
Wkrótce rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 
dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Pod koniec marca 
otworzona zostanie także rejestracja dla służb mun-
durowych. Kto dokładnie i kiedy będzie mógł zapisać 
się na szczepienie? Przedstawiamy szczegółowe in-
formacje.

 

Zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy oraz re-
gulację tzw. jazdy na zderzaku przewiduje nowelizacja Prawa o 
ruchu drogowym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe 
przepisy wprowadzają też bezwzględny zakaz korzystania z tele-
fonu podczas przechodzenia przez jezdnię oraz ograniczenie 
prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h bez 
względu na to, czy to dzień, czy noc.
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Huta szkła Stoelzle Częstochowa ruszyła z nową inwestycją. Przy 
ulicy Rząsawskiej – na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – buduje centrum logistyczne. Obiekt ma być go-
towy jeszcze w tym roku. Firma na tym nie zamierza jednak 
poprzestać...
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Kolejne świadczenie

Czternasta emerytura. 
Kiedy zostanie wypłacona?

Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał ustawę w sprawie czterna-
stej emerytury. Emeryci, któ-
rych miesięczne świadczenie 
nie przekracza 2900 zł brutto 
otrzymają „czternastki” w wy-
sokości minimalnej emerytury, 
czyli 1250,88 zł brutto. Osoby 
pobierające wyższe świadcze-
nia będą otrzymywały „czter-
nastki” pomniejszane zgodnie 
z zasadą złotówka za złotówkę. 
Dodatkowego świadczenia nie 
otrzymają osoby pobierające 
emerytury powyżej 4150 zł 
brutto – to około 6 proc.

Z  szacunków wynika, że „czter-
nastki” ma otrzymać 9,1 mln osób. 

Około 1,2 mln z  nich pobiera 
wyższe emerytury i  w  związku 
z tym  będzie miało czternastki po-
mniejszane zgodnie z  zasadą zło-
tówka za złotówkę (czyli czternasta 
emerytura będzie pomniejszana 
o kwotę przekroczenia ponad 2900 
zł). Świadczenia nie otrzyma około 
500 tys. osób, których emerytura 
wynosi ponad 4150 zł brutto.

Łączny koszt „czternastek” będzie 
wynosił 11,4 mld zł. Jak dodamy do 
tego trzynastą emeryturę, to łączne 
środki na oba świadczenia sięgną 
ponad 22 mld zł.

Czternasta emerytura zostanie 
wypłacona z  urzędu w  terminie 
wypłaty listopadowych świadczeń. 
W  wyjątkowych sytuacjach świad-
czenie będzie wypłacone w grudniu 

2021 r. – w  przypadku świadczeń 
i  zasiłków przedemerytalnych  
– i w styczniu 2022 r. – w przypadku 
okresowo co kwartał wypłacanych 
świadczeń z  ubezpieczenia spo-
łecznego rolników. Dodatkowe 
świadczenie nie będzie podlegało 
potrąceniom i egzekucjom.

Przy tej okazji przypominamy, że 
dodatkowo w  kwietniu seniorzy 
otrzymają trzynastą emeryturą. 
Przysługuje ona wszystkim eme-
rytom i  rencistom bez względu 
na wysokość pobieranego świad-
czenia. Oba świadczenia będą 
wypłacone automatycznie, co 
oznacza, że uprawnieni nie będą 
musieli składać żadnego dodatko-
wego wniosku.

 ■ Katarzyna Gwara
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Od kiedy będą obowiązywać

Dodatkowe dotkliwe 
kary dla kierowców  
i pieszych

Święto Piekarzy 
i Cukierników   str. 6

Konsumencie - sprawdź, 
jakie masz prawa

str. 11

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem

i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Śmierć zawsze przychodzi nie w porę, czasem rano czasem wieczorem, 

ale zawsze wtedy, gdy się jej nie spodziewasz.
Żyj swoim rytmem, pamiętaj o śmierci. Człowiek umiera... Znowu za szybko!

Pokój Ci wieczny w cichej krainie. Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie.
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny. Pokój Ci wieczny.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 9 marca zmarł w wieku 66 lat

Msza Święta zostanie odprawiona 13 marca o godz. 11:00 w Parafii Św. Franciszka  
z Asyżu (Grabówka). Po mszy nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Kule  

w Częstochowie.

Grzegorz Mazur

Budowa już ruszyła

Kolejna inwestycja 
Stoelzle Częstochowa
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Nowy obiekt powstaje w są-

siedztwie siedziby firmy. Będzie to 
jeden z największych magazynów 
w Częstochowie. Jego łączna 
powierzchnia wyniesie 20 400 
m2. - To bardzo dobra wiadomość 
zarówno dla firmy, jak i dla Czę-
stochowy - podkreśla Artur Wo-
łoszyn, prezes zarządu Stoelzle 
Częstochowa. - Zdecydowaliśmy 
się, pomimo pandemii, wdrożyć 
nową strategię. Pierwszym jej 
etapem jest nowa inwestycja 
związana z budową centrum logi-
stycznego. To odpowiedź na ciągle 
rosnące zapotrzebowanie na 
opakowania szklane, zaufanie do 

marki, jaką jest Stoelzle i znaczny 
rozwój sprzedaży firmy. Nowy 
obiekt pozwoli na zwiększenie 
wydajności produkcyjnej oraz 
skrócenie czasu załadunków i do-
stawy - wyjaśnia. Centrum będzie 
największym tego typu obiektem 
w całym holdingu CAG, którego 
częścią jest Stoelzle. - Mimo że 
inne firmy znajdują się w kilku 
krajach Europy i USA, to zdecy-
dowano się na inwestycję właśnie 
w Częstochowie. Pokazuje to jak 
ogromny potencjał i kapitał dla 
całego holdingu stanowi często-
chowska spółka. Rozwój naszej 
firmy idzie w parze ze wzrostem 
zatrudnienia. Zamierzamy przyjąć 

kilkudziesięciu nowych pracow-
ników, w tym również wysoko wy-
specjalizowanych – dodaje Artur 
Wołoszyn.

Budowa centrum logistycznego 
pochłonie prawie 25 mln zł. Ko-
niec prac zaplanowano na sier-
pień tego roku. Całość ma być nie 
tylko nowoczesna, ale też bar-
dziej ekologiczna, dzięki zastoso-
waniu systemu do pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. 
W związku z tym, że obiekt po-
wstaje w obszarze Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
firma może liczyć między innymi 
na dodatkowe ulgi na realizację 
inwestycji. - Dla nas to ogromnie 
ważne, że kolejny duży praco-
dawca chce się rozwijać w naszym 
mieście i tworzyć nowe miejsca 
pracy – podkreśla prezydent Czę-
stochowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
- Dojście do momentu rozpoczęcia 
tej inwestycji kosztowało wiele 
pracy. Wspólnie z firmą i miastem 
wykonała ją również Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Dzięki współpracy z zarządem 
Strefy, jak dotąd zainwestowało w 
naszym mieście ogółem już ponad 
30 firm. To ponad miliard sześćset 
milionów złotych inwestycji kapi-
tału prywatnego w różne przed-
sięwzięcia. Do tego tysiące miejsc 
pracy... – wylicza prezydent.

Firma na budowie centrum logi-
stycznego nie zamierza jednak po-
przestać... W bliskiej perspektywie 
Stoelzle planuje rozpoczęcie ko-
lejnej inwestycji o wartości ponad 
135 mln zł. Mowa tu o budowie 
nowej wanny szklarskiej, która 
pozwoli na uruchomienie dwóch, 
bardziej wydajnych linii produkcyj-
nych. Projekt związany z tą inwe-
stycją ruszy na przełomie stycznia 
i lutego 2022 roku.

aktualności

Budowa już ruszyła

Kolejna inwestycja 
Stoelzle Częstochowa

Proces ruszył

Odpowie  
za narażenie innych  
na koronawirusa

Braki kadrowe w magistracie

Urzędnicy przyjmą 
mniejsza liczbę 
interesantów

Hodowali marihuanę

Plantatorzy staną  
przed sądem

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie ruszył 
proces 66-letniej kobiety, która  w  kwietniu 
2020 r. wiedząc, że ma koronawirusa, poszła 
na zakupy. 

W  kwietniu 2020 r., przymusowa izolacja 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami sanitar-
nymi dotyczyła osób, które już otrzymały z  sa-
nepidu informację o  dodatnim wyniku testu 
na obecność koronawirusa. 66-latka dostała 
skierowanie na test,  po wynik miała się zgłosić 
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
przy ul. PCK. Wcześniej jednak otrzymała te-
lefoniczną wiadomość o  zakażeniu koronawi-
rusem i  przymusowej izolacji z  sanepidu. Taki 
sam esemes o  zakażeniu matki dotarł do jej 
córki.  Kobieta jak twierdzi policja i prokuratura 
wiedząc już, że jest zakażona wybrała się na za-
kupy. 66-latka twierdzi, że nie złamała prawa. 
Wyjaśniała prokuratorowi, że sms-a  otrzymała 
kiedy wróciła z  zakupów. Tymczasem policję 
o  nieobecności 66-latki w  mieszkania zaalar-
mowała jej córka, która była z  nią wówczas 
skonfliktowana. Oskarżona odmówiła składania 
wyjaśnień przed sądem. Natomiast przedsta-
wiciel sanepidu nie był w  stanie precyzyjnie 
określić, o  której godzinie dzwonił do 66-latki. 
Sanepid nie miał obowiązku rejestrowania go-
dzin, w  który powiadamia zainteresowanych 
o wynikach testów i przymusowej izolacji.

To pierwsza taka sprawa w  częstochowskim 
sądzie. Na kolejnej będą zeznawali policjanci 
i  świadkowie. Za narażenie na utratę życia lub 
zdrowia innych osób kodeks karny przewiduje 
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności
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W związku z absencjami chorobowymi związanymi 
m.in. z zakażeniem koronawirusem Wydział Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy musi 
czasowo zmniejszyć liczbę interesantów umawia-
nych w  celu osobistego załatwiania spraw 
dotyczących rejestracji pojazdów oraz praw jazdy.

W czasie epidemii w Urzędzie Miasta Częstochowy 
– podobnie jak w  innych urzędach samorządowych 
i  państwowych - obowiązują ograniczenia w  bez-
pośredniej obsłudze interesantów. Mimo tych obo-
strzeń Wydział Spraw Obywatelskich, zajmujący się 
m.in. procedowaniem spraw dotyczących rejestracji 
pojazdów oraz prawami jazdy, stara się codziennie 
obsługiwać osobiście jak największą liczbę intere-
santów, zapisanych wcześniej na konkretne terminy 
i  zapraszanych indywidualnie do urzędu (budynek 
przy ul. Waszyngtona 5).

Mimo stosowania reżimu sanitarnego w  czasie ob-
sługi, ostatnio w  Referacie Komunikacji doszło do 
zachorowań, w  tym związanych z  koronawirusem. 
Dlatego Wydział musi czasowo ograniczyć liczbę osób 
zapisywanych w  celu osobistego załatwienia sprawy 
w urzędzie (w tym i w przyszłym tygodniu), ponieważ 
notuje duże braki kadrowe wśród osób posiadających 
certyfikaty dostępu do ogólnopolskich baz danych.

W  przypadku problemów  z  dodzwonieniem się do 
Referatu Komunikacji, można spróbować skontak-
tować się z urzędnikami drogą emailową: 

so@czestochowa.um.gov.pl
W  celu załatwienia sprawy możliwe jest oczywi-

ście także korzystanie z  elektronicznej platformy 
E-PUAP, SEKAP lub korzystanie z tradycyjnej prze-
syłki pocztowej.

Kolejne uderzenie w  narkobiznes. 
Funkcjonariusze z  katowickiego 
CBŚP zlikwidowali znajdującą się  
częstochowskiej dzielnicy Wy-
czerpy plantację marihuany. 
Przestępcza działalność była pro-
wadzona w  pomieszczeniach 
gospodarczych jednej z  lokalnych 
firm. Czterech mężczyzn usłyszało 
już zarzuty uprawy znacznych ilości 
konopi indyjskich.

Funkcjonariusze Zarządu w  Kato-
wicach Centralnego Biura Śledczego 
Policji zlikwidowali plantację konopi, 
składającą się z  ok. 900 krzewów. 
Znajdowała się ona w  pomieszcze-

niach gospodarczych 
firmy w  częstochow-
skiej dzielnicy Wy-
czerpy. W  wyniku 
przeszukania policjanci 
zabezpieczyli także 
ok. 3,5 kg marihuany 
oraz profesjonalną in-
frastrukturę służącą 
do uprawy konopi, tj.: 
lampy oświetleniowo-
-grzewcze, systemy 
wentylacji, nawad-
niania i  elektroniczne 
sterowniki.

W  śledztwie zatrzy-
mano 4 mieszkańców 

Częstochowy i okolic, którym w Pro-
kuraturze Rejonowej Częstocho-
wa-Północ przedstawiono zarzuty 
uprawy znacznych ilości konopi in-
dyjskich. - Dwóm z  nich prokurator 
przedstawił także zarzuty posiadania 
znacznych ilości narkotyków w  po-
staci marihuany – wyjaśnia prokurator 
Tomasz Ozimek, rzecznik Prokura-
tury Okręgowej w  Częstochowie. Za 
wytwarzanie znacznych ilości narko-
tyków grozić może kara pozbawienia 
wolności nawet do 15 lat.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejo-
nowy w  Częstochowie zastosował 
wobec podejrzanych środek zapo-
biegawczy w  postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na zdj. od lewej:  
Mateusz Rykała - wiceprezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent Częstochowy, Artur Wołoszyn - prezez zarządu Stoelzle Częstochowa
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16, 17 i  19 kwietnia w  Często-
chowie po raz kolejny pojawi się 
mammobus. Bezpłatne badania 
mammograficzne dla pań 
w wieku 50-69 lat realizować bę-
dzie  LUXMED.

W  trosce o  zdrowie i  bezpie-
czeństwo, badania będą wykony-
wane z  zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności w  zakresie 
zarówno wyposażenia techników 
w  niezbędne środki ochrony oso-
bistej, jak i  procedur dezynfekcji 
pracowni i  aparatury diagno-
stycznej oraz obsługi pacjenta.

W  pracowni będą mogły jed-
nocześnie przebywać tylko trzy 
panie,  co zapewnia możliwość 
utrzymania dystansu 2 metrów.  
Przed badaniem pracownicy me-
dyczni zmierzą pacjentkom tem-
peraturę i poproszą o wypełnienie 
ankiety. Do dyspozycji będą także 
środki do dezynfekcji rąk.

Zainteresowane osoby, zarówno 

podczas rejestracji, jak i  samego 
badania, proszone są o stosowanie 
maseczek.

Do bezpłatnego badania są 
uprawnione kobiety w  wieku 
50-69 lat, które są ubezpieczone, 
nie są leczone z powodu raka piersi 
a także:

 ● nie miały wykonanej mam-
mografii w ramach programu 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 ● lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pi-
semne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy

Mammobus będzie stał przy  
ul. Focha, obok marketu Auchan:

 →16 kwietnia 2021 w godzinach od 
8.00 do 15.15

 →17 kwietnia 2021 w godzinach od 
10.00 do 17.00

 →19 kwietnia 2021 w godzinach od 
10.00 do 18.00

 →Mammobus  stanie też  
22 kwietnia 2021 we Wrzo-
sowej, przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, przy ul. Strażackiej 30, 
godzinach od 14.00 do 17.00.

Luxmed prosi o  wcześniejszą re-
jestrację pod nr tel. 58 666 24 44  
lub na: http://www.mammo.pl/for-
mularz. W celu weryfikacji upraw-
nień do badania przed połączeniem 
telefonicznym należy przygotować 
dowód osobisty. Na badanie należy 
zabrać ze sobą zdjęcia z  poprzed-
nich mammografii.

Badanie jest realizowane 
w  ramach Programu Profi-
laktyki Raka Piersi w  ślad za 
ogólnopolską kampanią promo-
cyjną Ministerstwa Zdrowia pn. 
Planuję Długie Życie.

W mammografii finansowanej 
przez NFZ w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi można 
wziąć udział niezależnie od 
miejsca zamieszkania i bez skie-
rowania lekarskiego.

aktualności

Wkrótce przed sądem stanie  51-
letni Bernard S. Mężczyzna 
oskarżony jest o spowodowanie 
katastrofy w  ruchu lądowym 
z udziałem autokaru, którym po-
dróżowało 30 obywateli Ukrainy.

Do zdarzenia doszło 2 lipca 
ubiegłego roku. Na trasie DK-1 
w  miejscowości Bogusławice 
utworzył się zator drogowy z  po-
wodu prac, związanych z  budową 
autostrady. - Około godz.13.40 
prawym pasem jezdni poruszał się 
ciągnik samochodowy z  naczepą, 
kierowany przez Bernarda S.  
- mówi prokurator Tomasz Ozimek, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w  Częstochowie. - W  pewnym 
momencie mężczyzna najechał 
na tylną część autobusu, którym 
łącznie z  dwoma kierowcami, po-
dróżowało 30 obywateli Ukrainy. 
Na skutek zderzenia doszło do 
zgniecenia zbiorników paliwa cią-
gnika samochodowego i zapalenia 
się tego pojazdu. Ponadto w  wy-
niku uderzenia ciągnika w autobus 
doszło do najechania przez au-
tobus na tył naczepy, znajdującej 
się przed autobusem, która rów-
nież uległa zapaleniu – relacjonuje 
prokuratur Ozimek.

W  trakcie zdarzenia kierowca 
autobusu odniósł ciężkie obra-
żenia ciała, zagrażające jego życiu, 
a  28 obywateli Ukrainy doznało 
stłuczeń i  złamań różnych części 
ciała. Zniszczeniu uległo także 
mienie o wartości około 1.200.000 
zł w  postaci pojazdów, przewożo-
nego towaru, rzeczy osobistych 
i infrastruktury drogowej.

- Na podstawie opinii bie-
głego z  zakresu ruchu drogo-
wego stwierdzono, że przyczyną 
katastrofy było zachowanie  
Bernarda S., który nie obserwował 
właściwie przedpola jazdy i  nie 
utrzymał odstępu, niezbędnego 
do uniknięcia zderzenia. Ponadto 
biegły stwierdził, że Bernard S. po-
ruszał się na przebudowywanym 
odcinku drogi z  niebezpieczną 
prędkością, wynoszącą 81 km/h, 
przekraczając prędkość dopusz-
czalną o  21 km/h – zaznacza 
prokurator Tomasz Ozimek. 
W wyniku śledztwa ustalono rów-
nież, że stan techniczny pojazdów, 
biorących udział w katastrofie, nie 
mógł mieć wpływu na zaistnienie 
lub przebieg zdarzenia. Wyklu-
czono również, że przed wypad-
kiem mogło dojść do gwałtownego 
zejścia powietrza z opony ciągnika 
lub naczepy, kierowanych przez 
Bernarda S.    

Przesłuchany w  charakterze po-
dejrzanego Bernard S. przyznał się 
do popełnienia zarzuconego mu 
przestępstwa. Wyjaśnił, że bez-
pośrednio przed zdarzeniem za-
uważył w  prawym lusterku „język 
ognia” i  usłyszał wystrzał, co od-
wróciło jego uwagę i  skutkowało 
najechaniem na autobus. 

  Bernard S. nie był w przeszłości 
karany. W  toku śledztwa proku-
rator zastosował wobec podej-
rzanego środki zapobiegawcze 
w  postaci dozoru policji i  porę-
czenia majątkowego.

Przestępstwo nieumyślnego 
sprowadzenia katastrofy w  ruchu 
lądowym jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

Sąd Apelacyjny w Katowicach 
uznał, że nie dwa, lecz trzy lata 
spędzi za kratami zboczony 
dziadek, który współżył z nie-
spełna 15-letnią wnuczką i ją 
zgwałcił. Prokuratura Rejonowa 
w Zawierciu wniosła apelację za-
rzucając częstochowskiemu 
sądowi rażąco niską karę oraz 
oddalenie zarzutu gwałtu na 
dziewczynce. 

Przez ok. 7 miesięcy nieletnia 
wnuczka była wielokrotnie wy-
korzystywana seksualnie przez 
swojego 63-letniego  dziadka, 
który dopuszczając się czynów o 
charakterze pedofilskim stosował 
podstęp, przemoc i groźbę.  W 
sierpniu ub. roku Sąd Okręgowy 
w Częstochowie uznał, że Marek 
K. doprowadził kilkanaście razy 
swoją nieletnią wnuczkę do ob-
cowania płciowego i poddania się 
innej czynności seksualnej i skazał 

go na karę 2 lat pozbawienia 
wolności. Dziadek dostał także 
zakaz zbliżania się do wnuczki 
na odległość do 10 metrów. Sąd 
stwierdził, iż materiał dowodowy 
zgromadzony w sprawie nie po-
zwolił na przyjęcie, iż doszło do 
gwałtu na dziewczynce.

Innego zdania był prokurator z 
Zawiercia i zaskarżył wyrok. Sąd 
Apelacyjny podwyższył oskarżo-
nemu karę z dwóch na trzy lata 
więzienia. Mężczyzna ma również 
zakaz wszelkich kontaktów z po-
krzywdzoną przez 5 lat zarówno 
bliskiego, telefonicznego, jak rów-
nież przez media społecznościowe. 
Nie może również wykonywać 
żadnych czynności związanych z 
wychowywaniem czy opieką nad 
dziećmi. Pokrzywdzona wnuczka 
w ub. roku urodziła dziecko. Nie 
wiadomo czy ojcem jest dziadek, 
czy były chłopak nastolatki. 

 ■ bea

Od poniedziałku, 15 marca, Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych 
wznawia wyjazdy do ośrodków 
rehabilitacyjnych w  systemie 
stacjonarnym. Osoby, które będą 
z nich korzystać muszą pamiętać 
o kilku ważnych rzeczach.

Ubezpieczony, który został 
skierowany na rehabilitację lecz-
niczą w  systemie stacjonarnym 
otrzyma z  ZUS zawiadomienie 
o  skierowaniu na rehabilitację 
wraz z  ulotką informacyjną. Takie 
pismo dostaną także te osoby, 
które już wcześniej je otrzymały, 
ale ze względu na wstrzymanie 
wyjazdów nie mogły z nich skorzy-
stać.

- Po otrzymaniu zawiadomienia 
należy przekazać swój numer te-
lefonu do oddziału ZUS, który 
skierował na rehabilitację albo do 
ośrodka rehabilitacyjnego, do któ-
rego jest skierowanie. Warunkiem 
rozpoczęcia rehabilitacji leczni-
czej w  systemie stacjonarnym 
jest negatywny wynik testu dia-
gnostycznego w  kierunku Covid-
19. Dlatego przed wyjazdem do 
ośrodka rehabilitacyjnego ko-

nieczne jest wykonanie testu. 
O  zleceniu wykonania testu poin-
formuje ośrodek rehabilitacyjny 
- wyjaśnia Beata Kopczyńska, re-
gionalny rzecznik prasowy ZUS.

Wykonanie testy nie wiąże się 
z żadnymi kosztami dla klienta. Jest 
on bezpłatny. Aby go wykonać na-
leży zgłosić się do punktu pobrań 
nie wcześniej niż cztery dni przed 
terminem rozpoczęciem turnusu 
rehabilitacyjnego. Koniecznie na 
badanie należy zabrać dokument 
tożsamości ze zdjęciem oraz za-
wiadomienie o  skierowaniu na 
rehabilitację leczniczą. O  wyniku 
testu poinformuje telefonicznie 
ośrodek rehabilitacyjny. Jeżeli 
ktoś zmienił w  tym czasie numer 
telefonu to bardzo ważne jest, by 
poinformował o  tym ośrodek re-
habilitacyjny. - Bardzo prosimy, by 
nie planować wyjazdu dopóki nie 
otrzymamy informacji z  ośrodka 
o  negatywnym wyniku testu. Na-
tomiast osoby, które przebywają 
na kwarantannie albo w  izolacji 
muszą pozostać w  domu. Jeżeli 
ktoś nie może skorzystać z  wy-
jazdu na rehabilitację powinien 
poinformować o tym ZUS - dodaje 
rzeczniczka.

Gogusławice

Spowodował wypadek, 
bo zobaczył „język ognia”

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok

Wyższa kara dla 
zboczonego dziadka

Uwaga

ZUS wznawia wyjazdy  
do sanatoriów

 Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Koleżankę 

AGNIESZKĘ PILAWSKĄ -BŁAUT
zawodniczkę sekcji tenisa stołowego AZS WSP Częstochowa 

w latach 1997-2000

Wyrazy współczucia dla Rodziny
Zarząd AZS UJD Częstochowa

Nie miałam czasu
Nie miałam czasu na 

nienawiść
Zawsze szukałam czułości
Życie nie było zbyt łatwe
Nastroszone wrogością.

Nie miałam czasu na miłość
To zbyt trudne zadanie

Chociaż wokół nas krąży
Rzadko kiedy – przystanie.

Los przede mną ukrywał
To co piękne, kojące

Nikt serca nie ogrzewał
Tylko jedynie słońce...

Wanda Sowińska

Zdrowie

Zgłoś się na bezpłatną 
mammografię
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Ważne daty w marcu

- Założyliśmy, że do końca marca 
zaszczepimy w Polsce 3 mln osób. 
To na pewno się uda – mówi Mi-
chał Dworczyk, pełnomocnik 
rządu ds. szczepień. - Liczymy, 
że około 3,5 mln osób będzie za-
szczepionych pierwszą dawka do 
końca tego kwartału, czyli ponad 
20 proc. więcej niż to co, zadekla-
rowaliśmy - dodaje szef KPRM.

Marzec to otwarcie rejestracji 
i  szczepień dla kolejnych grup 
z  etapu I  Narodowego Programu 
Szczepień. Ważne daty w tym mie-
siącu to:

 ● 15 marca – rozpoczęcie szcze-
pień pacjentów chorych prze-
wlekle;

 ● 22 marca – rozpoczęcie szcze-
pień pacjentów w wieku 69 lat;

 ● 29 marca – rozpoczęcie szcze-
pień służb mundurowych.

Szczepimy się!

Już ponad 3 mln 600 tys. za-
strzyków wykonano w  sumie 
w ponad 6 tys. punktach szczepień 
przeciw Covid-19 w  całym kraju. 
Obecnie w Polsce mamy dostępne 
preparaty firm Pfizer, Moderna 
i  AstraZeneca. Działająca przy 
premierze Rada Medyczna na bie-
żąco monitoruje sytuację. Zgodnie 
z  najnowszymi zaleceniami Rady, 
druga dawka szczepionki Astra-
Zeneca powinna być podana 
w  okresie 12 tygodni po otrzy-
maniu przez pacjenta pierwszej 
dawki. W  przypadku szczepionek 
Pfizer drugą dawkę należy podać 
w  czasie do 42 dni po pierwszym 
zastrzyku.

Zgodnie z rekomendacjami Rady 
Medycznej zmienią się też zasady 
szczepień osób, które już przeszły 
Covid-19. Rada Medyczna zaleca, 
aby ozdrowieńcy byli szczepieni 
później. Mają oni przyjąć jedną 
dawkę szczepionki po 6 miesią-
cach, licząc od dnia uzyskania 
wyniku testu potwierdzającego 
zakażenie.

Rejestracja osób w wieku od 
65 – 69 lat

 ● Od 11 marca na szczepienia 
mogą się rejestrować osoby 

z wieku od 65 do 69 lat.
 ● Rejestracja jest realizowana 
zgodnie z harmonogramem

DATA / GRUPA

 →11.03 - 13.03  
Rocznik 1952

 →18.03 - 20.03  
Rocznik 1952 - 1954

 →22.03 - 24.03  
Rocznik 1952 - 1956

 →25.03 - 27.03 Grupa 70+

– Jeśli ktoś nie zapisze się we 
wskazanym czasie, będzie mógł 
to zrobić później. Podawane ter-
miny to czas dedykowany tylko 
dla określonych roczników – wy-
jaśnia pełnomocnik rządu ds. 
szczepień Michał Dworczyk. Jak 
dodaje: - Podzieliliśmy na mniejsze 
grupy naszych seniorów. Chcemy 
zmniejszyć liczbę osób, które 
w  danym czasie zgłaszają się do 
zapisów po to, żeby nie generować 
kolejek, żeby te zapisy były jak 
najłatwiejsze i  trzeba było długo 
czekać na swoją kolej.

 OZgłoś się przez formularz – 
zostaniesz sprawniej obsłużony

Choć sposobów na zarejestro-
wanie się na szczepienie jest kilka, 
rządzący zachęcają do skorzy-
stania z  formularza zgłoszenio-
wego. Dlaczego?

- bo możesz zrobić to już teraz – 
nie musisz czekać na twoją kolej 
rejestracji,

- bo będzie sprawniej i  szybciej 
– po przesłaniu formularza, nie bę-
dziesz musiał już nigdzie dzwonić, 
ani pisać.

Wypełnienie formularza jest 
bardzo proste i  nie zajmuje dużo 
czasu. Zostaniesz poproszony 
o  wpisanie kilku podstawowych 
informacji: m.in. imienia i  na-
zwiska oraz adresu e-mail. Na 
podany adres otrzymasz wiado-
mość z  prośbą o  potwierdzenie 
zgłoszenia. Wystarczy, że klik-
niesz we wskazanym miejscu. I… 
to wszystko. Kiedy przyjdzie twoja 
kolej na szczepienie, zadzwoni do 
ciebie konsultant z  infolinii. Pod-
czas rozmowy umówisz się na kon-
kretny i dogodny dla ciebie termin 
szczepienia.

 O Inne formy rejestracji
Wszyscy uprawnieni do szcze-

pień w  grupie wiekowej powyżej 
65 lat mogą zarejestrować się na 
szczepienie także poprzez infolinię 
989, e-Rejestrację lub wysyłając 
SMS o treści: SzczepimySie. Do tej 
pory SMS można było wysłać pod 
numer 664 908 556. Teraz udo-
stępniono do wyboru drugi numer. 
To 880 333 333. 

Ważne! Oba numery pro-
wadzą do jednego systemu, zatem 

korzystaj podczas zapisów tylko 
z  jednego z  nich. Rejestrację pro-
wadzą też punkty szczepień, ale 
zalecane są zapisy online lub 
przez telefon. To najwygodniejsza, 
a  przede wszystkim najbezpiecz-
niejsza forma.

Od 15 marca startują szcze-
pienia przewlekle chorych

Badania nad Covid-19 trwają, 
ale wykonane do tej pory prace 
naukowców dowodzą, że wirus 
jest szczególnie niebezpieczny dla 
osób starszych oraz przewlekle 
chorych. Pacjenci z  chorobami 
współistniejącymi mają obniżoną 
odporność, a  występujące u  nich 
problemy zdrowotne to większe 
ryzyko wystąpienia ciężkich powi-
kłań wywołanych koronawirusem. 
Żeby chronić słabszych, udo-
stępniono szczepionkę osobom 
przewlekle chorym. 15 marca 
ruszą szczepienia dla tej grupy pa-
cjentów.

W  celu sprawnego przeprowa-
dzenia szczepień również wśród 
osób przewlekle chorych obo-
wiązuje kolejność szczepień. Na 
początku szczepionkę będą mogli 
przyjąć:

 ● pacjenci dializowani z powodu 
przewlekłej niewydolności 
nerek;

 ● pacjenci z chorobą nowo-
tworową, u których po dni 
31.12.2019 r. prowadzono le-
czenie chemioterapią lub ra-
dioterapią;

 ● pacjenci po przeszczepach ko-
mórek, tkanek i narządów, 
u których prowadzono leczenie 
immunosupresyjne;

 ● pacjenci poddawani przewle-
kłej wentylacji mechanicznej.

Rada Medyczna rekomenduje, by 
szczepieniami objąć również  pa-
cjentów, którym zdiagnozowano 
choroby onkologiczne, a  którym 
jeszcze nie podjęto leczenia, 
a  także pacjentów, którzy zostali 
zakwalifikowani do przeszczepów. 

Skierowania dla tej grupy wysta-
wione będą automatycznie. Pa-
cjenci dializowani będą mogli się 
zaszczepić w  swojej stacji dializ, 
osoby hospitalizowane – w szpita-
lach, w których są leczone. Upraw-
nieni będą mogli także skorzystać 
ze szczepień w  szpitalach węzło-
wych lub w wybranym przez siebie 
punkcie populacyjnym. Potrze-
bującym udostępniono także mo-
bilne zespoły szczepiące. Przyjadą 
one do osób, które nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć do punktu. 
O  kwalifikacji do szczepień zde-
cydują lekarze prowadzący oraz 
medycy tuż przed podaniem samej 
szczepionki. Szczegółowe infor-
macje dla osób przewlekle cho-
rych udostępniono na stronie gov.
pl/szczepimysie w  przeznaczonej 
dla tej grupy pacjentów zakładce.

zdrowie
Jak będą wyglądać

Kolejne 
etapy 
szczepień

Starostwo Powiatowe w Częstochowie zachęca

Wykonaj bezpłatną 
kolonoskopię

M.in. dla dzieci i pacjentów z podejrzeniem
nowotworów

Teleporada przestaje być 
standardem
Teleporada nie będzie już stan-
dardem. Wizyta stacjonarna 
będzie obowiązkowa między in-
nymi dla dzieci do 6 lat, dla osób 
z  chorobą przewlekłą, gdy stan 
pacjenta się pogorszył lub wy-
stąpiła zmiana objawów, jak 
również dla pacjentów z  podej-
rzeniem nowotworu. Tak 
przynajmniej sugeruje rozporzą-
dzenie w sprawie teleporad POZ.

Nowe przepisy wejdą w  życie 
15 marca. W  rozporządzeniu za-
mieszczono kilka wyłączeń, w  któ-
rych teleporada w  ogóle nie może 
być stosowana. Chodzi między in-
nymi o sytuacje, gdy pacjent odbywa 
pierwszą wizytę u  lekarza, pielę-
gniarki lub położnej POZ. Również 
wizyta zrealizowana jako porada 
stacjonarna musi być wtedy, gdy 
pacjent ma chorobę przewlekłą, 
a jego stan pogorszył się lub doszło 
do zmiany objawów. Dodatkowo 
porada nie może być udzielona 
zdalnie, gdy zachodzi podejrzenie 

u pacjenta choroby nowotworowej 
oraz gdy dotyczy dziecka do 6. roku 
życia. Wyjątek w  tym ostatnim 
przypadku stanowi „porada kon-
trolna w  trakcie leczenia, ustalo-
nego w wyniku osobistego badania 
pacjenta, której udzielenie jest 
możliwe bez badania fizykalnego”.

Regulacja stanowi także, że 
porada musi mieć odbyć się sta-
cjonarnie, jeśli pacjent lub jego 
opiekun nie wyrazi zgody na od-
bycie jej w  formie zdalnej. Nato-
miast zdalna porada odbywa się 
nadal w przypadku, gdy u pacjenta 
zachodzi podejrzenie, że jest zaka-
żony wirusem SARS-CoV-2.

Adam Niedzielski, minister 
zdrowia, uzasadniając zmiany, 
stwierdził, że zdalne świadczenia 
bywają nadużywane. Przypomniał 
też, że do tej pory teleporady były 
standardowo stosowane w  każdej 
sytuacji, a  jedyne wyłączenie doty-
czyło dzieci do drugiego roku życia. 
Zaznaczył też, że teleporada ma 
być prawem pacjenta, z  którego 
może nie skorzystać.

Po raz drugi na terenie powiatu 
częstochowskiego będzie reali-
zowany program profilaktyczny 
wczesnego wykrywania raka je-
lita grubego. Bezpłatnymi 
badaniami objętych zostanie 
w sumie około 300 osób.

Program profilaktyczny realizuje 
Starostwo Powiatowe w  Często-
chowie wspólnie z  Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej 
INTER–MED.

Kryteria kwalifikacji do badania:
 - osoby w  wieku 50-65 lat bez 

objawów raka jelita grubego, nie-
zależnie od wywiadu rodzinnego,

 - osoby w  wieku 40-49 lat  bez 
objawów raka jelita grubego, które 
miały w  rodzinie przynajmniej 
jednego krewnego pierwszego 
stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) z rakiem jelita grubego, 

- osoby w wieku 25-49 lat u któ-
rych występuje Zespół Lyncha, 
czyli dziedziczny rak jelita grubego 
niezwiązany z  polipowatością, 
(w  tym przypadku potrzebne jest 
potwierdzenie z  Poradni Gene-
tycznej dla osób, które dotychczas 
nie leczyły się z  powodu nowo-
tworów jelita grubego).

Do badania nie kwalifikują się 
osoby, które wykonywały kolono-
skopię w ciągu ostatnich 10 lat.

W  drodze konkursu ofert wy-
brany został realizator programu 
- Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej INTER–MED w  Czę-
stochowie, który przeprowadzi 
kampanię promocyjno – infor-
macyjną dotyczącą programu, 
edukację zdrowotną dotyczącą 
zwiększenia świadomości miesz-
kańców na temat profilaktyki 
pierwotnej i  wtórnej raka jelita 

grubego, w tym czynników ryzyka 
jego powstania oraz wczesnych 
objawów.

Realizator w  ramach programu 
wykona indywidualne badania 
lekarskie, w  tym badania per 
rectum pacjenta. W  przypadku 
obciążającego wywiadu uzy-
skanego od pacjenta lub niepra-
widłowości w  badaniu, w  tym 
badaniu per rectum, zleci wyko-
nanie badań przesiewowych, tj. 
badania kolonoskopowego dia-
gnostycznego z  ewentualnym 
pobraniem wycinków do oceny 
histopatologicznej lub z  wykona-
niem polipektomii wraz z  wyda-
niem pacjentowi opisu wyników 
badania, podejmie decyzję co do 
dalszego leczenia pacjentów. Ci, 
którzy będą mieć nieprawidłowy 
wynik, zostaną skierowani do 
odpowiedniej placówki specjali-
stycznej w celu dalszej diagnostyki 
bądź leczenia.

Do programu można zgłaszać się 
osobiście – adres: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej  INTER–MED, ul. 1 Maja 27  
w Częstochowie (Budynek Centrum 
Medyczne i Biurowe 1 Maja 27)  
lub telefonicznie, rejestracja pod  
nr tel. 787 653 980 lub 34 324 55 26.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod nr tel.  
881-655-677 - Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej INTER-MED  
oraz pod nr tel. 34-322-91-44  
- Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, 
Sportu i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie.

Badania są finansowane ze 
środków pochodzących z budżetu 
powiatu częstochowskiego.
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Galeria handlowo-usługo-
wa, która powstała w miej-
scu starej i zrujnowanej ka-
mienicy przy al. NMP 49, 
jest już niemal gotowa.  
Jakie sklepy znajdziemy w 
tym miejscu? Kiedy możemy 
spodziewać się otwarcia? 
Na te i wiele innych pytań 
odpowiada Karol Pilcho-
wiec, właściciel firmy  
Kar-bud, która realizuje tę 
inwestycję.

Teresa Szajer: Firma zaczęła swoją 
działalność w 1988 roku. Była wtedy 
zakładem remontowo-budowlanym.

Karol Pilchowiec: Wtedy nie można 
było nic innego otworzyć -  tylko za-
kład remontowo-budowlany. Tak to 
się musiało nazywać. Zajmowaliśmy 
się głównie budownictwem jednoro-
dzinnym i działaliśmy jako podwyko-
nawca robót budowlanych na inwe-
stycjach realizowanych przez 
P.B.M.H. „MONTEX”.

T.S.: Później firma przekształciła się 
w Carbot sp. z o.o. – spółkę komandy-
towa i z tego, co wiem, zatrudniał Pan 
wtedy już około stu osób.

K.P.: Zatrudniałem ponad sto osób. 
Teraz - po kryzysie w budownictwie - 
przebranżowiłem się na inwestycje 
własne. W związku nie potrzebuję aż 
tylu pracowników. Zatrudniam jesz-
cze ludzi oczywiście. W zdecydowa-
nej większości realizuję jednak inwe-
stycje własne, opierając się głównie 
na podwykonawcach.

T.S.: Jedną z Pana działalności jest 
budownictwo użyteczności publicz-
nej. Jakie budynki postawił Pan wła-
śnie w tych ramach?

K.P.: Ciężko tak z marszu wymienić 
wszystkie. Było ich całkiem sporo. 
Wśród nich jest między innymi Cen-
trum Rehabilitacji Ekovita, Hotel Sco-
ut, Miejski Szpital, Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Koniecpolu, Sąd 
Rejonowy w Częstochowie, Liceum 
Ogólnokształcące im. H. Sienkiewi-
cza, pasaż „Północ”,  a w ostatnim cza-
sie aquapark, który stworzyliśmy ra-
zem z Przemysłówką.

T.S.: W ramach działalności dewelo-
perskiej Pana firma zakończyła bu-
dowę osiedla domów jednorodzin-
nych na ul. Traugutta. To jest bardzo 
wysoki standard – z tarasami na da-
chach, garażami i oczywiście wykoń-
czenia według indywidualnych ży-
czeń klientów. Było też osiedle do-
mów bliźniaczych na ul. Gminnej. A 
także budownictwo mieszkaniowe 
na ulicach Mickiewicza, Czecha, 
Kontkiewicza, Wertnera. Jest też 
budownictwo sakralne – kościół pw. 
św. Andrzeja, św. Wawrzyńca, Miło-
sierdzia Bożego, Jana Chrzciciela.

K.P.: Kościół pw. św. Andrzeja na 
Rynku Wieluńskim jest stary. My go 
nie budowaliśmy, tylko odrestauro-
waliśmy kapliczkę pod nadzorem 

konserwatora. Jest to bardzo spe-
cyficzna praca, bo to nie jest to ty-
powe budowanie tylko takie „dłu-
banie”. Wykorzystuje się tutaj zu-
pełnie inne technologie...

T.S.: Jest jeszcze budownictwo prze-
mysłowe – hale produkcyjne, np. Ma-
gryś w Rędzinach, Intercars, firma 
Goma, wytwórnia betonu w Żyznej. 
Zrealizowaliście więc wiele inwesty-
cji i macie ogromne doświadczenie...

K.P.: Rzeczywiście, choć nomenklatu-
rze obecnie rządzących w ustawie o 
zamówieniach publicznych to jeste-
śmy firmą niedoświadczoną, bo po 
trzech latach od wybudowania obiek-
tu traci się referencje, że się coś takie-
go budowało. Robiliśmy też remont 
pod konserwatorem zabytków DPS 
na ul. Wieluńskiej.

T.S.: Na szczeblu lokalnym jednak je-
steście doceniani. Nie sposób nie 
wspomnieć tutaj o Jurajskim Produk-
cie Roku. Firma otrzymała dwie na-
grody – wspólnie z Przemysłówką za 
aquapark i za centrum usługowo-
-handlowe Aleja 49.

K.P.: Ta druga to chyba za wytrwałość. 
Za nami sześć lat walki po sądach z lo-
katorami, sąsiadami. Pociągnęli nas 
do Sądu Najwyższego. Oczywiście 
przegrali wszystkie sprawy, ale sześć 
lat uciekło.

T.S.: O co były pretensje? O parkingi, 
wysokość obiektu, który miał po-
wstać, czy o wszystko jednocześnie?

K.P.: Oni mieli pretensje generalnie o 
to, że coś się buduje i zabiera im się 
plac na miejsca parkingowe, gdzie 
parkowali sobie prawie za darmo. W 
śródmieściu to jest trochę utrudnio-
ne, bo nie ma miejsc parkingowych. 
Generalnie każde miejsce parkingo-
we jest tam problemem. A jak ludzie 
mieli prawie pod blokiem, prawie za 
darmo, to jak im się to zabrało nagle, 
to mieli pretensje. To jest grunt pry-
watny, w związku z tym trudno, żeby 
komuś udostępniać na swoim grun-
cie parkingi.

T.S.: Teraz sytuacja z parkowaniem 
skomplikuje się jeszcze bardziej, bo 
Urząd Miasta rozszerzył  płatną stre-
fę parkingową.

K.P.: Ja zrobiłem 63 miejsca parkingo-
we. Wcześniej mogło w tym miejscu 
zaparkować około siedmiu, ośmiu po-

jazdów. To więc znacząca różnica dla 
wszystkich – dla miasta, lokatorów i 
sąsiadów. Oczywiście parking będzie 
odpłatny. Nie ma się jednak, co dziwić 
- wszędzie w śródmieściu są płatne 
miejsca parkingowe.

T.S.: Ile obiekt, który powstał przy 
Alei  N.M.P. 49 ma metrów w całości?

K.P.: W tej chwili oddajemy do użytku 
ponad 8 tysięcy metrów kwadrato-
wych powierzchni użytkowej, w tym 
63 miejsca parkingowe. Jest część 

biurowa, handlowa i  gastronomicz-
na. Parter zajmuje część gastrono-
miczna oraz głównie od ul. Szyma-
nowskiego część sklepowa – handel 
spożywczy. Natomiast pierwsze pię-
tro jest częścią handlową, a drugie 
piętro biurową.

T.S.:  Czy zdradzi nam Pan, jakie firmy 
i sklepy będziemy mogli odwiedzać?

K.P.: Generalnie mogę powiedzieć, że 
finalizujemy rozmowy ze Sparem. Bę-
dzie też Drogeria Natura – w rankin-
gu trzecia drogeria w Polsce po 
Rossmannie i Hebe. Natomiast jeśli 
chodzi o ubrania, to na razie prowa-
dzimy rozmowy, ponieważ lockdown 
„wykosił” sporo firm i te które się pod-
niosą pod lockdownie, to na pewno 
będą tutaj. Prowadzimy rozmowy da-
lej, nie mamy podpisanych umów.

T.S.: Kiedy zaplanowano koniec bu-
dowy?

K.P.: Dużego otwarcia chyba nie bę-
dzie. Wszystko zależy od tego, jaka 
będzie sytuacja. Wstępnie planujemy 
otworzyć parter w kwietniu, w czerw-
cu piętro. Ale wszystko będzie zależa-
ło od sytuacji, bo nikt teraz nie umie 
powiedzieć, jak to będzie.

T.S.: Skąd w ogóle pomysł na kupno 
tej działki w alei NMP 49?

K.P.: Mieszkałem przez dwadzieścia 
parę lat na ul. Szymanowskiego na-
przeciwko tej posesji, więc to taki ra-
czej powód sentymentalny, bo po-
przednia kamienica stała zrujnowa-
na. Przyjeżdżałem tu wielokrotnie i w 
pewnym momencie zaproponowa-
łem, że to kupię. Wystosowałem pi-
smo do prezydenta miasta. Długo to 
się trwało zanim ogłosili przetarg, ale 
każdy mógł w nim startować.

T.S.: Był Pan jedyną osobą do prze-
targu, czy ktoś jeszcze wystartował?

K.P.: Była jakaś firma czy stowarzy-
szenie, które raczej nie pachniało pie-
niędzmi, więc oni bardziej chyba 
chcieli to dostać za darmo, niż zapła-
cić. Siłą rzeczy ja wyłożyłem pienią-
dze, więc kupiłem.

T.S.: Zdradzi Pan, ile kosztowała bu-
dowa?

K.P.: Kilkadziesiąt milionów.

T.S.: Pojawiło się sporo głosów, że 
wszedł Pan w posiadanie tej działki 
ze względu na układy...

K.P.: To nie były żadne układy, tylko 
po prostu pieniądze. Od razu gwaran-
towałem, że coś  powstanie na tej 
działce. Natomiast ci, co startowali, 
raczej nie dawali takiej nadziei. Stała 
ruina, próbowaliby może ją łatać...

T.S.: Od razu wiedział Pan, że to bę-
dzie centrum handlowo-usługowe?

K.P.: Tak. Właściwie tylko, dlatego ku-
piłem tę działkę. Wiedziałam, że chcę 
stworzyć miejsce komercyjne, które 
będzie na siebie zarabiać. Powiem 
brutalnie - nie jestem dobroczynną 
instytucją, żeby zbudować na przy-
kład teatr, bo się nie utrzyma u nas na 

rynku.

T.S.: Rozumiem, że ten budynek nie 
mógł być wyższy?

K.P.: Miał być wyższy o jedno piętro. 
Pochyliłem się nad protestami sąsia-
dów, mimo że nie musiałem i zrezy-
gnowałem z pierwotnej koncepcji. Co 
istotne, projekt był uzgadniany z pa-
nią konserwator zabytków. Według 
mnie pasuje do tego, co jest obok. 
Oczywiście są różne opinie. Nad gu-
stami się jednak nie dyskutuje. Jedne-
mu się będzie podobało, drugiemu 
nie. Według mnie obiekt bardzo do-
brze pasuje w tym miejscu.

T.S.: Czy jest Pan zadowolony z tego 
projektu?

K.P.: Gdy inwestycja będzie zakoń-
czona, będę mógł powiedzieć, że je-
stem usatysfakcjonowany. Na tę 
chwilę nic bym nie zmienił w koncep-
cji związanej z realizacją tego obiektu.

T.S.: Oprócz galerii Pana firma wciąż 
realizuje również inne projekty. Czy 
dotyczą one mieszkaniówki?

K.P.: Teraz na tapecie jest przede 
wszystkim realizacja drugiego pro-
jektu na Złotej Górze. Zagospodaru-
jemy tam cały kamieniołom.

T.S.: Wymienialiśmy mnóstwo rze-
czy, które Pan zrobił. Czy jest jakiś 
projekt, taki szczególny, który utkwił 
Panu w głowie? Taki, do którego Pan 
wraca myślami...

K.P.: Życie toczy się dalej. Jak kończę, 
to zapominam i robię następny pro-
jekt. Swoich realizacji nie darzę spe-
cjalnymi sentymentami.

T.S.: Jak Pan odpoczywa? Jak się Pan 
relaksuje? Pana praca związana jest 
przecież z ogromnym stresem.

K.P.:  Mam działkę na Starej Gorzelni, 
gdzie jest las i staw. Po pracy jeżdżę 
tam na ryby...

T.S.: Jest Pan wędkarzem? Czyli ma 
Pan ogromną cierpliwość. Zawsze 
podziwiałam wędkarzy...

K.P.: Ja nie łowię ryb, tylko łapię i wy-
puszczam z powrotem. Siedzi się z tą 
wędką, ptaki śpiewają, ryby podska-
kują, łapią jakieś muszki. Jest cisza i 
spokój. To jest właśnie ten relaks. Sie-
dzę i wypoczywam psychicznie.

T.S.: Czego by Pan sobie życzył na 
przyszłość? Jakieś marzenia?

K.P.: Zaczynam realizować następny 
projekt i to właśnie na nim się sku-
piam. Kiedy wejdzie do realizacji? Te-
go dokładnie nie wiem. Obecnie sa-
mo przygotowanie projektu zajmuje 
kilka lat. Teraz w biznesie tylko wy-
trwali odnoszą sukcesy.

T.S.: Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my realizacji zamierzonych planów.

Rozmawiamy z inwestorem

Wiemy, jakie sklepy 
znajdą się w galerii 
przy al. NMP 49
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Składniki na ciasto:
• 130 g mąki pszennej
• 160 g drobnego cukru do wypieków
• 80 g kakao
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• pół łyżeczki proszku do pieczenia
• 1/4 łyżeczki soli
• pół szklanki maślanki lub kefiru
• 1/4 szklanki oleju rzepakowego lub 

słonecznikowego
• 1 duże jajko
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 1/2 szklanki świeżo zaparzonej 

gorącej kawy (bez fusów)

Sposób przygotowania:
Do większej miski wlać maślankę, olej, jajka, wa-
nilię, dodać cukier. Roztrzepać rózgą kuchenną 
do połączenia się składników, nie ubijać. Bezpo-
średnio do mieszanki przesiać suche składniki: 
mąkę, kakao, sodę, proszek, sól. Wymieszać 
rózgą kuchenną tylko do połączenia się skład-
ników, nie dłużej. Powoli dodawać gorącą kawę, 
mieszając dalej rózgą. Gotową masę przelać 
do tortownicy o średnicy 23 cm wyłożonej 
uprzednio papierem do pieczenia. Piec w tempe-
raturze 170ºC przez około 35 – 40 minut lub do 
tzw. suchego patyczka. Wyjąć, wystudzić, z ciasta 
nożem ściąćgórkę, by wyrównać ciasto.

Składniki na krem orzechowy:
• 250 g serka mascarpon 
pół szklanki gładkiego masła orzechowego (bez 
kawałków orzeszków)
•3 łyżki cukru pudru
•2 łyżki likieru Amaretto
•50 g solonych orzeszków
ziemnych

Sposób przygotowania:
Mascarpone umieścić w misie miksera i lekko 
zmiksować. Dodać masło orzechowe i zmik-

sować do połączenia, następnie cukier puder i li-
kier, zmiksować do otrzymania gładkiego kremu. 
Wsypać orzeszki ziemne i wymieszać.

Składniki na bezę:
•2 białka
•szczypta soli
•100 g drobnego cukru do
wypieków
•pół łyżeczki skrobi kukurydzianej
lub ziemniaczanej
•pół łyżeczki soku z cytryny

Sposób przygotowania:
W misie miksera ubić białka ze szczyptą soli na 
sztywną pianę. Dodawać cukier, stopniowo - 
łyżka po łyżce, cały czas ubijając, do powstania
sztywnej, błyszczącej piany. Dodać sok z cytryny 
i ubić. Dodać przesianą skrobię ziemniaczaną i 
delikatnie wymieszać szpatułką. Blaszkę wyłożyć
papierem do pieczenia lub matą teflonową. 
Na papierze narysować okrąg o średnicy 2 cm 
mniejszej z każdej strony niż tortownica, w której 
piekliśmy ciasto czekoladowe – beza urośnie na 
boki podczas pieczenia. Wyłożyć na niego masę 
bezową i uformować bezę. Wstawić do nagrza-
nego do 160ºC piekarnika i po 5 minutach zmniej-
szyć temperaturę do 120ºC i piec przez około  
60 – 70 minut. Czas i temperatura pieczenia bezy 
będzie się różniła w zależności od piekarnika  
– w każdym przypadku chcemy otrzymać jasną, 
mocno chrupiącą z zewnątrz bezę, piankową  
w środku.

Wykonanie kompozycji:
Na paterze położyć ciasto czekoladowe, które 
posmarować dżemem z czarnej porzeczki, na-
stępnie na wierzch wyłożyć krem orzechowy 
i wyrównać. Na górę położyć bezę. Schłodzić 
ciasto w lodówce przez 1 – 2 godziny.

 ■ Opracowanie kolumny: Oliwia Rybiałek

Święto Piekarzy i Cukierników

Domowe wypieki
Obchodzony w Polsce 15 marca Dzień Piekarzy i Cukierników to idealny 
moment, aby samemu zmierzyć się z ich fachem i podjąć wyzwanie własno-
ręcznego przygotowania rozmaitych wypieków. Satysfakcja z udanej próby 
gwarantowana!

Chałka
Chałka to idealne połączenie zwykłego pieczywa z bułką słodką. Ten drożdżowy 
wypiek posypany najczęściej kruszonką, smaruje się zazwyczaj masłem, dżemem 
lub miodem i stanowi rewelacyjny pomysł na słodkie śniadanie. Podpowiadamy, jak 
zrobić ją samodzielnie w domu. 
Składniki na ciasto drożdżowe:
– 250 ml mleka
– 70 g cukru
– 20 g świeżych drożdży
– 1 jajko 
– 500 g mąki pszennej
– 60 g masła
– szczypta soli
Składniki na kruszonkę:
– 60 g mąki pszennej
– 40 g masła
– 30 g cukru
Przygotowanie:
Lekko ciepłe mleko wymieszać z jedną łyżką cukru, pokruszonymi drożdżami 
oraz ok. czterema łyżkami mąki. Masę przykryć ściereczką i odstawić do ciepłego 
miejsca na ok. 10-15 minut do momentu wyrośnięcia. Resztę mąki wsypać do dużej 
miski, a następnie dodać do niej resztę cukru, sól i wymieszać. Do tego dodać jajko 
w temperaturze pokojowej, miękkie masło oraz wyrośnięty zaczyn. Całość wyrobić, 
miksując przez co najmniej 3 minuty. Następnie gotowe ciasto ponownie przykryć 
i odstawić na ok. godzinę tak, aby podwoiło swoją objętość. W międzyczasie przy-
gotować kruszonkę, zagniatając wszystkie składniki i gotową masę odłożyć do lo-
dówki. Wyrośnięte ciasto drożdżowe chwilę zagnieść, a potem podzielić na trzy 
równe części i uformować z nich równej długości wałki. Ułożyć je na wyłożoną pa-
pierem do pieczenia blachę i zapleść warkocz. Uformowaną w ten sposób chałkę 
przykryć ściereczką i pozostawić na 30 minut. Po jej wyrośnięciu posmarować jaj-
kiem i posypać kruszonką. Piec w temperaturze 180°C przez ok. 35 minut. 

Chlebek bananowy
Pyszną i zdrową alternatywą dla zwykłego pieczywa może być chlebek bana-
nowy. Od lat bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, obecnie zyskuje na 
znaczeniu również w Polsce. Jego różne warianty obejmują dodatki w postaci 
owoców, orzechów czy przypraw. 
Składniki: 
– 3 lub 4 dojrzałe banany
– 75 g masła
– ¾ szklanki drobnego cukru
– 1,5 szklanki mąki pszennej
– 1 jajko
– 1 łyżeczka sody oczyszczonej
– 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
– szczypta soli
Przygotowanie:
Mąkę oraz sodę oczyszczoną przesiać, wymieszać i odłożyć. W dużym naczyniu 
wymieszać rozgniecione banany z roztopionym masłem. Następnie wymieszać cu-
kier, lekko roztrzepane jajko oraz ekstrakt z wanilii. Na koniec dodać mąkę z sodą i 
szczyptę soli. Całość wymieszać rózgą kuchenną jedynie do połączenia się skład-
ników. Ciasto wyłożyć do wysmarowanej masłem i oprószonej mąką formy. Piec w 
170°C przez ok. 50-60 minut do tzw. suchego patyczka. 

MUFFINKI CZEKOLADOWE
Babeczki to idealna słodka przekąska, a także sposób na zaimponowanie go-
ściom. Ich wygląd i smak sprawiają, że nie można im się oprzeć. Poniżej przed-
stawiamy przepis na muffinki czekoladowe. Z tych proporcji wyjdzie ich 
12-18 sztuk. 
Składniki: 
– 150 g masła
– 150 g dowolnej czekolady
– 300 g mąki
– 190 g cukru
– 170 ml mleka
– 2 duże jajka
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia
– ½ łyżeczki sody oczyszczonej
– 3 łyżki kakao
– 1 łyżka cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
Przygotowanie: 
Masło roztopić i ostudzić. Czekoladę poszatkować na stosunkowo drobne ka-
wałki. Do miski przesiać mąkę, proszek do pieczenia, sodę oraz kakao. Przesiane 
składniki wymieszać, a następnie dodać cukier, cukier wanilinowy i ponownie wy-
mieszać. W osobnej misce rozmiskować jajka z mlekiem i ekstraktem w wanilii 
(w przypadku, gdy używamy go zamiast cukru wanilinowego). Do sypkich skład-
ników dodać otrzymaną masę jajeczną i delikatnie wymieszać łyżką. W następnej 
kolejności dodać roztopione masło i posiekaną czekoladę. Całość wymieszać 
krótko, jedynie do połączenia się składników. Masę wyłożyć do papilotek i piec w 
180°C przez ok. 25 minut.   Źródło: www.kwestiasmaku.com

Źródło: www.domowe-wypieki.pl

Źródło: www.domowe-wypieki.pl

– Na przykładzie naszej cukierni mogę powiedzieć, że w ostatnim 
czasie bardzo przyjęły się desery, które nazywają się monoporcje. 

Ten rodzaj cukiernictwa wszedł na rynek stosunkowo niedawno. 
Ponadto od około czterech lat zauważamy dość duże zaintereso-
wanie wyrobami cukierniczymi, klienci coraz częściej poszukują 
czegoś nowego i nawet droższego, ale żeby dobrze smakowało 
i było naprawdę dobrej jakości – opowiada Dorota Kowalska, 
właścicielka Cukierni na Czasie – Patisserie on Time w Czę-
stochowie. – Przyjmujemy zamówienia na przeróżne torty, np. 

takie dekorowane dla dzieci czy z żywymi kwiatami. Fantazja 
naszych cukierników i klientów jest naprawdę bardzo szeroka. 

Oprócz tego jesteśmy cukiernią, która ma pracownię w miejscu 
sprzedaży i w każdej chwili możemy dorobić klientowi okoliczno-

ściowy napis. To jest duży plus, ponieważ klient wie, że kiedy przyjdzie, 
to zawsze jakiś tort się znajdzie, a dodatkowo może jeszcze uzyskać bez-

pośrednio na miejscu taką dedykację na czekoladce – dodaje. – Z okazji Dnia Piekarzy i Cukierników na 
pewno wymyślimy dla naszych klientów jakąś ciekawą promocję – zapewnia Dorota Kowalska. 

Św. Klemens 
– patron piekarzy i cukierników
Wielu z nas nie wyobraża sobie pewnie poranku bez świeżego, pachnącego pieczywa. Podobnie 

niemal w głowie się nie mieści, aby świętować urodziny czy imieniny bez tortów i ciast. Tych wszyst-
kich przyjemności dostarczają nam swoją ciężką pracą piekarze oraz cukiernicy, których święto ob-
chodzimy w całej Polsce 15 marca. 

Dzień Piekarzy i Cukierników celebrowany jest 15 marca, ponieważ właśnie na tę 
datę przypada wspomnienie ich patrona, czyli św. Klemensa. Ten austriacki 
duchowny urodził się w 1751 roku i już jako nastolatek zaczął przyu-
czać się do zawodu piekarza. Następnie rozpoczął pracę w przyklasz-
tornej piekarni w Klosterbruck, gdzie musiał wkładać wiele wysiłku, 
aby wykarmić wielu dotkniętych wojnami śląskimi oraz epidemią 
tyfusu ludzi, przybywających do klasztoru po pomoc W później-
szych latach udało mu się również dostać pracę w jednej z bardziej 

znanych wiedeńskich piekarni. Jednak w związku z masowym 
likwidowaniem kościołów i klasztorów w trakcie ówczesnego 
panowania monarchii habsburskiej, Klemens Maria Hofbauer 

wyjechał do Polski i w 1787 roku trafił do Warszawy, gdzie bardzo 
prężnie działał. Założył tam m.in. kościoły, szkołę z internatem czy 
sierociniec. Duchowny zmarł w 1820 roku, natomiast świętym ogłosił 
go papież Pius X w 1909 roku. 

O trendach cukierniczych

Ciasto czekoladowe 
z kremem orzechowym i bezą

Zdj.: 
Cukiernia na Czasie 

- facebook.com

Paula Nogaj
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W  2018 roku Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 45 w  Częstochowie  
obchodził swoje 50-lecie. Posta-
nowiliśmy odwiedzić „SZKOŁĘ 
NA CZECHA” i zobaczyć co ma do 
zaoferowania swoim uczniom. 

Szkoła znajduje się w  dzielnicy 
„Północ”. To dobre położenie, 
bo można tu dotrzeć zarówno 
własnym samochodem, jak i  za 
pomocą środków transportu pu-
blicznego. Szkoła posiada par-
king, a  także dysponuje placem 
zabaw dostosowanym do potrzeb 
uczniów z niepełnosprawnościami 
ruchowymi. Dowiedzieliśmy się 
wcześniej, że szkoła zatrudnia 
27 nauczycieli. Są to oligofreno-
pedagodzy, logopedzi, terapeuci 
ruchowi, terapeuci SI, neurolo-
gopedzi, terapeuci AAC, Tomatis, 
Biofeedback, surdopedagodzy, 
dogoterapeuci, tyflopedagog i  re-
habilitantka ruchowa. Wszyscy na-
uczyciele posiadają kwalifikacje do 
pracy z uczniem z niepełnospraw-
nością intelektualną w  stopniu 
umiarkowanym, znacznym, głę-

bokim, autyzmem oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 

Wchodząc do szkoły od razu wy-
czuwa się rodzinną atmosferę. 

Na spacer po szkole zabiera nas 
pani Kasia. Prowadzi nas prosto 
do świetlicy, z  której jest bez-
pośrednie wyjście na taras oraz 
szkolny ogród. Wygodny podjazd 
pozwala bez problemu wyjść na 
powietrze wszystkim przebywa-
jącym tam uczniom. Spotykamy 
tu panią Iwonę, od której dowia-
dujemy się, że w  świetlicy można 
puścić wodzę fantazji, a  dzięki 
sensoplastyce  uczniowie mogą 
stymulować wszystkie zmysły. 
To taka plastyka sensoryczna dla 
wszystkich – tłumaczy pani. 

W „SZKOLE NA CZECHA” przy-
wiązuje się wagę do posiłków 
- zdrowe i  różnorodne obiady 
gotuje tutaj pani Agnieszka. 
O  zdrowie uczniów dba również 
pani Ela - szkolna pielęgniarka.

Na piętro wjeżdżamy nowo-
czesną windą. Obok niej mieści 
się biblioteka - królestwo pani Ani, 
która uczy czytania uczestniczą-
cego i za pomocą bajkoterapii po-

trafi rozbudzić wyobraźnię małych 
i dużych uczniów. 

Zza drzwi nic nie widać, ale 
dźwięki dobiegające z  jednego 
ze znajdujących się na piętrze 
pomieszczeń są intrygujące. 
Dzięki uprzejmości pracującej 
tu nauczycielki mamy okazję po-
dejrzeć prowadzone w klasie za-
jęcia. Każdy uczeń ma przy sobie 
książkę do komunikacji lub ta-
blet. Wychowawczyni prowadzi 
lekcje wykorzystując metodę 
AAC. Wyjaśnia, że znajdujące 
się w klasie urządzenia - kompu-
tery, tablety, książki i obrazki po-
magają uczniom porozumiewać 
się z  otoczeniem, zwłaszcza gdy 
mają z tym trudności. 

Po wyjściu z  klasy spotykamy 
na korytarzu suczkę Fionę i  do-
goterapeutkę panią Olę, która 
tłumaczy, że terapia z  psem 
pobudza motywację i  zachęca 
uczniów do aktywności.

Choć przebywamy tutaj już dosyć 
długo nie słyszeliśmy charakte-
rystycznego dla szkół dzwonka. 
Obiecujemy sobie, że trzeba będzie 
to wyjaśnić, gdy nagle otwierają 
się drzwi klasy po prawej stronie. 
Za zgodą prowadzącej tam zajęcia 
pani Basi dyskretnie podglądamy 
jak pracuje z uczniami. Jak przeko-
nuje nas pracująca tu terapeutka 
ruchowa wiele korzyści w  pracy 
z  uczniami z  niepełnosprawno-

ściami przynosi terapia czaszkowo-
-krzyżowa. Ta forma rehabilitacji 
jest delikatna, nie sprawia bólu, 
rozluźnia i powoduje ogólny relaks. 
Dokładnie naprzeciwko odbywa 
się terapia integracji sensorycznej 
– jak informuje oprowadza-
jąca nas p. Kasia. Nie możemy 
tu jednak dłużej zostać, bo pani 
Sylwia tłumaczy, że terapia SI 
wymaga koncentracji i  skupienia 
się na wykonywanych zadaniach, 
zarówno ucznia, jak i nauczyciela. 
Można śmiało powiedzieć, że SI 
to sposób porządkowania przez 
mózg informacji odbieranych 
przez zmysły, dzięki czemu uczeń 
ma szansę znacznie lepiej funkcjo-
nować w codziennym życiu.

Tuż obok znajduje się sala go-
spodarstwa domowego. P. Kasia 
od razu wyjaśnia, że to właśnie 
tutaj uczniowie klas przysposa-
biających do pracy mogą ćwiczyć 
i  doskonalić umiejętności sa-
moobsługowe niezbędne w  co-
dziennym życiu.

Oprowadzająca nas pani pro-
ponuje wizytę w sali, w której od-
bywa się terapia biofeedback. 

Pani Viola, terapeutka - wy-
jaśnia, że trening tą metodą 
zwiększa możliwości intelektualne 
i  usprawnia procesy poznawcze 
uczniów z  niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Po raz kolejny zastanawiamy się 

co z tym dzwonkiem, który słychać 
przecież w każdej szkole… Czyżby 
go tutaj nie było? Naszą ciekawość 
zaspokaja szkolna logopedka, do 
której przyprowadza nas p. Kasia.

Akurat uczniowie z  klasy, 
w  której prowadzi zajęcia mają 
przerwę po intensywnych ćwicze-
niach. Pani Agnieszka tłumaczy, 
że w  szkole to „normalne”. Tutaj 
uczniowie sami mogą zasygnali-
zować potrzebę odpoczynku czy 
przerwy w zajęciach, a nauczyciele 
potrafią to dostrzec. Logotera-
peutka podpowiada również, że 
warto jest zajrzeć do sali, w której 
odbywa się terapia wg metody 
Tomatisa. Uczniowie uczestniczą 
tam w treningu uwagi słuchowej.

Do środka zaprasza nas Pani 
Iza. Zauważamy uczennicę, która 
ma założone słuchawki. Tera-
peutka informuje, że to specjalne 
słuchawki, a  dziewczynka słucha 
właśnie muzyki Mozarta. Terapia 
korzystnie wpływa na poprawę 
funkcjonowania uczniów w  za-
kresie społecznym, komunika-
cyjnym i poznawczym.

 Szkoła posiada aż dwa znaczące 
certyfikaty - „Miejsce przyjazne 
osobom z  niepełnosprawno-
ścią” przyznany przez Prezydenta 
Miasta Częstochowy w 2015 r. 
oraz „Przyjazna Szkoła” otrzy-
many od Śląskiego Kuratora 
Oświaty w 2018 r.”. Warto prze-
konać się o tym samemu. Zapra-
szamy do odwiedzenia „SZKOŁY 
NA CZECHA”.

edukacja

Nasze redakcyjne szeregi zasiliła Oliwia Rybiałek, studentka piątego 
roku dziennikarstwa. Jest młoda, ambitna i ciekawa otaczającego ją świata. 
Doskonale wyczuwają puls współczesnego życia. Bez najmniejszych pro-
blemów nawiązują kontakt z różnymi ludźmi. Z ogromną pasją realizują 
powierzone jej zadania. Od pewnego czasu nasi czytelnicy mogą ocenić jej 
umiejętności dziennikarskie. Zachęcamy do lektury!

 ■ kg

Właśnie mija rok, odkąd zamknięto uczelnie 
wyższe, a ich pracownicy i studenci podjęli 
próbę przystosowania się do warunków na-
uczania zdalnego. Obecnie nadal nie wiemy, do 
kiedy potrwa taka sytuacja, ale mogę z dość 
dużą pewnością już teraz stwierdzić, że w 
czerwcu najprawdopodobniej czeka mnie 
obrona pracy magisterskiej w wersji online. 

Nauczanie internetowe jest zjawiskiem, nad 
którym bez wątpienia będą pochylać się w  przy-
szłości, o ile już tego nie robią, naukowcy w swoich 
badaniach. Nie można go przyrównać w  żaden 
sposób do nauczania stacjonarnego, gdzie siedzi 
się w sali i  występuje żywy kontakt  z drugim czło-
wiekiem oraz aktywne uczestnictwo w tym, co się 
aktualnie dzieje. Z tego względu pewnie, jest to nie-
zwykle trudna sytuacja dla obu stron, siedzących 
przed ekranami komputerów. 

Często odnoszę wrażanie, że nauka online jest 
w  pewnym sensie „nauką na niby”. Choć oczywi-
ście kwestia przykładania się do niej jest sprawą 
osobistą. Na Uniwersytecie Śląskim na kierunku 
dziennikarstwo i  komunikacja społeczna, na który 
uczęszczam, mało kto wymaga od nas włączania 
kamerek. Zatem na internetowych platformach 
edukacyjnych funkcjonujemy niemal incognito. 

Nasza obecność sprowadza się jedynie do podpi-
sanego imieniem i nazwiskiem kwadracika w oknie 
rozmowy, ze zdjęciem lub zdecydowanie częściej 
bez. Mikrofon podczas zajęć włączany jest jedynie, 
gdy trzeba zgłosić swoją obecność albo gdy ktoś 
wyrazi akurat chęć odpowiedzenia na jakieś py-
tanie, czy też skomentowania omawianego zagad-
nienia. Właśnie ze wzgląd na te okoliczności zajęć 
oraz jednoczesne przebywanie w  domu, studenci 
muszą zmierzyć się z  wieloma czynnikami rozpra-
szającymi. Znacznie trudniej jest skupić się na za-
jęciach w warunkach domowych, gdzie zawsze jest 
coś do zrobienia, jak np. obiad, pomoc młodszemu 
rodzeństwu, czy jakiekolwiek inne, mniej lub bar-
dziej ważne obowiązki. Do tego dochodzi nagminne 
korzystanie z telefonu – przeważnie aktywność na 
różnych portalach społecznościowych. 

Z  własnego doświadczenia, które przybliżyłam 
nieco powyżej, wiem zatem, że skupienie się na za-
jęciach online jest niesamowicie trudne i  wymaga 
od nas dużo silnej woli, samozaparcia oraz fak-
tycznej chęci zdobycia przekazywanej nam wiedzy. 
Obecnie rozpoczęłam ostatni już semestr swojej 
edukacji, więc siłą rzeczy jednostek zajęciowych 
jest dosłownie garstka. Nie muszę się już zatem 
specjalnie przejmować tym, że przez te specyficzne 
warunki i własne roztargnienie, nie posiądę jakiejś 
niezbędnej do życia, czy wykonywania zawodu 
wiedzy. Moje zmartwienia w tym przypadku kiero-
wane są bardziej ku młodszemu rodzeństwu, które 
będąc w szkole podstawowej, mierzy się z takimi sa-
mymi trudnościami. I choć nie narzekałam na moż-
liwość uczestnictwa w wykładzie o godzinie ósmej, 
leżąc jeszcze pod kołdrą, to jednak zdecydowanie 
brakuje tej rutyny chodzenia na uczelnię i  przede 
wszystkim spotykania się ze znajomymi rówieśni-
kami. 

 ■ Oliwia Rybiałek

Moje 
zdalne 
nauczanie

Witamy „na pokładzie”

Wirtualny spacer 

„Szkoła 
bez dzwonka”
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Z  radością i  dumą możemy już ofi-
cjalnie poinformować, iż nasze Liceum 
otrzymało niezwykle prestiżowy certy-
fikat międzynarodowy. Po długim ocze-
kiwaniu nadeszła wreszcie wyczekiwana 
przez nas przesyłka z Japonii:

CERTYFIKAT potwierdzający otrzymanie 
nagrody między-narodowej tzw: SCHOOL 
INCENTIVE AWARD

Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie 
w  Międzynarodowym Konkursie na esej 
o tematyce pokojowej. Organizatorem jest 
Fundacja Pokoju, Goi Peace Foundation 
z  Tokio, Ministerstwo Edukacji, Kultury, 
Nauki i  Technologii z  Japonii i  UNESCO. 
Niezwykle cieszy nas tym bardziej fakt, 
iż jesteśmy jedyną szkołą z Polski, która 

uzyskała taki wynik a konkurencja była 
jak zawsze ogromna – nadesłano 33,632 
eseje ze 166 krajów z  całego świata. 
Bycie w  gronie wyróżnionych  szkół ze 
wszystkich kontynentów było dla nas 
bardzo miłą niespodzianką.

Jesteśmy naprawdę 
dumni a  sukces jest 
w  pełni zasłużony! 
Kopernik znany jest 
z wysokiego poziomu na-
uczania języków obcych, 
mamy naprawdę zdolną 
młodzież. Jeszcze raz 
chcielibyśmy bardzo po-
gratulować 10 uczniom, 
którzy przygotowali 
prace konkursowe, byli 
otwarci na wskazówki, 

wszelkie rady i propozycje opiekuna. Re-
zultaty przerosły nasze oczekiwania.

Dnia 22 stycznia pani prof. Marzena 
Kossak-Wąchała, opiekun młodzieży,  
zorganizowała spotkanie  całej „10” na 
platformie Zoom, gdzie mogła zapre-
zentować otrzymany certyfikat i  pod-
sumować cały konkurs. W  spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klas: 3b (Julia 
Kanak, Julia Gorajek, Oliwia Karczewska 
oraz Konrad Błosiński) i  3g (Oliwia Li-
zurej, Magdalena Orda, Magdalena Szyda, 
Aleksandra Sufin i Weronika Szydłowska) 
oraz absolwentka liceum, Weronika Pio-
trowska – aktualnie studentka Politech-
niki Wrocławskiej-Wydział Architektury, 
która w momencie przystąpienia do kon-
kursu była uczennicą klasy 3d.

Jak widać nasi uczniowie są pozy-
tywnie nastawieni do podejmowania 
wszelkich inicjatyw mających na celu 
promowanie pokoju czy poznawanie in-
nych kultur, a temu przyświeca idea kon-
kursu. Gratulujemy raz jeszcze i życzymy 
dalszych sukcesów. Choć konkurencja 
jest ogromna, to po cichu marzymy by 
do tegorocznej nagrody dołączyć jeszcze 
nagrodę indywidualną. Może w kolejnych 
edycjach konkursu…

 KOPERNIK NEWS: p. prof. Marzena 
Kossak-Wąchała

szkolne życie
,,Gdziekolwiek 

jesteś, żyjesz wła-
snym życiem (...)’’ 

- XV Powiatowy 
Konkurs Literacki

Jedną z  przewodnich idei towarzyszą-
cych organizatorom wszelakich kon-
kursów bywa chęć poszerzenia wiedzy 
uczestników w  danej dziedzinie przy 
jednoczesnym zmotywowaniu ich do dal-
szego samorozwoju. Jest to również za-
mysł, który przyświeca 
inicjatorom Powiato-
wego Konkursu Lite-
rackiego, czerpiącego 
inspirację z twórczości 
Ludmiły Marjań-
skiej, absolwentki 
I  LO w  Częstochowie. 
Jego historia sięga 
2006 roku, a  głównym 
celem pozostaje po-
głębienie znajomości 
życiorysu i  dorobku 
literackiego jednej 
z  najsłynniejszych 
autorek pochodzą-
cych z  Częstochowy. 
Poetka, prozaiczka, 
tłumaczka literatury 
angielskiej - to jedne 
z  wielu określeń, 
którymi moglibyśmy 
scharakteryzować tę postać. Bogata bio-
grafia Ludmiły Marjańskiej niewątpliwie 
zasługuje na zainteresowanie, toteż 
I  Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego, postanowiło zachęcić 
do zapoznania się z  nią szersze grono 
osób. Zaproponowana forma konkursu 
pierwotnie obejmowała dwie kategorie: 
literacki, a  także recytatorski i  poezji 
śpiewanej. Obecna sytuacja epidemiczna 

spowodowała jednak pewne ograni-
czenia i utrudnienia, a prace uczestników 
z poprzedniej edycji będą ocenione w te-
gorocznym, XV Powiatowym Konkursie Li-
terackim. Istotną kwestią jest inicjatywa 
zaktywizowania utalentowanych na polu 
artystyczno-literackim młodych osób, 
bowiem w  tym roku młodzież ze szkół 
ponadpodstawowych musiała zmierzyć 
się z  dalece inspirującym tematem. Jej 
zadanie polegało na rozwinięciu, przy 
wykorzystaniu dowolnego gatunku epic-
kiego, myśli poetki: ,,Gdziekolwiek jesteś, 
żyjesz własnym życiem, i  to jest ważne, 
co przynosisz ze sobą’’. Sprawdzenie prac 
obejmuje między innymi przyjrzenie się 

kryteriom takim 
jak: oryginal-
ność, popraw-
ność językowa 
czy zgodność 
z  tematem, 
a  w  skład ko-
misji wchodzą: 
prof. dr hab. 
Elżbieta Hurnik 
z  Instytutu Fi-
lologii Polskiej 
U n i w e r s y t e t u 
Humanistyczno-
-Przyrodniczego 
im. Jana Dłu-
gosza w  Czę-
stochowie i  mgr 
Urszula Zaleska, 
nauczyciel ję-
zyka polskiego 

w  I  LO im. Juliusza Słowackiego. Nie-
wątpliwie warto spróbować swych sił, 
przecież oprócz zostania laureatem lub 
finalistą konkursu, sam udział to z pew-
nością świetna okazja do poszerzenia 
wiedzy odnośnie do polskich twórców 
literackich oraz doskonalenia swego 
warsztatu pisarskiego.

Ewelina Kozłowska, IIIB

Sukcesy naszych 
uczniów

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza 
Słowackiego może poszczycić się licz-
nymi sukcesami i  osiągnięciami swoich 
uczniów. Szczególnie ostatni miesiąc 
obfitował w  warte podziwu dokonania. 
Nasi uczniowie, dzięki swojej ciężkiej 
i systematycznej pracy oraz wytrwałości 
w dążeniu do celu, zdobyli jedne z najlep-
szych nagród i wyróżnień w konkursach 
wszelkiego rodzaju. 

Mateusz Caban (kl. IIe) zajął 5. miejsce 
w  eliminacjach 
okręgowych Olim-
piady Wiedzy 
o  Polsce i  Świecie 
W s p ó ł c z e s n y m , 
co otworzyło mu 
drogę do etapu 
centralnego. Lena 
Głogowska (kl. IIIb) 
i  Mateusz Caban 
(kl. IIe) zakwalifiko-
wali się do części 
ustnej zawodów II 
stopnia Olimpiady 
Literatury i  Ję-
zyka Polskiego. 
Uczniowie klasy 
IIe: Mateusz Caban 
oraz Rafał Wiśniewski zakwalifikowali 
się do wojewódzkiego etapu Ogólno-
polskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy 
żołnierza i  dzieje oręża polskiego”. Nie-
zmiernie miło nam poinformować, że 
awans do etapu okręgowego Olimpiady 
Wiedzy o  Świecie Antycznym udało się 
uzyskać aż siedmiorgu uczniom z naszej 
szkoły: Filipowi Wojtyskowi, Kacprowi 

Pędrasiowi, Magdalenie 
Kulesze, Julii Kraw-
czyk, Kacprowi Men-
karskiemu, Maciejowi 
Świącikowi oraz Szy-
monowi Różyckiemu. 
Dominika Majer (kl. IIe) 
i  Olivier Szczytkowski 
(kl. IIa) zakwalifikowali 
się do etapu central-
nego Olimpiady Wiedzy 
o  Prawie. Zuzanna Mi-
chalczyk (kl. IIIb), Jo-
anna Sepioło (kl. IIIb) 
oraz Maria Tkacz (kl. IIe) 
uzyskały rekomendację 
do finału Olimpiady Fi-

lozoficznej. Z  radością informujemy, że 
Dominika Majer (kl. IIe) zajęła I miejsce, 
a  Łukasz Hamera (kl. IIa) - III miejsce 
w  finale V edycji konkursu „Od mun-
durka do togi”. Opiekunami finalistów 
były p. prof. Agnieszka Wiklińska oraz 
p. prof. Joanna Piątkowska. Dominika 
Majer zakwalifikowała się także do finału 

Olimpiady Wiedzy Historycznej. Martyna 
Maciągowska z kolei została wyróżniona 
w  VI Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze 
Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”. Po-
nadto, Magdalena Weżgowiec uzyskała 
srebrny medal w chodzie sportowym na 
2km na Halowych Mistrzostwach Sporto-
wych Śląska w Spale. Uczennica klasy IIIf, 
Marta Majka, zajęła III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w  paranarciarstwie bie-

gowym w Ptaszkowej na dystansie 5 km. 
Zwyciężczynią etapu ogólnoszkolnego 
II edycji konkursu języka angielskiego 
The Point Online, organizowanego przez 
Centrum Kształcenia Językowego „The 
Point” w  Krakowie została Natalia Pijet 
z klasy Id. 

Serdecznie gratulujemy naszym 
uczniom tak imponującej ilości sukcesów 
oraz trzymamy kciuki za kolejne etapy 
zmagań! 

Dominika Musiał   IIIb

Przodkowie żyją w nas tak długo, 
jak długo trwa pamięć o nich. Prze-
chowywanie w pamięci historii 
rodziny, wykonywanie biografii 
przodków, gromadzenie archiwum 
rodzinnego i dzielenie się tym z in-
nymi mogłoby się wydawać niezbyt 
atrakcyjnym zajęciem dla młodych 
ludzi. Tym bardziej cieszy, że uczen-
nica klasy pierwszej VII Liceum 
Ogólnokształcącego odpowiedziała 
na konkurs genealogiczny organi-
zowany przez Archiwum Państwowe 
w Białymstoku – MOJE ARCHIWA RO-
DZINNE. Natalia Makuch wywalczyła 
II miejsce w kategorii szkół ponad-
podstawowych. Gratulujemy.

Mój pradziadek – Fabian Sowiński

VII LO  
im.Mikołaja
Kopernika
w Częstochowie

Międzynarodowy certyfikat 
dla naszego liceum
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Mamy mistrzostwo  
w łyżwiarstwie szybkim
Pod koniec lutego na lodowisku MOSiR w Często-

chowie odbyły się zawody w łyżwiarstwie szybkim 
dziewcząt. W  rywalizacji wzięły udział cztery 
szkoły. Dziewczęta miały do przejechania dystans 
500m i  750m. Bezkonkurencyjne okazały się 
uczennice V LO im A. Mickiewicza w Częstochowie 
pokonując nasze odwieczne rywalki z  IX LO im. 
C. K. Norwida i tym samym zdobywając I miejsce 
w rywalizacji. 

To ogromny sukces naszych zawodniczek, biorąc 
pod uwagę sytuację epidemiologiczną oraz to, jak 
mało czasu miały na treningi i przygotowanie do 
zawodów. Jednak nie zawiódł hart ducha i  wola 
walki. Nasze „złotka” zdobyły I  miejsce druży-
nowo, oraz II i III miejsce w rywalizacji indywidu-
alnej, uzyskując najlepsze czasy. 

Naszą szkołę reprezentowały: N. Kotowska (IC), 
A. Budnik (IIIF), K. Rygał  (IIE). Dziewczętom  gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Opiekunowie: mgr K. Szlosar, mgr R. Znojkiewicz

W ostatnim czasie pracodawcy 
coraz częściej szukają wysoko 

wykwalifikowanych pracowników 
produkcji. Do tych pracowników 

zaliczają się mechatronicy.

Zespół Szkół im. B. Prusa w  Czę-
stochowie zawsze stara się stworzyć 
optymalne warunki wszechstronnego 
rozwoju osobowości ucznia, umoż-
liwić mu zdobywanie rzetelnej wiedzy, 
nauczyć samodzielności myślenia, 
kreatywności i  sprawności działania, 
a  przede wszystkim przygotować mło-
dego człowieka do współczesnych wy-
magań gospodarki rynkowej. 

Od 2005 roku szkoła wychodząc na-
przeciw potrzebom rynku pracy, za-
częła kształcić w  zawodach: technik 
mechatronik i  monter mechatronik. 
Wprowadzenie tych bardzo nowocze-
snych kierunków kształcenia, z  ob-
szaru zaawansowanych technologii, 
będących synergicznym połączeniem 
mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, 
pneumatyki, hydrauliki i  informatyki, 
stanowiło kontynuację i  istotne po-
szerzenie dotychczasowej oferty dy-
daktycznej naszej placówki. Przykłady 
urządzeń mechatronicznych, z  którymi 
mamy do czynienia na co dzień to 
bramy garażowe   i  wjazdowe, auto-

matycznie otwierane drzwi, maszyny 
technologiczne (np. obrabiarki nume-
ryczne sterowane komputerem), taśmy 
transportowe przy kasach w  markecie, 
na liniach produkcyjnych, szlabany na 
przejeździe kolejowym czy wjeździe na 
parking, sygnalizacja świetlna n a 
drodze, sprzęt medyczny 
ratujący życie, wszelkiego 
rodzaju protezy me-
dyczne sterowane elek-
tronicznie (np. sztuczne 
ramię sterowane za 
pomocą komputera im-
pulsami wysyłanymi przez 
mózg).

W  szkole funkcjonuje 
bardzo bogato wypo-
sażona pracownia me-
chatroniki powstała 
jako efekt moderni-
zacji przeprowadzonej 
w 2017r. W pracowni tej 
znajduje się    8 stano-
wisk wyposażonych w  za-
silanie pneumatyczne, elektryczne 
jedno    i  trójfazowe, sterowniki 
programowalne i  płyty montażowe do 
montażu układów sterowania, a  także 
z  wybranymi układami pomiarowymi, 
z  programowalnymi miernikami i  reje-
stratorami, układami transmisyjnymi 
z  konwerterami, układami sterowania 

p n e u m a -
t y c z n e g o 

i  elektropneu-
m a t y c z n e g o 
oraz stero-

wania napędem   
z  wykorzystaniem 

przemienników częstotliwości 
i  sterowników PLC. Dodat-

kowo   w  pracowni znajdują się 
stanowiska mobilne z  zamontowanymi 
płytami montażowymi umożliwiającymi 
łączenie różnych układów elektrycz-
nych energoelektrycznych jak  i  pneu-
matycznych.

Nauczyciele mechatronicy dbali 

i dbają o to, aby na bieżąco doposażać 
pracownię   w  nowoczesne urządzenia 
i  sprzęt z  branży mechatroniki i  auto-
matyki, korzystając przede wszystkim 
ze wsparcia wielu firm, z  którymi 
szkoła współpracuje: ETI POLAM Sp. 
z  o.o. – Pułtusk , LUMEL S.A. – Zielona 
Góra, HAFNER Pomagier Trzebuchowscy 
Spółka Jawna – Częstochowa, Eaton 
Electric Sp. z  o.o. – Katowice, ANIRO 
Sp.z  o.o. – Toruń, LIMATHERM SENSOR 
Sp. z  o.o.-Limanowa, FESTO Sp. z  o.o. 
– Janki k/Warszawy, F&F – Pabianice, 
, RELPOL S.A. – Żary, TWT AUTOMATYKA 
Sp. z  o.o. – Warszawa, i  innych. Wiele 
kontaktów zostało nawiązanych na Tar-

gach Automatyki, Pomiarów i  Robotyki 
AUTOMATICON    w  Warszawie oraz na 
Międzynarodowych Targach Energetyki 
ENERGETAB    w Bielsku – Białej. Firmy 
te wspomagały i  wspomagają szkołę 
w doposażaniu pracowni w nowoczesny 
sprzęt i  urządzenia wykorzystywane 
w  wielu zakładach przemysłowych 
w  obszarach układów pomiarowych, 
elektrycznych, pneumatycznych, hy-
draulicznych układów sterowania, sieci 
transmisyjnych itd.

Mechatronika jest wszechobecna 
w  życiu współczesnego człowieka. 
Absolwenci kierunku mechatronika są 
poszukiwanymi specjalistami na rynku 
pracy. Znajdują zatrudnienie w firmach 
wdrażających nowoczesne rozwiązania, 
w  biurach konstrukcyjno-projektowych, 
w działach badawczo-rozwojowych oraz 
w utrzymaniu ruchu. Zdobyta w trakcie 
nauki wiedza, a szczególnie ta z pogra-
nicza różnych dziedzin techniki, po-
zwala im się bardzo szybko dostosować 
do stawianych im wymagań. Dzięki temu 
są cenionymi pracownikami i  poszuki-
wanymi na rynku pracy specjalistami.

S. Jędrzejczyk

Więcej informacji o życiu Szkoły 
i zawodzie mechatronika na 
stronie Internetowej szkoły: 

www.zsprus.czest.pl oraz 
stronie mechatroników: 

http://www.zsprus.czest.pl/
technik-mechatronik/

Mechatronika - kierunek z przyszłością

Finał VI Wojewódzkiego  
Konkursu „Żołnierze Wyklęci. 

Niezłomni Bohaterowie” 
Uczennica naszej szkoły – J. Biernacka (IIB) otrzymała wyróż-

nienie w VI Wojewódzkim Konkursie: „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni 
Bohaterowie”, zorganizowanym przez Panią Jadwigę Wiśniewską 
Poseł do Parlamentu Europejskiego.

W tym roku napłynęła rekordowa liczba 453 prac z całego woje-
wództwa śląskiego - tym większy jest to sukces Julii oraz jej kole-
żanek i kolegów, którzy pomagali jej w stworzeniu finałowej pracy.

Uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie dyplomów laureatom odbyło 
się 5 marca. Transmisję z uroczystości można było śledzić na żywo 
za pośrednictwem fanpage’u Pani Europoseł: www.facebook.com/
jadwigawisniewska oraz na kanale Radia Katowice na YouTube.

mgr Krzysztof Łudzik - nauczyciel historii

V Powiatowy Konkurs Języka 
Angielskiego „SMART COOKIE”

W środę 24 lutego w siedzibie naszej szkoły odbył się V POWIA-
TOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „SMART COOKIE” pod pa-
tronatem Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli oraz 
wydawnictwa Macmillan. W  konkursie wzięło udział 28 uczniów 

szkół podsta-
wowych, którzy 
stanęli w  szranki 
mierząc się 
z  angielskimi 
idiomami do-
tyczącymi je-
dzenia. Oprócz 
uczniów ze szkół 
naszego miasta, 
gościliśmy repre-
zentantów z  Ka-
myka, Libidzy, 
Miedźna, Przy-

stajni i  Wręczycy Wielkiej. Pierwsze miejsce zajęła  P. Kozińska 
(SP w  Przystajni),  na drugim miejscu uplasowała się A. Mokros 
(SP w Przystajni), a trzecie miejsce zdobyła M. Leśnikowska (SP we 
Wręczycy Wielkiej). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! 

mgr K. Michalik, mgr K. Wojtal, zdj.: M. Klekowska (IIF)

Regionalny Konkurs 
Angielskiej Ortografii 

Spelling Quiz 2021  
już rozstrzygnięty!

26 lutego 2021 roku w  V LO im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie odbyło się spotkanie 
podsumowujące tegoroczną edycję Regional-
nego Konkursu Angielskiej Ortografii Spelling 
Quiz 2021. pod honorowym patronatem Pani 
Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Dyrektor De-
legatury Częstochowskiej Śląskiego Kuratorium 
Oświaty Pani Alicji Janowskiej, Alumni Associa-
tion U.S. State Department Exchange Programs. 

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja 
języka angielskiego, mobilizowanie do nauki, 
rozwijanie pasji twórczej oraz nabycie umiejęt-
ności pozytywnej rywali-
zacji wśród młodzieży. 

Tegoroczna edycja 
Konkursu była z  wielu 
powodów wyjątkowa. Ze 
względu na sytuację epi-
demiczną nie odbył się 
tradycyjny finał, a laureaci 
tegorocznej edycji zostali 
wybrani na podstawie 
prac nadesłanych na 
I etap. Zadaniem do wyko-
nania przez uczestników było napisanie wiersza 
pod tytułem „Spelling”.

Komisja w składzie: Konsul ds. Prasy i Kultury 
Amy Steinmann z  Konsulatu Generalnego USA 
w Krakowie oraz Prezes Stowarzyszenia Alumni 
Association U.S. State Department Exchange 
Programs, oceniając nadesłane prace zwracała 
uwagę na pomysł, kreatywność i logiczność wy-
powiedzi. Pani Konsul dodała, że pod względem 
poprawności językowej i stylistycznej, wszystkie 
nadesłane prace były bez zarzutu i  zasłużyły 
na wyróżnienie. Decyzja, o wyborze najlepszego 
wiersza była bardzo trudna. 

Podczas uroczystości Panią Europoseł Ja-
dwigę Wiśniewską reprezentował asystent 
Pan Marcin Woś, który pogratulował laureatom 

i  osobiście wręczył ufundowane przez Panią 
Europoseł nagrody. Szczególnym wyróżnieniem 
dla nas, organizatorów i uczestników konkursu, 
jest materiał wideo przygotowany szczególnie 
na tę okazję przez Panią Europoseł Jadwigę Wi-
śniewską. Pamiątkowe puchary dla zwycięzców 
w  kategorii JUNIOR i  SENIOR ufundowała au-
torka Konkursu Pani M. Gromotowicz, nauczyciel 
języka angielskiego w V LO.

Mistrzem w Kategorii Junior został: F. Ja-
strzębski (SP w  Żarkach), II miejsce  zajął O. 
Kotowicz (SP w Żarkach). Przyznano dwa trzecie 
miejsca: A. Tatarek (SP nr 54 z  Oddziałami In-
tegracyjnymi w  Częstochowie) oraz A. Dobosz 
(SP w  Kruszynie). Wyróżnienie otrzymali: 
J. Rygał (SP im. Powstańców Styczniowych 
w  Kruszynie). Mistrzem w  Kategorii Senior 
została: J. Nocoń z  V LO w  Częstochowie. 
Przyznano dwa drugie miejsca: O. Jerzowska 

(VII LO im. M. Koper-
nika w Częstochowie)  
i  J. Najnigier (LO 
w  Kamienicy Pol-
skiej.) Miejsce III 
zdobyła P. Stodół-
kiewicz (VII LO im. M. 
Kopernika w  Często-
chowie). Wyróżnienia 
otrzymali: W. Pilniak 
(ZS nr 2 im. Hetmana 
Stefana Czerniec-

kiego we Włoszczowie), M. Trąbski (VIII LO Sa-
morządowe), F. Ziora (LO w Kamienicy Polskiej), 
J. Bigielmajer (V LO im. Adama Mickiewicza 
w Częstochowie), D. Pędzioch (V LO im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie), J. Cieślak (V LO 
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie).

Wszystkim Laureatom gratulujemy i  zapra-
szamy do kolejnej edycji w  przyszłym roku 
szkolnym. 

„Niech Królestwo pisane językiem Szekspira 
i Benjamina Franklina otwiera się w Waszych 
sercach i rządzi mądrością za każdym dobrze 
przeliterowanym wyrazem i  inspiruje Was do 
pozytywnej aktywności i  twórczej przygody 
Waszego życia.” 

Autor Konkursu mgr Marzanna Gromotowicz

V LO  
im.Adama
Mickiewicza
w Częstochowie
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Wraz z nastaniem przedwiośnia 
rośnie zagrożenie pożarowe 
związane z wypalaniem traw. 
Warto przypomnieć, że proceder 
ten jest niezgodny z prawem i 
grożą za niego surowe sankcje 
karne oraz cofnięcie dopłat wy-
płacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było 
przekonać się wiosną ubiegłego roku, 
kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśnicza 
trwała kilkanaście dni. Mimo że od 
wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne 
instytucje przestrzegają przed wy-
palaniem traw, co roku znajdują się 
osoby, które lekceważąc te apele, za 
nic mają stwarzanie bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi 
oraz zwierząt i niszczenie środowiska 
naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania 
traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie 

nie powoduje bujniejszego odrostu 
traw. Nie poprawia też jakości gleby. 
Co więcej, w znacznym stopniu ob-
niża wartość plonów. Po przejściu 
pożaru gleba staje się jałowa i potrze-
buje nawet kilku lat, aby powrócić do 
stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla 
całego ekosystemu – zniszczona zo-
staje nie tylko warstwa życiodajnej 
próchnicy, giną również zwierzęta. 
Podpalanie traw bywa często przy-
czyną pożarów lasów i zabudowań 
gospodarczych, w których życie tracą 
także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet 
więzienie

Zakaz wypalania traw określony 
został w Ustawie o ochronie przy-
rody oraz w Ustawie o lasach, a Ko-
deks wykroczeń przewiduje za to 
karę nagany, aresztu lub grzywny, 
której wysokość może wynieść od 5 
tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w 
wyniku podpalenia trawy dojdzie do 
pożaru, który sprowadzi zagrożenie 

utraty zdrowia lub życia wielu osób 
albo zniszczenia mienia wielkich roz-
miarów, wtedy sprawca – zgodnie z 
zapisami Kodeksu karnego – podlega 
karze pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko 
utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wy-
palającemu grożą również dotkliwe 
kary, które nakładać może Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Zakaz wypalania gruntów 
rolnych jest jednym z warunków, 
których rolnicy zobligowani są prze-
strzegać, aby móc ubiegać się o płat-
ności bezpośrednie oraz płatności 
obszarowe w ramach PROW 2014-
2020. W przypadku jego złamania 
ARiMR może nałożyć na rolnika karę 
finansową zmniejszającą wszystkie 
otrzymywane przez niego płatności 
o 3 proc. W zależności od stopnia 
winy, może zostać ona obniżona do 
1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. 
Jeszcze wyższe sankcje przewidziane 
są dla tych, którzy świadomie wypa-
lają grunty rolne – muszą oni liczyć 
się z obniżeniem płatności nawet o 
25 proc. Agencja może również po-
zbawić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe wy-
palanie przez niego traw.

W kłobuckim magistracie odbyło się przekaza-
nie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnej z terenu tamtejszej gminy.

Z nowego sprzętu cieszą się strażacy z OSP Kłobuck i OSP 
Łobodno. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu udzie-
lonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, środkom przekazanym 
przez Gminę Kłobuck, dofinansowaniu Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz środkom własnym.

Dzięki tym funduszom zakupiono:
 � środki ochrony osobistej (ubrania specjalne, hełmy, ręka-
wice, buty),

 � armaturę pożarniczą (węże, prądownice, wytwornica piany, 
kurtyna wodna, smok ssawny)

 �pozostały sprzęt i wyposażenie: radiotelefon, latarki, za-
bezpieczenia na kierownicę (stosowane w ratownictwie 
drogowym), pilarka ratownicza do cięcia materiałów wielo-
warstwowych, bosaki dielektryczne.

 →Całkowity koszt uzyskanej dotacji wyniósł prawie  
50 000 złotych.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
ARiMR przypomina

Wypalanie traw grozi 
utratą dopłat

Kłobuck i Łobodno

Sprzęt ratowniczy 
dla OSP
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 ■ Opracowanie kolumny: Oliwia Rybiałek

Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Praw Konsu-
menta, przypadający na 15 
marca, jest dniem szczególnie 
ważnym, ponieważ każdy z  nas 
jest konsumentem, niezależnie 
od tego, czy kupujemy jedynie 
bułkę w  sklepie, czy też naby-
wamy mieszkanie. Dzień ten 
powstał, aby przypominać, że 
prawa konsumenta muszą być 
przestrzegane, to właśnie od po-
ziomu ochrony praw 
konsumenta, zależy poczucie 
bezpieczeństwa i  sprawiedli-
wości w społeczeństwie. 

Ruch konsumencki swoją tra-
dycją sięga aż do XIX wieku, po-
nieważ to wtedy miały miejsce 
pierwsze gwałtowne procesy 
uprzemysłowienia. W  1891 
roku w  Nowym Jorku powstała 
pierwsza na świecie organizacja 
konsumencka o  nazwie Liga Kon-
sumentów. Swoją działalność 

zaczęła, propagując działalność 
sklepów, które charakteryzowały 
się odpowiednimi warunkami 
sanitarnymi oraz stosownymi go-
dzinami pracy. Za ich przykładem 
poszli inni i podobne ligi zakładane 
były w  różnych miastach w  Sta-
nach Zjednoczonych. W  końcu 
w  1899 roku stworzyły one Na-
rodową Ligę Konsumentów. Była 
to pierwsza na świecie ogólnokra-
jowa organizacja konsumencka, 
która istnieje do dziś. To właśnie 
w  USA w  1902 roku uchwalony 
został także pierwszy akt prawny, 
dotyczący ochrony interesów 
konsumentów, który w  szcze-
gólności odnosił się do czystości 
żywności oraz lekarstw. 

Nieco inaczej sytuacja rozwijała 
się w  Europie. Tradycja ochrony 
konsumentów sięga lat jeszcze 
wcześniejszych i  wiodła, szcze-
gólnie we Francji oraz Wielkiej 
Brytanii, przez ruch spółdzielczy. 
Pierwsza francuska spółdzielnia 

konsumencka powstała w  1835 
roku w  Lyonie, a  w  1910 roku 
w  Paryżu powołana do życia 
została Liga Konsumentów. 
Natomiast w  Wielkiej Brytanii 
pierwsza taka spółdzielnia utwo-
rzyła się w 1844 roku w Rochdale. 
Następnie prawie pięćdziesiąt lat 
później wprowadzono w  życie 
ustawę o sprzedaży dóbr. Zgodnie 
z  nią konsument miał prawo wy-
magać m.in., aby sprzedawane 
produkty były zgodne z  obowią-
zującymi standardami jakości, 
unikały długiego łańcucha pośred-
nictwa, który podwyższa cenę czy 
były całkowicie zgodne z  opisem 
sprzedawcy. Nieco gorzej wyglą-
dało to w Europie Wschodniej, po-
nieważ pierwsza (i przez długi czas 
jedyna) organizacja konsumencka 
– Federacja Konsumentów – po-
wstała dopiero w 1981 roku.

Dlaczego jednak Światowy Dzień 
Praw Konsumentów obchodzi się 
właśnie 15 marca? Data ta została 

wybrana na pamiątkę wystąpienia 
prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, Johna F. Kennedy’ego, które 
odbyło się właśnie 15 marca 
1962 roku. Kennedy wypowie-
dział wtedy znaczące zdanie: 
„Wszyscy, z  definicji, jesteśmy 
konsumentami”. Prezydent USA 
zaprezentował wtedy również 
projekt ustawy o  prawach kon-
sumentów, który zawierał cztery 
podstawowe punkty: prawo do 
bezpieczeństwa, informacji, wy-
boru spośród różnych produktów 
i  usług po konkurencyjnych ce-
nach oraz wyrażania opinii, ma-
jących wpływ na kształtowanie 
polityki konsumenckiej. Na pa-
miątkę tego wydarzenia między-
narodowa organizacja związków 
konsumenckich zwana Consu-
mers International, która zrzesza 
240 organizacji i instytucji konsu-
menckich ze 120 krajów świata, 
ogłosiła w 1983 roku, że 15 marca 
będzie od tej pory obchodzony 
jako Światowy Dzień Praw Kon-
sumenta. Ponadto dwa lata póź-
niej Zgromadzenie Ogólne ONZ 

jednogłośnie przyjęło „Wytyczne 
w  sprawie ochrony konsumenta”, 
które skierowane były do rządów 
wszystkich krajów członkow-
skich. Wskazują one na ich różne 
powinności takie, jak: zwalczanie 
w biznesie nieuczciwych praktyk, 
dotykających konsumentów, 
wspieranie wzrostu etyki produ-
centów oraz sprzedawców czy też 
ułatwianie rozwoju niezależnemu 
ruchowi konsumenckiemu. 

Mimo wszystko w  Polsce tra-
dycja obchodzenia Światowego 
Dnia Konsumenta jest zdecydo-
wanie krótsza, bo trwa od 2000 
roku, kiedy to 2 marca uchwa-
lona została ustawa o  ochronie 
niektórych praw konsumentów 
oraz odpowiedzialności za wy-
rządzoną szkodę przez produkt 
niebezpieczny. Do obchodów włą-
czają się co roku takie instytucje 
publiczne, jak Urząd Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów czy 
Inspekcja Handlowa oraz organi-
zacje konsumenckie, np. Stowa-
rzyszenie Konsumentów Polskich. 

Obchodzony 15 marca Świato-
wy Dzień Praw Konsumenta to 
idealna okazja, aby poznać 
swoje prawa, ponieważ konsu-
mentami jesteśmy na co dzień 
i nie wiemy, w którym momen-
cie taka wiedza może nam się 
przydać. 

Za początek warto by pochylić 
się nad tym, kim w ogóle jest kon-
sument. Z definicji to osoba, która 
nabywa produkt (może być to co-
kolwiek – jedzenie, odzież, sprzęt 
AGD/RTV) lub korzysta z  usługi 
(u  fryzjera czy w  banku). Jednak 
nie zawsze ta sytuacja będzie tak 
jednoznaczna. Według Kodeksu 

Cywilnego konsumentem jest 
osoba fizyczna, dokonująca czyn-
ności prawnej, tj. właśnie naby-
wająca towar lub usługę, lecz robi 
to w  celu bezpośrednio niezwią-
zanym z  prowadzoną przez siebie 
działalnością gospodarczą czy też 
zawodową. Ponadto w relacji kon-
sument-sprzedawca, to właśnie 
ten pierwszy jest traktowany jako 
słabsza strona sporu i  otrzymuje 
znacznie większe wsparcie ze 
strony państwa. Świadczy o  tym 
między innymi fakt, że praw konsu-
mentów chroni Konstytucja RP. 

Przepisy, dotyczące ochrony praw 
konsumenta, rozsiane są w  treści 
wielu aktów prawnych, jednak 
warto je znać. W  praktyce, prawa 
konsumenta najczęściej sprowa-
dzają się do kwestii zwrotów lub 
reklamacji zakupionych towarów. 
Sytuacja jednak różni się względem 
tego, czy robimy zakupy w  sklepie 
stacjonarnym czy internetowym. 
W  tym pierwszym wariancie mu-
simy liczyć się z  tym, że zwrot 
wymaga dobrowolnej zgody sprze-
dawcy. Natomiast w przypadku za-
kupów przez internet, konsumenta 
obejmuje tzw. prawo odstąpienia 
od umowy, co znaczy, że może 
zwrócić towar w  przeciągu 14 dni 
kalendarzowych od momentu jego 
otrzymania. Nie trzeba przy tym 
podawać przyczyn rezygnacji. Ta-
kiemu zwrotowi podlegają oczy-
wiście jedynie te towary, które nie 
były użytkowane. Konsument ma 
jednak prawo odpakowywania oraz 
sprawdzania ich przydatności. 

Konsumenci powinni egze-

kwować swoje prawa. Jeżeli 
w  danej sytuacji nie mieliby oni 
możliwości bezpośredniego do-
gadania się czy też rozwiązania 
sporu z  drugą stroną, czyli sprze-
dawcą lub usługodawcą, to mogą 
zwrócić się o  pomoc do specjali-
stów. Takiego wsparcia szukać na-
leży u rzecznika praw konsumenta 
lub organizacji konsumenckich. 
W  sytuacjach bardziej ekstre-
malnych swoich praw dochodzić 
można również w  polubownych 
sądach konsumenckich. Ich wyroki 
oraz ugody przed nimi zawarte 
mają taką samą moc prawną, jak 
w  przypadku sądów powszech-
nych. Sądów takich jest obecnie 16 
oraz 15 ośrodków zamiejscowych 
i  działają przy Wojewódzkich 
Inspektoratach Inspekcji Han-
dlowej. Trafić tam mogą jedynie 
spory pomiędzy konsumentami 
oraz przedsiębiorcami, które wy-
nikają z  umów sprzedaży i  świad-
czenia usług. Jednak zgodę na 
taki sposób rozwiązania sporu 
muszą wyrazić jego obie strony. 
Ponadto sprawy, które trafiają do 
sądów konsumenckich, nie mogą 
przekraczać 10 tysięcy złotych 
(maksymalna wartość przedmiotu 
sporu). Jedynym wyjątkiem od tej 

reguły stanowi Stały Polubowny 
Sąd Konsumencki w  Warszawie. 
Warto jeszcze dodać, że każda ze 
stron może być reprezentowana 
przez pełnomocnika, a  koszty po-
stępowania w  naturalny sposób 
ponosi przegrany. 

Konsumentów pośrednio do-
tyczą także przepisy o nieuczciwej 
konkurencji. Odnoszą się szcze-
gólnie do niedozwolonej re-
klamy, która według definicji jest 
sprzeczna z przepisami prawa, do-
brymi obyczajami, a także narusza 
godność człowieka. Wyjątkowym 
przypadkiem będzie tu reklama 
uciążliwa. Polega ona na tym, że 
ingeruje w  sferę prywatności, 
szczególnie poprzez nagabywanie 
w  miejscach publicznych, nadsy-
łanie niezamówionych towarów 
oraz nadużywanie technicznych 
środków przekazu. 

Warto jednak abyśmy jako kon-
sumenci unikali konfliktów oraz 
nieporozumień, przede wszystkim 
czytając dokładnie regulaminy czy 
kontaktując się ze sprzedawcami/
usługodawcami w  razie wszelkich 
wątpliwości jeszcze zanim podej-
miemy decyzję o zakupie. 

15 marca

Światowy Dzień 
Praw Konsumenta

15 marca

Jakie mamy prawa 
jako konsumenci?
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Celem postępowania upadłościowego jest 
spłata jak w  najwyższym stopniu roszczeń 
wierzycieli,  a także - jeśli racjonalne względy 
na to pozwolą - aby dotychczasowe przedsię-
biorstwo dłużnika zostało zachowane. Jakie 
jednak warunki należy spełnić, aby móc 
ogłosić upadłość swojego przedsiębiorstwa 
czy prowadzonej działalności gospodarczej?

Jakie podmioty mogą ogłosić upadłość?

Ogłosić upadłość mogą osoby fizyczne prowa-
dzące jednoosobową działalność gospodarczą 
(wpisane do CEIDG), a  także spółki wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością, spółka ak-
cyjna czy jawna). 

Jeśli chodzi o  przedsiębiorcę prowadzącego 
jednoosobową działalność gospodarczą to jest 
możliwe ogłoszenie upadłości także w razie jego 
śmierci, jeżeli wniosek o  ogłoszenie upadłości 
został złożony w  terminie roku od dnia śmierci 
przedsiębiorcy. W  przypadku gdy osoba pro-
wadząca działalność gospodarczą zaprzestała 
prowadzenia przedmiotowej działalności, jej 
wierzyciel może złożyć wniosek o  ogłoszenie 
upadłości, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie 
upłynął rok. Powyższe dotyczy również przed-
siębiorcy, który faktycznie prowadził działalność 
gospodarczą, ale nie dokonał jej zgłoszenia do 
CEIDG – wierzyciel takiego przedsiębiorcy może 
złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości jeżeli 
od dnia zaprzestania prowadzenia działalności 
nie upłynął rok.

Co z ogłoszeniem upadłości, jeśli 
przedsiębiorca złożył wniosek o prze-
prowadzenie postępowania restruktu-
ryzacyjnego?

Co do zasady nie można ogłosić upadłości 
przedsiębiorcy w  okresie od otwarcia postępo-
wania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia 
lub prawomocnego umorzenia. W  przypadku 
złożenia wniosku o  ogłoszenie upadłości i  tzw. 
wniosku restrukturyzacyjnego, w  pierwszej 
kolejności rozpoznaje się wniosek restruktury-
zacyjny (rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości zostaje wstrzymane). Powyższa zasada 
nie będzie miała zastosowania, jeśli wstrzymaniu 
rozpoznania wniosku o  ogłoszenie upadłości 
sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli dłużnika 
– w  takiej sytuacji wniosek restrukturyzacyjny 
i wniosek o ogłoszenie upadłości będą rozpozna-
wane łącznie.

Jakie są podstawy do ogłoszenia upadłości?

Upadłość ogłasza się w  stosunku do dłużnika, 
który stał się niewypłacalny. W  skrócie i  upro-
szeniu mówiąc, za niewypłacalnego możemy 
uznać dłużnika, który nie płaci swoich wymagal-

nych zobowiązań pieniężnych (nie chodzi o długi 
niepieniężne, tzw. rzeczowe) i utracił w praktyce 
zdolność do ich regulowania. Utrata zdolności do 
wykonywania zobowiązań wiąże się z  brakiem 
płynnych środków, które dłużnik mógłby przezna-
czyć na spłatę swoich długów. Istnienie majątku 
trwałego, którego spieniężenie umożliwiałoby 
zaspokojenie wierzycieli, nie przesądza o  możli-
wości dłużnika do spłaty swoich wymagalnych 
zobowiązań.

Przez utratę zdolności do spłaty długów rozu-
miemy taką sytuację, w  której dłużnik nie płaci 
w  wyniku braku środków pieniężnych. Bez zna-
czenia jest, czy majątek dłużnika przewyższa 
swoją wartością jego zobowiązania. Właśnie w ta-
kich okolicznościach, tj. kiedy dłużnik nie reguluje 
swoich wymagalnych zobowiązań i  ma majątek, 
który można przeznaczyć na zaspokojenie wierzy-
cieli, należy ogłosić upadłość. Trzeba przy tym pa-
miętać, że wartość majątku powinna być oceniana 
na podstawie wartości rzeczywistej (zbywczej). 

Niewypłacalnym nie będzie więc ten, kto chwi-
lowo i  przejściowo nie jest w  stanie uregulować 
swoich długów. W praktyce przyjmuje się, że trzy-
miesięczne opóźnienie w zapłacie pozwala uznać, 
że sytuacja dłużnika jest na tyle zła, że powinno 
dojść do ogłoszenia upadłości. Dłużnik może 
bronić się, twierdząc, że mimo ponad 3-miesięcz-
nych opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest to 
sytuacja przejściowa i  w  niedługim czasie będzie 
w stanie uregulować istniejące wymagalne zobo-
wiązania, ale musi umieć to udowodnić. Może to 
nastąpić wskutek np. zaciągnięcia kredytów, poży-
czek, zbycia części majątku, podniesienia kapitału 
spółki, pozyskania środków z emisji obligacji, ect.

W praktyce może się zdarzyć, że przedsiębiorca 
będący osobą fizyczną spłaca na bieżąco swoje 
zobowiązania handlowe, lecz nie reguluje długów 
prywatnych (np. raty kredytu hipotecznego). 
Może się nawet zdarzyć, że owe długi prywatne 
powstały jeszcze w  czasie, kiedy nie był jeszcze 
przedsiębiorcą. W  takiej sytuacji również może 
dojść do wszczęcia postępowania restrukturyza-
cyjnego lub ogłoszenia upadłości tego przedsię-
biorcy, jeśli sąd uzna, że nastąpiła utrata zdolności 
płatniczej dotycząca całości jego długów.

Niewykonywanie wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych jest podstawową i  powszechną 
przesłanką ogłoszenia upadłości. Dodatkowo 
natomiast, dla dłużników wpisanych do KRS 
wprowadzono dodatkowy przepis, iż podstawą 
do ogłoszenia upadłości jest stan, w  którym zo-
bowiązania pieniężne dłużnika przekraczają 
wartość jego majątku, a  stan ten utrzymuje się 
przez okres przekraczający 24 miesiące. Jest to 
tzw. stan ciągłości utrzymywania się stanu nad-
miernego zadłużenia; oczywiście chwilowe odzy-
skanie płynności i nadwyżki majątku nad długami 
nie oznacza samo w  sobie likwidacji tego stanu. 
Przy ustalaniu wartości majątku należy stosować 
przepisy ustawy o rachunkowości, ale z uwzględ-
nieniem jego wartości rzeczywistej, a  nie księ-
gowej.

 ■ Hubert Nowak

Wniosek o ogłoszenie 
upadłości – kto jest 
uprawniony do jego złożenia 
oraz jakie elementy konieczne 
musi zawierać?

Pierwszym krokiem w  przypadku, 
kiedy stajemy się niewypłacalni i zde-
cydujemy się na ogłoszenie upadłości, 
jest złożenie do sądu odpowiedniego 
wniosku. Przepisy prawa wskazują 
elementy konieczne, które musi za-
wierać przedmiotowy wniosek, aby 
sąd mógł zająć się naszą sprawą.

Do jakiego sądu należy złożyć 
wniosek o ogłoszenie 
upadłości?

Sądem właściwym do spraw o ogło-
szenie upadłości jest sąd rejonowy 
(wydział gospodarczy), w  którego 
obszarze znajduje się główny ośrodek 
podstawowej działalności dłużnika. 
Jest to miejsce, w którym dłużnik re-
gularnie zarządza swoją działalnością 
o  charakterze ekonomicznym i  które 
jako takie jest rozpoznawalne dla 
osób trzecich.

W  przypadku spółek domniemywa 
się, że główny ośrodek podstawowej 
działalności gospodarczej znajduje się 
w jej siedzibie. Jeśli chodzi natomiast 
o  osoby, które prowadzą jednooso-
bową działalność gospodarczą, przyj-
muje się, że jest to główne miejsce 
wykonywania działalności gospodar-
czej lub zawodowej.

Kto jest uprawniony do 
złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości?

Przede wszystkim uprawniony jest 
dłużnik lub każdy z  jego wierzycieli 
osobistych (tj. taki, który może do-
magać się zapłaty nie tylko z  dóbr 
rzeczowych – np. z domu, na którym 
ustanowiona jest hipoteka - ale i z ma-
jątku osobistego dłużnika). Poza tym 
przepisy prawa wskazują kilka innych 
podmiotów, które są uprawnione 
do złożenia takiego wniosku (np. dla 
spółki  jawnej, spółki partnerskiej, 
spółki komandytowej oraz spółki ko-
mandytowo-akcyjnej będzie to każdy 
ze wspólników odpowiadających bez 
ograniczenia za zobowiązania spółki).

Co bardzo ważne, na dłużniku i  na 
wyżej wskazanych podmiotach spo-
czywa ustawowy obowiązek zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
stanu niewypłacalności. Jeśli wniosek 
nie zostanie złożony we wskazanym 
wyżej terminie to może to grozić od-
powiedzialnością odszkodowawczą. 

Jakie elementy konieczne musi 
zawierać wniosek o ogłoszenie 
upadłości?

Niezależnie od tego kto składa 
wniosek, powinien on zawierać nastę-
pujące dane:

 ● imię i nazwisko dłużnika lub jego 
nazwę;

 ● numer PESEL albo KRS dłużnika;
 ● miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę, adres dłużnika;

 ● wskazanie reprezentantów spółki 
lub osoby prawnej lub likwida-
torów, jeżeli są ustanowieni;

 ● imiona i nazwiska oraz miejsce za-
mieszkania wspólników odpowia-
dających za zobowiązania spółki 
bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem;

 ● wskazanie miejsca głównego 
ośrodka podstawowej działalności 
dłużnika;

 ● wskazanie okoliczności, które uza-
sadniają wniosek i ich uprawdopo-
dobnienia;

 ● informację, czy dłużnik jest uczest-
nikiem podlegającym prawu pol-
skiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płat-
ności lub systemu rozrachunku 
papierów wartościowych w rozu-
mieniu ustawy o ostateczności 
rozrachunku w systemach płat-
ności i systemach rozrachunku 
papierów wartościowych oraz za-
sadach nadzoru nad tymi syste-
mami – tego wymogu nie musi 
spełnić wierzyciel-wnioskodawca,

 ● informację, czy dłużnik jest spółką 
publiczną w rozumieniu przepisów 
o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych.

 ● Jeśli wniosek składa sam dłużnik, 
powinien on dołączyć do wniosku:

 ● aktualny wykaz majątku z szacun-
kową wyceną jego składników;

 ● bilans sporządzony przez dłuż-
nika dla celów postępowania, na 
dzień przypadający w okresie trzy-
dziestu dni przed dniem złożenia 
wniosku;

 ● spis wierzycieli z podaniem ich ad-
resów i wysokości wierzytelności 
każdego z nich oraz terminów za-
płaty, a także listę zabezpieczeń 
dokonanych przez wierzycieli na 
jego majątku wraz z datami ich 
ustanowienia;

 ● oświadczenie o spłatach wierzytel-
ności lub innych długów dokona-
nych w terminie sześciu miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku;

 ● spis podmiotów zobowiązanych 
majątkowo wobec dłużnika wraz 
z adresami, z określeniem wierzy-
telności, daty ich powstania i ter-
minów zapłaty;

 ● wykaz tytułów egzekucyjnych oraz 
tytułów wykonawczych przeciwko 
dłużnikowi;

 ● informację o postępowaniach 
dotyczących ustanowienia na 
majątku dłużnika obciążeń pod-
legających wpisowi w księdze 
wieczystej lub w rejestrach, jak 
również o prowadzonych innych 
postępowaniach sądowych, ad-
ministracyjnych, sądowoadmi-
nistracyjnych oraz przed sądami 
polubownymi dotyczących ma-
jątku dłużnika;

 ● informację o miejscu zamiesz-
kania reprezentantów spółki lub 
osoby prawnej i likwidatorów, je-
żeli są ustanowieni;

 ● informację, czy w jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 
lub więcej pracowników lub
b) osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów 
i  usług oraz operacji finansowych 
przekraczający równowartość 
w złotych 50 milionów euro, lub
c) sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego 
z tych lat przekroczyły równowar-
tość w złotych 43 milionów euro.

Jeśli dłużnik nie może dołączyć do 
wniosku dokumentów, o  których 
mowa powyżej, powinien podać 
przyczyny ich niedołączenia oraz je 
uprawdopodobnić. 

Wraz z  wnioskiem o  ogłoszenie 
upadłości dłużnik jest obowiązany 
złożyć oświadczenie na piśmie co do 
prawdziwości danych zawartych we 
wniosku. W  razie niezłożenia przed-
miotowego oświadczenia, sąd zwróci 
wniosek dłużnikowi bez wzywania do 
jego uzupełnienia. 

Wniosek o  ogłoszenie upadłości 
podlega opłacie stałej w  wysokości 
1.000 zł. Wyjątkowo, gdy dotyczy on 
ogłoszenia upadłości osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności gospo-
darczej (tzw. upadłość konsumencka), 
pobierana jest jedynie opłata podsta-
wowa w wysokości 30 zł.

 ■ Hubert Nowak

Ogłoszenie upadłości 
– jakie warunki należy spełnić, żeby sąd 
ogłosił upadłość naszego przedsiębiorstwa?

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

69.900 zł 

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., gwarancja

69.900 zł

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

69.900 zł

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

78.900 zł

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

AUDI A6 
2.0D, kraj.,rok prod. 
2018, gwarancja, I-wł., 
serwisowany

129.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, , 2014, kraj.,  95.900 zł 
BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014,  169.000 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi, 

czujniki,  89.900 zł
BMW X6 3.0D zakup 2018, 313 kM, M pakiet F-VAT,   238.900 zł
Citroen C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.,  21.900 zł
Dodge Caliber 2.0 D., rok prod. 2007,  12.000 zł
FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000,  2.700 zł
FIAT PUNTO 1.2 E + LPG, rok prod. 2001,  2.900 zł
FORD Fiesta 1.25 E, rok prod. 2016,  27.900 zł
FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., serwisowany, F-VAT,  

 28.900 zł
FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.,  21.900 zł
FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
Hyundai i30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  29.900 zł
JEEP CHEROKEE 2.0 D, kraj., I-wł., F-VAT, serwisowany,  

rok prod. 2016,  64.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł., serwiso-

wany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010,  23.900 zł
MERCEDES GLC coupe, 2.2D, zakup 2018r., kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT  149.900 zł
MERCEDES GLC 2.2D, zakup 2016r., kraj., serwisowany, F-VAT  

 129.900 zł 
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003  16.900 ZŁ
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
Opel Meriva 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  7.900 zł
OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008,  19.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010 ,  19.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany,  

 47.800 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj. 19.900 zł
Subaru Legacy 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., F-VAT,  

serwisowany,  71.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.,  7.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014-2016r., gwarancja, I-wł., 

serwisowany 28.900-30.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014,  36.000 zł
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005  12.800 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  63.900 zł
VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,   56.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  58.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW Tiguan 2012 rok, 1.4E/160 kM,  42.000zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  46.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 12 marca 2021

Od kiedy będą obowiązywać

Dodatkowe dotkliwe kary  
dla kierowców i pieszych

 ■ cd. ze str. 1
Ustawa podpisana przez pre-

zydenta przewiduje rozwiązania 
mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ruchu dro-
gowego, w tym przede wszystkim 
pieszych przechodzących przez 
jezdnię drogi po przejściu dla pie-
szych.

Zgodnie z  nowymi re-
gulacjami pieszy znajdu-
jący się już na przejściu 
będzie miał pierwszeń-
stwo przed każdym 
pojazdem, a  pieszy 
dopiero na nie wcho-
dzący – pierwszeństwo 
przed każdym pojazdem 
z  wyjątkiem tramwaju. 
Jednocześnie kieru-
jący pojazdem, zbli-
żając się do przejścia 
dla pieszych, będzie 
zobowiązany zachować 
szczególną ostrożność 
i  zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić na niebezpie-
czeństwo pieszego.

W  nowelizacji przepisów za-
warto również zapis, zgodnie 
z  którym podczas wchodzenia 
czy przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko, w  tym również na 
pasach, pieszy nie będzie mógł 
korzystać z  telefonu lub innego 

urządzenia elektronicznego 
„w  sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obser-
wacji sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu dla pieszych”.

Ponadto nowelizacja przepisów 
Prawa o ruchu drogowym określa 
dopuszczalną prędkość pojazdów 
na obszarze zabudowanym na 50 

km/h niezależnie od pory dnia. Do-
tychczas w porze nocnej (w godzi-
nach 23-5) dopuszczalna prędkość 
na takim obszarze wynosiła 60 
km/h. Jak wskazywali autorzy pro-
jektu, różnica prędkości między 50 
a  60 km/h ma istotne znaczenie 
w kontekście długości drogi hamo-
wania pojazdu oraz potencjalnych 
skutków zdarzeń drogowych.

Ustawa wprowadza także obo-
wiązek zachowania odpowiedniej 
odległości od pojazdu poprzedza-
jącego na autostradach i  drogach 
ekspresowych. Niedopuszczalna 
będzie więc jazda na tak zwanym 
zderzaku. Kierujący pojazdem 
podczas przejazdu autostradą 
i  drogą ekspresową będzie obo-

wiązany zachować mi-
nimalny odstęp między 
pojazdem, którym 
kieruje, a  pojazdem ja-
dącym przed nim na 
tym samym pasie ruchu. 
- Odstęp ten wyrażony 
w metrach powinien po-
zostawać nie mniejszy 
niż połowa liczby okre-
ślającej prędkość po-
jazdu, którym porusza 
się kierujący, wyra-
żonej w  kilometrach na 
godzinę. Obowiązek 
zachowania minimal-
nego odstępu nie bę-
dzie stosowany tylko 

podczas manewru wyprzedzania  
– napisano w ustawie. W praktyce 
oznacza to, że kierowca jadący 
z  prędkością 100 km/h powinien 
jechać w  odległości 50 metrów 
za pojazdem przed nim. Nowe 
przepisy wchodzą w życie z dniem  
1 czerwca 2021 r.

 ■ Katarzyna Gwara
zdj. freepik.com
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

ogłoszenia

MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

 O KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, zastały 
w garażu np. Warszawa, Syrena, Mo-
skwicz, Wołga, Skoda, Zaporożec, Junak, 
WFM, WSK, Osa, Komar, Motorynka i in-
ne . Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

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

 O Chevrolet Spark 796 cm3, przebieg:  
42 tys., 2007, biały, garażowany, cena:  
4 500, tel. 511 113 637

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

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

 O Wynajmę działkę pod działalność go-
spodarczą, 1 zł za metr kwadratowy, 
na terenie Częstochowy, mieszkanie 
trzech wieszczy, m - 3, umeblowane, 
cena 1000 zł - tel. 503 002 462

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

 O  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na zamieszka-
nie, najem krótkoterminowy,  
ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

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

 O Dom w szeregowej zabudowie: Cz-wa 
/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kon-
taktowy 34 317 27 48

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

 O Mieszkanie - Częstochowa (dzielni-
ca: Parkitka) cena: 269 500,00 pln  
powierzchnia: 49,00 m², stan develo-
perski; tel. 502583667

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

 O 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

Działka budowlana  
922 m2 (20x46m)  

Aleksandria, ul. Gościnna  
obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowa-
ny w 1969r,  300 m do pętli 
MPK. Wznowione granice, 
nowe ogrodzenie od drogi. 

70 tys. zł.  
Bez pośredników  
Tel. 795-525-997

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

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

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

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

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

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

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

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

 O Antyki – francuski komplet z 1896 r.: 
Biblioteczka + komoda z marmuro-
wym blatem. Sygnowany, perfekcyjna 
renowacja. Tel. 34 – 367 65 56

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

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

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

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

 O Drzwi białe pokojowe, dwie pary:  
wejściowe i harmonijkowe.  
Tel. 501 109 822

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

 O Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

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

 O Kopierkę laserową HP 1010  
- tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) mysz-
ki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + pilot; te-
lefon komórkowy Samsung + ładowarka; 
tel. 530 485 377

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

 O Lodówka ardo – wys. 141 Cm, spraw-
na, cena: 190 zł. Tel. 798 - 649 - 665

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

 O Maszyna do szycia przemysłową, mar-
ki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena 
do negocjacji. Tel. 603 521 686

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

 O Meble młodzieżowe „norweskie” w do-
brym stanie. Szafa, regał z 4 półkami, 
szafka z 3 szufladami, nad szafką z szu-
fladami jest regał z 2 półkami, biurko 
nad biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Cz-wa, tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  tel. 34 362 94 27

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

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

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Serwis obiadowo-kawowy: (6-osobo-
wy) z kamionki ciemny brąz;  
-z duralxu; tel. 504 230 153

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa. – Używana w bdb. 
stanie, z „Koła”. Tel. 501 109 822

 O Umywalka z „Koła” z baterią o wym. 
65x47 +szafka biała. tel. 501 109 822

 O Wanna metalowa – używaną w b. do-
brym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 O  Węgiel ekogroszek luzem i workowa-
ny z dostawą pod podany adres na te-
renie Częstochowy i okolic  
Tel. 601 495 165

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wózka 
widłowego z UDT lub Operator pro-
dukcji. Więcej informacji: 663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyoblacza 
tel. 601 505 520

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospodar-
czy, porządkowy, stróż, godziny popo-
łudniowe, nocne. Solidny i dyspozycyj-
ny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospodar-
czego - ogrody, posesje, porządki, itp. 
Tel. 536 512 396

 O Podejmę pracę - pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. tel. 508 747 290 

 O Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, po-
dejmie pracę jako tokarz, ślusarz,  
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydroforo-
wych, samochodowych i cyrkulacyj-
nych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracownika 
gospodarczego, ogrody, posesje, po-
rzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

 O Flash gsm profesjonalny serwis telefo-
nów komórkowych oraz nawigacji gps. 
Częstochowa, al. Wolności 10  
(w bramie). Tel. 888 149 969

 O Naprawy pomp wodnych, cyrkulacyj-
nych, samochodowych,  
hydrofobowych. tel. 669 245 082

INNE
 O Wolny lat 53, bezdzietny, niezalezny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217

 O Spokojny, bez nałogów, 59-letni, bez 
zobowiązań, pozna bezdzietną kobie-
tę, także starszą, do przyjaźni lub na 
stałe, tel. 531 638 18
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Jak zamieścić 
ogłoszenie 

w Życiu Częstochowy i Powiatu

Przesłać ogłoszenie
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Dostarczyć ogłoszenie
przynieść do redakcji  lub wrzucić 
do skrzynki: 42-200 Częstochowa
Al. NMP 51, w godzinach: 8 - 15

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 533 302 049

Przez internet
wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

PKO Ekstraklasa

Raków 
Częstochowa  
vs. Wisła Płock

Exact Systems Norwid

Weekendowa pauza

Podczas tegorocz-
nych Halowych 
Mistrzostw Woje-
wództwa Śląskiego 
w  lekkiej atletyce 
w  kategoriach U14 
i U16 świetnie zapre-
zentowali się 
zawodnicy CKS Bu-
dowlani. Wywalczyli 
aż 6 medali.

Sportowe zmagania miały miejsce w  łodzi. Udział wzięło 
w nich aż 400 uczestników – w tym 29 młodych lekkoatletów 
CKS Budowlani Częstochowa. - W  kategorii wiekowej U  14 
złoty medal zdobył Franciszek Czaja, który pokonał najszyb-
ciej 60 m przez płotki – 11,39 sek. Srebro w tej samej konku-
rencji wywalczył Antoni Deko – 11,90 sek.  Srebro wywalczyła 
również Zuzanna Gradoń, która w biegu na dystansie 1000 m 
uzyskała bardzo dobry wynik 3:17,78 min. Jest to nowy re-
kord życiowy zawodniczki. W kategorii wiekowej U 16 zawod-
nicy CKS zdobyli również 3 medale. Dwa srebrne były dziełem 
Alana Klucznego. Najpierw w finałowym biegu na 60 m przez 
płotki uległ tylko jednemu rywalowi. Jego czas to 9,38 sek. 
a następnie powtórzył to samo w skoku wzwyż – 160 cm. Brą-
zowy medal zdobył jeszcze Maciej Dyja również na dystansie 
60 m przez płotki – 10,35 sek – podsumowuje klub. Halowe 
Mistrzostwa Województwa Śląskiego były ostatnimi zawo-
dami halowymi w tym roku. Od 20 marca rozpoczyna się bo-
wiem sezon biegów przełajowych. Zawodnicy CKS Budowlani 
liczą zatem na kolejne sukcesy.

W najbliższą sobotę 13 marca Raków Czę-
stochowa rozegra wyjazdowe spotkanie 
z  Wisłą Płock w  ramach 21. kolejki PKO 
Ekstraklasy. Początek meczu o godz. 15:00.

Wisła Płock po 20. kolejce zajmuje obecnie 
13. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 
23 punkty. Odnieśli bowiem 6 zwycięstw,  
5 remisów i  9 porażek. Podczas spotkania 
z  Rakowem w  Bełchatowie, Czerwono-Nie-
biescy pokonali Wisłę 3:0. Wówczas  bramki 
strzelili Tomas Petrasek, Marcin Cebula 
i David Tijanić. - Piłkarską wiosnę podopieczni 
trenera Radosława Sobolewskiego rozpo-
częli od dwóch zwycięstw, ale od tego czasu 
zdobyli zaledwie jeden punkt, remisując 2:2 
w zaległum meczu 16. kolejki ze Stalą Mielec. 
W ostatni weekend płocczanie ulegli Warcie 
Poznań 0:2. W zespole Wisły nie ma wyraź-
nego lidera, patrząc na statystykę zdobyczy 
bramkowych. Aż pięciu zawodników trafiało 
do siatki po trzy razy w tym sezonie - Dusan 
Lagator, Damian Rasak, Mateusz Szwoch, 
Patryk Tuszyński i  Alan Uryga. Zimą klub 
z  Płocka nie szalał na rynku transferowym, 
ale do zespołu dołączyło dwóch zawodników 
ogranych na boiskach w  swoich krajach. 
Pierwszy z  nich to Kristian Vallo, który całą 
dotychczasową karierę spędził w słowackim 
MSK Żylina, a drugi to Luka Susnjara - Słowe-
niec pozyskany z  francuskiego FC Chambly 
Oise, a  w  przeszłości zawodnik m.in. NK 
Celje, NS Mura, czy Atalanty Bergamo – in-
formuje w przedmeczowym raporcie Raków 
Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna 
w  20. kolejce PKO Ekstraklasy zremisowali 
bezbramkowo z  Cracovią. Obecnie mają 
na swoim koncie 35 punktów, co daje im 
trzecią lokatę w tabeli ligowej. Sobotnie spo-
tkanie z  Wisłą Płock będzie można oglądać 
w Canal+ Sport.

Siatkarze Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa awansowali do 
półfinałowych rozgrywek mi-
strzostw Polski juniorów. 
W  ćwierćfinale, który rozgry-
wany był w  Białej Podlaskiej, 
zdobyli komplet zwycięstw. Tym 
samym uzyskali awans do naj-
lepszej „szesnastki” w kraju.

Biało-zieloni turniejowe zma-
gania rozpoczęli w  sobotę od 
starcia z  brązowym medalistą 
poprzedniego sezonu – Tre-
flem Gdańsk. Częstochowianie 
po bardzo dobrym spotkaniu 
triumfowali 3:0, robiąc ważny 
krok w  kierunku awansu. Dru-
żyna AZS-u  swoją wysoką formę 
potwierdziła także w  kolej-
nych dniach. W  niedzielę bez 

straty seta pokonała MKS Bzurę 
Ozorków, a  dzień później w  der-
bowym meczu w  takim samym 
stosunku wygrała z  Hemarpol 
Norwidem. Biało-zieloni turniej 
w  dalekiej Białej Podlaskiej za-
kończyli pewnym zwycięstwem 
nad gospodarzami. – Cieszymy się 
z  awansu i  ze zwycięstwa w  tur-
nieju ćwierćfinałowym. Jadąc do 
Białej Podlaskiej naszym celem 
było wygranie wszystkich spotkań 
i to nam się udało, nie tracąc przy 
tym żadnego seta – mówi kapitan 
AZS-u Jędrzej Bąkiewicz. Obecnie 
częstochowscy zawodnicy cze-
kają na losowanie grup półfinało-
wych. Walka o awans do najlepszej 
„ósemki” odbędzie się natomiast 
w dniach 26-28 marca.

W najbliższy weekend siatkarze Exact Systems Norwid nie rozegrają 
żadnego ligowego meczu. Częstochowska drużyna pauzuje, ale jak 
podkreśla klub, będzie śledzić wyniki pozostałych spotkań.

- Rozgrywki w Tauron 1 Lidze są już na ostatniej prostej. Runda zasad-
nicza kończy się 31 marca. Siatkarze Exact Systems Norwida przed play-off 
rozegrają jeszcze tylko trzy mecze. W nadchodzący weekend częstocho-
wianie zgodnie z terminarzem będą pauzować. Do ligi wrócą 20 marca, gdy 
w Jaworznie zmierzą się z MCKiS-em – przypomina Marek Osuchowski 
z Exact Systems Norwid - W weekend częstochowianie nie grają, ale będą 
z  uwagą oglądać wyniki innych spotkań Tauron 1 Ligi. Podopieczni tre-
nera Piotra Lebiody są na 4. miejscu w tabeli i mają 45 punktów, tyle samo,  
co 5. Polski Cukier Avia Świdnik. Tuż za Avią są Gwardia Wrocław i KPS 
Siedlce (po 42 punkty). I właśnie wyniki tych 3 drużyn będą interesować 
najbardziej częstochowskich siatkarzy...

Foto: M. Osuchowski

CKS Budowlani

6 medali na 
Mistrzostwach Śląska

WYNIKI:
Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa: 
Trefl Gdańsk 3:0  
(25:23, 25:23, 25:22)

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa: 
MKS Bzura Ozorków 3:0  
(25:10, 25:17, 25:13)

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa: 
Hemarpol Norwid Częstochowa 3:0 
(25:16, 25:13, 25:19)

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa: 
UKS „Serbinów” Biała Podlaska 3:0 
(25:17, 26:24, 25:20)

Eco-Team AZS Stoelzle

Juniorzy 
w półfinałach 
mistrzostw 
Polski
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