. Gęsiarz (IIE)
Wyróżnienia otrzymali: S. Cie-

ślak (IIIC), A. Wójcik (IE), M. 
Pietrzak (IE).

Wyniki konkursu fotograficznego: 
„Święta i ferie z książką w tle”
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

kultura

Muzeum Częstochowskie, po 
przerwie związanej z trwającą 
pandemią, w lutym  zaprasza na 
swoje wystawy - stałe i czasowe.

 
Prezentuje je w 7 obiektach – w 

Ratuszu, Galerii Dobrej Sztuki 
(al. NMP 47), Pawilonie Wysta-
wowym i w Muzeum Górnictwa 
Rud Żelaza w Parku im. Stanisława 
Staszica , w Rezerwacie Archeolo-
gicznym (ul. Łukasińskiego 20), 
Muzeum Żydów Częstochowian 
(ul. Katedralna 8) oraz w Domu Po-
ezji – Muzeum Haliny Poświatow-
skiej (ul. Jasnogórska 23)

 Obiekty są czynne od wtorku do 
piątku od godz. 12.00 do 17.00 
oraz w soboty i niedzielę od 12.00 
do 17.30 (z wyjątkiem Rezerwatu 
Archeologicznego, który jest czynny 
tylko w każdą trzecią sobotę i nie-
dzielę miesiąca). Poniedziałek: nie-
czynne.

 Ekspozycje są udostępnione do 
zwiedzania w reżimie sanitarnym. 
Obowiązuje zakrywanie nosa i ust; 
korzystanie z płynów dezynfeku-
jących do rąk udostępnionych przy 
wejściach do obiektów; zacho-
wanie dystansu co najmniej 1,5 m 
od innych osób (nakaz nie obowią-
zuje rodzin oraz osób wspólnie go-
spodarujących); limitowanie osób 
przebywających jednocześnie na 
ekspozycjach (max 1 osoba/15 
m2); wykorzystywanie multime-
diów i innych urządzeń aktywo-
wanych dotykiem wyłącznie z 

zachowaniem reżimu sanitarnego; 
korzystanie z szatni wyłącznie z 
zachowaniem reżimu sanitarnego.

 
Obiekty Muzeum  
Częstochowskiego:

 
Ratusz Miejski, Al. NMP 45
Wystawy i prezentacje stałe:

 ● Dzieje miasta Częstochowy – 
stała wystawa historyczna

 ● Malarstwo w zbiorach Muzeum 
Częstochowskiego

 ● Częstochowianie. Mieszkańcy 
miasta na fotografii w latach 
1845–1918

 ● Spacer po dawnej i współ-
czesnej Częstochowie – stare 
i nowe fotografie miasta na 
wieży ratuszowej

Wystawa czasowa:
 ● 1000-lecie. Z dziejów często-
chowskiej dzielnicy – wystawa 
współorganizowana z Ar-
chiwum Państwowym w Czę-
stochowie, wzbogacona o 
archiwalia, fotografie, plany, 
dokumenty z początków XIX do 
lat 80. XX w. /do 30.05.2021/

Galeria Dobrej Sztuki,  
Al. NMP 47 
Wystawy i prezentacje stałe:

 ● Sztuka Polska XIX i XX w.
 ● O wolności i Solidarności. Lino-
ryty Leszka Sobockiego (pre-
zentacja czasowa w ramach 
wystawy stałej “Sztuka Polska 
XIX i XX wieku”)

Wystawa czasowa:
 ● Podróż na Wschód – Wielo-
kulturowość – partnerzy pro-
jektu: Grupa artystyczna Atina, 
Pałac Sztuki we Lwowie, Ukra-
ińska Akademia Druku /do  
21.03.2021/

Pawilon Wystawowy, Park ks. 
Stanisława Staszica

 ● 39. Doroczna Wystawa Stowa-
rzyszenia Plastyków im. J. Du-
dy-Gracza /do 16.03.2021/

 ● Janina Plucińska-Zembrzuska 
– konserwacja kolekcji /do 
25.04.2021/

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, 
Park ks. Stanisława Staszica
Wystawa stała:

 ● Wystawa prezentująca historię 
górnictwa rud żelaza

 
Rezerwat Archeologiczny,  
ul. Łukasińskiego 20
Wystawa stała:

 ● Z mroku dziejów – stała wy-
stawa archeologiczna

 
Dom Poezji – Muzeum Haliny Po-
światowskiej, ul. Jasnogórska 23
Wystawa stała:

 ● Wystawa poświęcona życiu  
i twórczości poetki

 
Muzeum Żydów Częstochowian, 
ul. Katedralna 8
Wystawa stała:

 ● Żydzi Częstochowianie 

Wystawy stałe i czasowe

Co nas czeka w Muzeum Częstochowskim?
Koncerty

Soliści i Krajewski symfonicznie  
w Filharmonii Częstochowskiej
Filharmonia Częstochowska 
zaprasza na kolejne koncerty. 
W piątek, 19 lutego o godz. 
19.00 wystąpią soliści, na co 
dzień instrumentaliści tworzą-
cy zespół orkiestrowy Filhar-
monii Częstochowskiej. Z kolei 
5 marca zaplanowano koncert 
„Nie jesteś sama - Krajewski 
symfonicznie”.

W  czasie pierwszego koncertu  
w  rolach głównych usłyszymy: 
harfę (Julia Łopuszyńska), 
skrzypce (Tomasz Kulisiewicz)  
i  kontrabasy (Klaudia Baca i  Jan 
Kołacki).

Towarzyszyć im będzie Orkie-
stra Filharmonii Częstochowskiej 
pod dyrekcją Adama Klocka. W in-
terpretacji zespołu bez solistów 
zabrzmi Divertimento Béli Bar-
toka, najbardziej wpływowego 
kompozytora XX wieku, którego 
140. rocznica urodzin przypadnie 
w  marcu 2021. Ponadto podczas 
koncertu „NASI SOLIŚCI” usły-
szymy koncert na harfę B-dur 
HWV.294 Op.4 nr 6 Georga Frie-
dricha Haendla (Julia Łopuszyńska 
– harfa), Koncert skrzypcowy 
d-moll cz. 1 Felixa Mendelssohna-
-Bartholdy (Tomasz Kulisiewicz – 
skrzypce) oraz Passione Amorosa 

na 2 kontrabasy i  orkiestrę Gio-
vanniego Bottesiniego (Klaudia 
Baca – kontrabas, Jan Kołacki – 
kontrabas). Prowadzenie koncertu 
Witold Paprocki.

5 marca o  godzinie 19.00 za-
planowano koncert „Nie jesteś 
sama - Krajewski symfonicznie”.  
- Za jego sprawą chcemy przypo-
mnieć piękne i  wzruszające pio-
senki Seweryna Krajewskiego, 
którego wyjątkowa wrażliwość 
zapada w  sercu na długo i  karmi 
kolejne pokolenia. Wszystko 
w  wysublimowanych, szanują-
cych oryginalne piosenki aran-
żacjach Leszka Kołodziejskiego. 
Do udziału w  tym projekcie za-
proszono wyjątkowego wokalistę 
Wojciecha Myrczka - laureata 
wielu wokalnych konkursów jazzo-
wych w  kraju i  zagranicą – infor-
muje Filharmonia Częstochowska. 

W  programie znajdą się m.in 
takie piosenki jak: tytułowa NIE 
JESTEŚ SAMA, ANNA MARIA, NIE 
SPOCZNIEMY, UCIEKAJ MOJE 
SERCE, NIECH ŻYJE BAL, KIEDY 
MNIE JUŻ NIE BĘDZIE, BAW MNIE  
i wiele, wiele innych. 

 

KASA FILHARMONII  
tel. 795 451 438 czynna  

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9.00-19.00.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ogłoszenia

MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód 
z PRL - zadbany z dokumentami 
np. Fiat 125p, 126p , syrena ,  
mikrus , moskwicz , wołga WSK , 
WFM , JUNAK , OSA i inne ciekawe  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower 
z PRL-u kompletny np. WSK , WFM, 
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka, 
wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, za-
stały w garażu np. Warszawa, Syre-
na, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporo-
żec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,  
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

 Q SPRZEDAM samochód Matiz  
z 2002 roku, tel. 34 362 94 27

 Q Chevrolet Spark 796 cm3, prze-
bieg: 42 tys., 2007, biały, garażo-
wany, cena: 4 500, tel. 511 113 637

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.  
Dojazd z dwóch stron. Idealny  
na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie: 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Północ) cena:  
312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 
w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Parkitka) cena:  
269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  
tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, 
z przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, 
szer. 40–45 M w Częstochowie, 
ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka 
lelowska / gmina żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet 
z 1896 r.: Biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja. 
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne,  
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł  
- Częstochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. Nowy. Made in 
USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza 
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną 
w b. dobrym stanie, o wym.  
170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 

+ pilot; telefon komórkowy Sam-
sung + ładowarka; tel. 530 485 377

 Q Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym.  
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

 Q Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji. 
Tel. 603 521 686

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - 
Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał  
z 4 półkami, szafka z 3 szuflada-
mi, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko nad 
biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna 
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT 
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden 
w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

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

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik 
na pościel. Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używa-
na w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną 

w b. Dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem 
i workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT  
lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solidny 
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160 

 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 Q Naprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 
245 082

 Q Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, pose-
sje, porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 Q Flash gsm profesjonalny serwis 
telefonów komórkowych oraz 
nawigacji gps. Częstochowa,  
al. Wolności 10 (w bramie).  
Tel. 888 149 969

 Q Naprawy pomp wodnych, cyrku-
lacyjnych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

INNE
 Q Wolny lat 53, bezdzietny, niezale-
zny finasowo pozna panią. Pani 
moe posiadać dzieci.  
Tel. 660 006 217

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

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092
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Korzystanie z  większości blisko 
4269 km dróg szybkiego ruchu 
w Polsce jest bezpłatne dla po-
jazdów o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony. Dotyczy 
to wszystkich dróg ekspreso-
wych i  dużej części autostrad. 
Przypomnijmy, że sieć autostrad 
w  Polsce ma długość ok. 1712 
km, a  opłaty za przejazd pojaz-
dami poniżej 3,5 tony ponosimy 
na odcinkach autostrad o łącznej 
długości ok. 712 km. Jak na razie 
ich stawki się nie zmieniły.

Na terenie Polski są trzy odcinki 
koncesyjne:

 →A1 Rusocin – Nowa Wieś 
(ok. 152 km),

 →A2 Konin - Świecko (ok. 255 km, 
z czego odcinek obwodnicy Po-
znania o długości ok. 17 km jest 
bezpłatny),

 →A4 Katowice - Kraków 
 (ok. 60 km),

na których opłaty pobierają 
zarządzający autostradą kon-
cesjonariusze. Z  kolei na dwóch 
odcinkach autostrad będących 
w  zarządzie GDDKiA: A2 Konin 
- Stryków (ok. 99 km) oraz A4 
Wrocław - Sośnica (ok. 162 km) za 
pobór opłat do 30 czerwca 2020 r. 

odpowiadał Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego, a  od  
1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej (KAS). Odpo-
wiada on nie tylko za pobór opłaty 
za przejazd płatnymi odcinkami 
autostrad, ale również za pobór 
opłaty elektronicznej za przejazd 
po drogach krajowych dla po-
jazdów powyżej 3,5 tony, a  także 
za utrzymanie, eksploatowanie 
i  rozwijanie elektronicznego sys-
temu poboru opłat. Natomiast 
właścicielem Krajowego Systemu 
Poboru Opłat i  poszczególnych 
elementów, które wchodzą w jego 
skład, w tym Elektronicznego Sys-
temu Poboru Opłat viaTOLL, jest 
Minister Finansów.

• Ile zapłacimy za przejazd 
autostradą?

Każdy z  koncesjonariuszy ma 
inne stawki za przejazd kilometra 
autostrady, które wynikają z  za-
wartych umów koncesyjnych.

Autostrada A1:  
Rusocin - Nowa Wieś

Pojazdy kategorii 1 (w tym moto-
cykle) stawka za przejazd 1 km - 20 
groszy.
 
Autostrada A2: Świecko - Konin
Odcinek Świecko - Nowy Tomyśl 
pojazdy kategorii 1 (w  tym moto-

cykle) stawka za przejazd 1 km - 20 
groszy.
Odcinek Nowy Tomyśl - Konin 
pojazdy kategorii 1 (w  tym moto-
cykle) stawka za przejazd 1 km - 46 
groszy.

Autostrada A4: odcinek Kato-
wice - Kraków 

Pojazdy kategorii 1 (z  wyłącze-
niem motocykle) stawka za prze-
jazd 1 km - ok. 39 groszy (gotówką 
lub kartą) lub ok. 26 groszy przy 
płatnościach automatycznych. 
Stawka za przejazd motocyklem to 
ok. 20 groszy za 1 km.

 Z  kolei na odcinkach autostrad 
zarządzanych przez GDDKiA  
i  objętych systemem viaTOLL, 
z  manualnym lub elektronicznym 
systemem poboru opłat, stawki 
są jednakowe. Wynikają z  rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury 
w  sprawie stawek opłat za prze-
jazd autostradą.

Autostrada A2 Konin - Stryków 
oraz A4 Wrocław (węzeł Bielany 
Wrocławskie) - Sośnica (węzeł 
Sośnica).
Stawka opłaty za przejazd 1 km 
autostrady dla pojazdów kategorii 
1 (motocykle) wynosi 5 groszy.

Stawka opłaty za przejazd 1 km 
autostrady dla pojazdów kategorii 
2 (pojazdy samochodowe o  do-
puszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony) wynosi 
10 groszy.

 Dodatkowo na autostradzie A4 
od SPO Kleszczów (węzeł Klesz-
czów) do PPO Sośnica (węzeł So-
śnica) dla pojazdów osobowych 
(o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony) i mo-
tocykli obowiązuje stawka zero 
złotych.

 

• Kolejne autostrady  
w budowie

Największy autostradowy plac 
budowy to odcinek pomiędzy 
Tuszynem i  początkiem obwod-
nicy Częstochowy. To łącznie 81 
kilometrów podzielonych na pięć 
kontraktów (cztery w  woj. łódzkim 
i  jeden w  woj. śląskim), na których 
prace przy budowie trzypasowej 
trasy prowadzone są pod ciągłym 
ruchem. Kierowcy mają obecnie do 
dyspozycji nową betonową jezdnię 
na całej długości czterech odcinków 
(trzy w  woj. łódzkim i  jeden w  ślą-
skim): Tuszyn - Piotrków Trybunalski, 
Kamieńsk - Radomsko i  Radomsko 
- granica województwa łódzkiego 
i  śląskiego oraz od granicy woje-
wództw do początku autostradowej 
obwodnicy Częstochowy. To blisko 
57 km trasy, na których dostępne są 
po dwa pasy ruchu w  każdym kie-
runku. Na kolejnych czterech kilome-
trach, czyli początkowym fragmencie 
odcinka Piotrków Trybunalski - Ka-
mieńsk, kierowcy jadą po wschod-
niej jezdni, mając na razie po jednym 
pasie ruchu.

 
Budowa całej autostrady A1, za-

równo w  województwie śląskim 
jak i łódzkim, zakończy się w 2022 
r. W tym roku ma zostać oddane do 
ruchu łącznie 39,6 km tej trasy na 
odcinkach: Tuszyn - Piotrków Try-
bunalski Południe (15,9 km), Ka-
mieńsk - Radomsko (16,7 km) oraz 
Radomsko - granica woj. łódzkiego 
i  śląskiego (7 km). Dzięki temu 
kierowcy będą mieć do dyspo-
zycji dwie jezdnie z trzema pasami 
ruchu, a  z  końcem roku na pozo-
stałych dwóch odcinkach będzie 
co najmniej jedna jezdnia z dwoma 
pasami ruchu. Trzema pasami na 
całym odcinku Tuszyn - początek 
obwodnicy Częstochowy poje-
dziemy w 2022 r. 

Docelowa sieć autostrad 
w  Polsce, wraz z  planowaną au-
tostradą A50 stanowiącą po-
łudniową cześć Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej, wy-
nosić będzie ok. 2100 km.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

motoryzacja

Wybrane samochody na dzień 19 lutego 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., 
I-wł., serwisowany, F-VAT

53.900 zł

LAND ROVER  
DISCOVERY SPORT 
2.0 D, automat, 4x4, kraj., 
I-wł., serwisowany, rok 
prod. 2017 119.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 
tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

JEEP COMPASS
1.6 D, krajowy, I-wł., 
serwisowany, rok prod. 
2017 

78.900 zł

Q	 SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010  17.400 zł

Q	 JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  
rok prod. 2016  69.900 zł

 12.800 złQ	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006

Q	 AUDI A6, 2.0 D prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

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

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

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 29.900 zł

Q	 JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., 
serwisowany, rok prod. 2017 68.900 zł

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

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

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

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

 27.900 złQ	 FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2016

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

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

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 
4x4, kraj., I - wł., gwa-
rancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 
2014-2016, gwarancja, 
I-wł., F-VAT

28.900 - 30.900 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

F-VAT, serwisowany 61.900 zł

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

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 19.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., 
serwisowany, F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

2.900 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001 

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł

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

Uwaga kierowcy

Opłaty za autostrady  
na razie bez zmian
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II. Wybierz najlepszego - według Ciebie - TRENERA i zagłosuj!

1. Aleksandra Nowak  - (Częstochowska Akademia Taekwon-do)
2. Jacek Wąchała  - (KS Dragon Janów)
3. Andrzej Zaguła  - (WLKS Kmicic)
4. Tomasz Pokorski  - (Avia Lwy Częstochowa)
5. Wojciech Pudo  - (Eco-Team AZS Częstochowa)
6. Kacper Gronkiewicz  - (CKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
7. Piotr Ruszel  - (Zabiegani Częstochowa)
8. Marek Kasiński  - (Orlęta Częstochowa)
9. Piotr Palka -  (CKS Budowlani)
10.Tadeusz Brzozowski  - (BKS Kolejarz Częstochowa)
11. Andrzej Stelmach -  (KS Częstochowianka)
12.Paulina Joanna Narkiewicz  - (KU AZS UJD Częstochowa)
13. Marek Papszun  - (RKS Raków Częstochowa)
14. Marek Gołębiewski  - (SKRA Częstochowa)

WYBIERAMY NAJLEPSZYCH!
PLEBISCYT SPORTOWYI. Wybierz najlepszego - według Ciebie - ZAWODNIKA i zagłosuj!

1. Oliwia Sołtys – Częstochowska Akademia Teakwon-do
2. Kalina Kurleto - Częstochowska Akademia Teakwon-do
3. Zofia Nowakowska - Częstochowska Akademia Teakwon-do
4. Julia Bulska – KS Dragon Janów
5. Patrycja Pacak – Aeroklub Częstochowski
6. Marcin Skalik - Aeroklub Częstochowski
7. Ewa Bugdoł- WLKS Kmicic Częstochowa
8. Tomasz Włodarczyk – Lwy Avia Częstochowa
9. Sebastian Paruzel - Lwy Avia Częstochowa
10. Kamil Piątkowski – RKS Raków Częstochowa
11. Kamil Wojtyra – KS Skra Częstochowa
12. Przemysław Kupka – Eco-Team AZS Częstochowa
13. Fredrik Lindgren – CKM Włókniarz
14. Leon Madsen - CKM Włókniarz
15. Jakub Miśkowiak - CKM Włókniarz
16. Monika Borowicz – Zabiegani Częstochowa
17. Adam Jakubowski – Orlęta Częstochowa
18. Oliwier Mutwil - CKS Budowlani
19. Michał Walentek – BKS Kolejarz Częstochowa
20. Kinga Wysokińska – KS Częstochowianka
21. Roksana Załomska – KU AZS UJD Częstochowa
22. Łukasz Mruk - KU AZS UJD Częstochowa
23. Jakub Musialik – MGLKS Błękitni Koziegłowy

III. Wybierz najlepszego - według Ciebie - DZIAŁACZA i zagłosuj!

1.  Jacek Wąsik  - (Częstochowska Akademia Taekwondo)
2. Martyna Stejskal  - (Quick Shot Kickboxing Częstochowa)
3. Mariusz Blukacz  - (WLKS Kmicic Częstochowa)
4. Jan Szyma  - (WLKS Kmicic Częstochowa)
5. Wojciech Kowalik  - (KS Grom Miedźno)
6. Janusz Danek  - (Avia Lwy Częstochowa)
7. Artur Szymczyk  - (KS Skra Częstochowa)
8. Paweł Tomaszewski  - (Eco-Team AZS Częstochowa)
9. Michał Świącik  - (CKM Włókniarz Częstochowa)
10. Paweł Wiśniewski  - (Jedynka ABRM Poczesna)
11. Artur Radka  - (Orlęta Częstochowa)
12. Zyta Gozdur  - (KS Częstochowianka)
13. Marek Fijałkowski  - (KU AZS UJD Częstochowa)

KUPON PLEBISCYTOWY
ZAWODNIK:  ........................................................................................................................

TRENER:  ................................................................................................................................

DZIAŁACZ:  ......................................................................................................................................

Imię i nazwisko .....................................................................................................................
Adres ....................................................................................................................................
Tel.  ...............................................................................................................................................
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Ekstraklasowe rozgrywki

Wygrana Bebetto AZS UJD  
w Łomży

Trwają zapisy

PKO BP Wirtualna Eskorta

Tenisistki stołowe Bebetto 
AZS UJD Częstochowa ro-
zegrały zaległy mecz 
wyjazdowy, podczas któ-
rego pokonały 3:2 AZS 
PWSiP Metal-Technik 
Łomża.

Było to kolejne spotkanie, 
w którym częstochowskie 
akademiczki wystąpiły bez 
podstawowej zawodniczki, 
Sandry Wabik. Mimo to w 
pierwszej rundzie Częstochowa wygrała 
na własnym obiekcie 3:2. - W pierwszej 
grze Roksana Załomska przegrała 1:3 z do-
świadczoną i grającego stylem piórkowym 
Xia Zhao. W kolejnym pojedynku Tetiana 
Bilenko   pokonała bez większych kłopotów 
Annę Zielińską. W trzecim pojedynku 
grająca trenerka Bebetto Joanna Narkie-
wicz nie sprostała Marcie Smętek. Co cie-
kawe,  w pierwszym secie przegrała do 18. 
W czwartej grze Tetiana Bilenko nie za-
wiodła i pokonała Xia Zhao bez straty seta. 
Ogromne emocje przyniósł piąty pojedynek 
pomiędzy Załomska a Zielińska. Obie panie 
stoczyły pięciosetowy  pojedynek. Repre-
zentantka Bebetto  piątego seta wygrała do 
9 – zrelacjonował klub. Podopieczne Joanny 
Narkiewicz udanie zakończyły prawdziwy 
maraton. W  zaledwie sześć dni  pokonały 
trzy zespoły z GOSRiT Luzino, JKTS Ja-
strzębie-Zdrój po 3:0, a ostatnio AZS PWSiP 
Metal-Technik Łomża 3:2. Odniosły jedną 
przegraną z obrońcą mistrzowskiego tytułu 
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg do zera. Po 

14. kolejce Bebetto AZS UJD  ma na swoim 
koncie 33 punkty i zajmuje drugie miejsce 
w tabeli. Podsumowując dotychczasowy 
bilans  w rozgrywkach ekstraklasy, często-
chowskie akademiczki mogą pochwalić się 
aż 12 zwycięstwami. Odniosły zaledwie 
dwie porażki. Najbliższy mecz Bebetto AZS 
UJD odbędzie się na wyjeździe 23 lutego. 
Przeciwnikiem podopiecznych Joanny Nar-
kiewicz będzie zespół AZS UE Wrocław. 

AZS PWSiP Metal-Technik Łomża  
– Bebetto AZS UJD Częstochowa 2:3

Xia Zhao – Roksana Załomska 3:1 (7:11, 
11: 9, 11:5, 11:8)

Anna Zielińska – Tetiana Bilenko 0:3 
(4:11, 4:11, 2:11)

Marta Smętek – Joanna Narkiewicz 3:0 
(20:18, 11:5, 11:1)

Xiao Zhao – Tetiana Bilenko 0:3 (7:11, 
8:11, 7:11)

Anna Zielińska – Roksana Załomska 2:3 
(5:11, 11:8, 6:11, 11:7, 9:11)

Siatkarze 1-ligowego Exact Systems Nor-
wida wygrali w sobotę z Polski Cukier 
Avia 3:1, zdobywając tym samym halę w 
Świdniku.

Częstochowscy siatkarze jechali na to 
spotkanie z myślą o zwycięstwie. Ich celem 
były 3 punkty, które przybliżyłyby ich do 
upragnionej czołowej czwórki w play-off. - 
Zawodnicy trenowani przez Piotra Lebiodę 
wykonali swój plan na piątkę. Co prawda, 
częstochowianie źle weszli w meczu i dość 
wyraźnie ulegli gospodarzom w pierwszym 
secie (25:13), ale od drugiej partii potrafili 
szybko się pozbierać i grać swoją siatkówkę. 
Exact Systems Norwid wygrał na przewagi 
2 seta i doprowadził do remisu w meczu 1:1. 
Dzięki temu nie pozwolił rozpędzić się go-
spodarzom.

W trzeciej i czwartej partii częstochowscy 
siatkarze też kontrolowali przebieg gry. Po-
dobał się w ataku Damian Kogut oraz To-

masz Kryński. Świetnie bronił libero Kacper 
Wasilewski, który po meczu otrzymał 
nagrodę MVP – relacjonuje Marek Osu-
chowski z Biura Prasowego Exact Systems 
Norwid. Częstochowski pierwszoligowiec 
po zwycięstwie w Świdniku ma na koncie 44 
punkty i zajmuje 4. miejsce w tabeli klasy-
fikacji generalenj. - Po zupełnie nieudanym 
pierwszym secie wróciliśmy do swojej gry – 
komentuje członek zarządu Exact Systems 
Norwid Lesław Walaszczyk. - Mamy kolejne 
zwycięstwo za trzy punkty i z tego bardzo 
się cieszymy.

Polski Cukier Avia Świdnik  
– Exact Systems Norwid Częstochowa 1:3 

(25:13, 24:26, 18:25, 22:25)

Exact Systems Norwid: Kowalski, Kogut, 
Mucha, Kryński, Szewczyk, Usowicz, Wa-
silewski (libero) – Biliński, Walczak, Ko-
pyść, Franczak, Cieślik.

Raków Częstochowa poinformował o roz-
poczęciu zapisów do PKO BP Wirtualnej 
Eskorty na mecz Czerwono-Niebieskich z 
Podbeskidziem Bielsko-Biała. Spotkanie 
to odbędzie się w piątek 26 lutego o go-
dzinie 18:00. 

- PKO BP Wirtualna Eskorta to nie tylko 
szansa dla waszych pociech na otrzymanie 
pamiątki na całe życie. To także perspektywa 
na lepsze jutro dla osób potrzebujących po-
mocy. Łączymy zabawę z wspieraniem tych, 
którym los utrudnił życie i codzienne funk-
cjonowanie. Dlatego, by wziąć udział w akcji 
należy wpłacić przynajmniej 40 zł na wska-
zany przez nas cel charytatywny. Za każdą 
poprawnie zrealizowaną wpłatę wręczymy 
specjalną koszulkę oraz piłkę i dedykowaną 
kartę z wizerunkiem oraz autografem do-
wolnego zawodnika Rakowa Częstochowa 
– informuje klub i przypomina zasady - 
Pierwsze 11 osób, które dokona wpłaty 
zostanie nagrodzone miejscem w “PKO BP 
Wirtualnej Eskorcie” przed najbliższym me-
czem ligowym. Kolejne wpłaty przechodzą 
na następne spotkanie domowe Czerwono-
-Niebieskich. Zatem każdy może pojawić się 
w animacji. 

Jak wziąć udział w akcji?

Aby wziąć udział w akcji należy spełnić 
kilka warunków. Po pierwsze trzeba do-

konać jawnej wpłaty w kwocie minimum 
40 zł na wskazaną przez Raków Często-
chowa zrzutkę. Po drugie wysłać zgłoszenie 
na adres e-mail: anna.mecik@rakow.com 
- W tytule maila wpisz #PKOBPWirtualna-
Eskorta - zgłoszenie; podaj imię i nazwisko 
oraz wiek dziecka podaj rozmiar koszulki 
dla dziecka podaj adres paczkomatu najbliż-
szego twojemu miejsca zamieszkania podaj 
swój numer telefonu wyślemy do ciebie 
specjalną koszulkę, w której należy zrobić 
dziecku zdjęcie w mailu należy dołączyć 
dowód dokonanej wpłaty oraz wskazać, 
który zawodnik ma znaleźć się na karcie i dla 
kogo ma być autograf (np. dla Franka) – po-
daje instrukcje klub. Po zgłoszeniu możecie 
spodziewać się informacji, czy udało się 
wam dostać do PKO BP Wirtualnej Eskorty. 

Pomoc dla 21-letniego Dominika

Raków Częstochowa zbiera pieniądze 
dla 21-letniego Dominika z Pniewów w 
województwie mazowieckim. Dominik to 
miłośnik piłki nożnej, zawodnik, a także 
trener młodzieży, u dwa lata temu zdiagno-
zowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
Można ją leczyć tylko z wykorzystaniem 
specjalistycznej terapii Car-T Tell, która jest 
bardzo kosztowna. Jest to jednak jedyną 
nadzieja, aby Dominik znów mógł cieszyć 
się futbolem. Link do zrzutki: http://bit.
ly/3u6dMV7 Więcej informacji na stronie 
internetowej klubu. 

Eltrox Włókniarz Częstochowa zwrócił się z 
prośbą o wsparcie projektu szkolenia mło-
dzieży. Już teraz możecie przekazać 1% 
podatku na ten cel przy rozliczeniu PIT  
i pomóc w umożliwieniu szkolenia przy-
szłych następców Sławomira Drabika oraz 
Sebastiana Ułamka – wychowanków klubu, 
z których dumna jest cała Częstochowa. 

- Rozliczenie PIT, czyli podatku docho-
dowego od osób fizycznych, jest obowiąz-
kiem, któremu co roku podlegają miliony 
Polaków. Oddając część swojego wyna-
grodzenia do Państwa, można jednak 
1% całej kwoty przeznaczyć na dowolny 
– wskazany przez rozliczającego się cel. 
Właśnie dlatego, jak co roku, zwracamy się 
do wszystkich Kibiców Eltrox Włókniarza 
Częstochowa z prośbą o wsparcie projektu 
– który firmujemy, oraz który z tak wielkim 
poświęceniem realizujemy – szkolenia 
młodzieży – czytamy w specjalnym komu-
nikacie klubu - Jesteśmy przekonani, że 
wśród obecnych oraz przyszłych adeptów, 

znajdą się kolejne talenty na miarę wspo-
mnianych częstochowskich żużlowych 
gwiazd – dodaje Włókniarz. Częstochow-
skie Lwy od kilkunastu sezonów słyną 
ze szkolenia. - Jako jedyny ekstraligowy 
klub posiadamy własny tor do miniżużla. 
Treningi odbywają się również na dużym 
obiekcie. Szkolimy w klasach 80-125, 250 
oraz 500 cm3. Nasi trenerzy poświęcają 
wiele uwagi najmłodszym zawodnikom, 
którzy w przyszłości stanowić będą o sile 
klubu. W przerwie między sezonowej, 
w której nie prowadzimy zajęć na torze, 
oferujemy naszym adeptom treningi na 
sali pod okiem trenerów personalnych, fi-
zjoterapeutów oraz ogólnorozwojowych. 
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby 
korzystając ze swojego doświadczenia, 
dostępnych środków oraz personelu roz-
wijać naszych młodych adeptów na torze 
oraz poza nim – przekonują Biało-Zieloni 
i proszą o pomoc w ramach 1% z podatku  
- Przekaż 1% podatku na KRS: 
0000270261 z celem szczegółowym: 
Włókniarz Częstochowa 8249

Tauron 1. Liga

Exact Systems Norwid  
zdobył Świdnik!

Włókniarz Częstochowa

Przekaż 1% podatku na szkolenie
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