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DODATEK
    EDUKACYJNY

Jak będzie wyglądał tegorocz-
ny sezon urlopowy? Na to py-
tanie nikt nie jest w stanie od-
powiedzieć. Dla wielu z nas 
rozwiązaniem na wakacje z do-
bie pandemii jest caravaning  
i spędzanie wolnego czasu we 
własnym kamperze. Wkrótce 
jednak – za sprawą nowego 
podatku - domy na kółkach 
staną się dobrem luksusowym.

W  dobie pandemii kampery stały 
się hitem sprzedażowym. Jedni 
decydowali się na zakup takiego 
pojazdu, a inni go po prostu wypoży-
czali. Cześć jednak wybierała nieco 
skromniejsze rozwiązanie – sprowa-
dzała z Unii Europejskiej samochody 

dostawcze i  wyposażała w  odpo-
wiednią zabudowę. Do tej pory bo-
wiem można było sprowadzić tego 
rodzaju pojazd z  innego kraju Unii 
Europejskiej bez podatku akcy-
zowego. Był on traktowany przez 
fiskusa jako nieopodatkowany samo-
chód ciężarowy. Później w  kraju był 
on przerabiany, tak aby stał się kam-
perem. Gdyby ten sam kamper został 
od razu sprowadzony z zagranicy, to 
trzeba byłoby zapłacić akcyzę.

Wkrótce jednak za przerobienie do-
stawczaka na kampera będzie trzeba 
sporo zapłacić. Przegłosowane przez 
sejm zmiany zakładają bowiem nało-
żenie 19-procentowego podatku na 
firmy, które przerabiają dostawcze 
furgony na wypoczynkowe kampery. 
W  efekcie od lipca 2021 roku, aby 
zarejestrować samochód osobowy, 
który przed przeróbką był dostaw-
czakiem, trzeba będzie zapłacić ak-

cyzę. Fakt ten będzie trzeba zgłosić 
w  ciągu 30 dni do właściwego sta-
rostwa, które naliczy podatek ak-
cyzowy. Początkowo zakładano,  
że deklarację podatkową trzeba bę-
dzie złożyć w  urzędzie skarbowym 
w  ciągu 14 dni od dokonania prze-
róbki (czyli w  standardowym ter-
minie przewidzianym w  ustawie),  
a najpóźniej po 30 dniach zapłacić po-
datek akcyzowy. Ostatecznie jednak 
płatność została odroczona o  rok.  
Akcyza za przerobionego dostaw-
czaka będzie więc musiała być ure-
gulowana od lipca 2022 roku.

Wprowadzone rozwiązanie z pew-
nością będzie mieć negatywne skutki  
zarówno dla osób, które planują 
nabyć taniego kampera do celów tu-
rystycznych, jak i  dla wielu polskich 
firm produkujących lub wynajmują-
cych takie pojazdy.

 ■ Katarzyna Gwara
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Radca prawny

Rozwód z orzekaniem  
o winie, czy za 
porozumieniem stron?

Badania polskich naukowców

Będzie test 
sprawdzający 
genetyczną odporność

Częstochowa

Kolejne hybrydy 
zostaną 
zmodyfikowane!

 ● oferta edukacyjna szkół średnich, branżowych i wyższych
 ● co słychać w częstochowskich szkołach średnich?

POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? 
SKORZYSTAJ Z POMOCY NASZYCH SPECJALISTÓW.

„Jazda na rowerze 
daje mi wolność”

rozmawiamy z Przemysławem Kottem  
- właścicielem firmy Kocot Bike, Giant Czestochowa.
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Aniela Szewczuk z Jaroszowa święto-
wała setne urodziny! Jej receptą na 
długie życie jest jazda na rowerze, po-
ranny sznaps i... kapusta w każdej 
postaci.

Pani Aniela część życia spędziła poza gminą 
Żarki. W czasie wojny została wywieziona 
do Niemiec na roboty przymusowe. Tam 
poznała męża Polaka i wraz z nim zamiesz-
kała w Chlebczynie. Zajmowała się domem 
i pracą na polu. Po śmierci męża wróciła w 
rodzinne strony do Jaroszowa. Od trzech 
lat mieszka w domu dla osób starszych w 
Poraju.

Pani Aniela od mieszkańców i władz gminy 
Żarki otrzymała życzenia i specjalny list gra-
tulacyjny. 

My również życzymy seniorce dużo 
zdrowia i morza miłości!

 ■ Katarzyna Gwara

aktualności

Wejdź na stronę 

gov.pl/szczepimysie
     lub zadzwoń na infolinię 989

 nie czekaj!
zarejestruj się
na szczepienie

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Polscy naukowcy kończą badania, 
które pozwolą określić, kto jest nara-
żony na ciężki przebieg COVID-19. 
Specjalnie przygotowany test wykaże 
także, które osoby są genetycznie od-
porne na wirusa SARS-CoV-2.

Jak poinformowała PAP Anna Mazur-
-Kałuża z MNM Diagnostics, koordy-
natora projektu „Odporni na COVID” 
badania zakończą się w lipcu. Obecnie 
trwa poszukiwanie wariantów genetycz-
nych „odporności” na zakażenie korona-
wirusem. Z obserwacji wynika, że wiele 
osób nie zakaża się wirusem pomimo 
długotrwałego kontaktu z chorymi, co 
skłoniło badaczy do zajęcia się tym feno-
menem i przyjrzenia się temu również od 
strony genetycznej.

Projekt ma zaowocować stworzeniem 
testu, który pozwoli sprawdzić, kto może 
być narażony na ciężki przebieg choroby 
COVID-19, a kto jest genetycznie od-
porny na wirusa SARS-CoV-2.

Adrian Lejman z MNM Diagnostics, 
poinformował, że do projektu zgłosiły 
się osoby ze wszystkich rejonów kraju, 
łącznie 1230 osób. Najaktywniejsi byli 
warszawiacy i mieszkańcy sąsiadujących 
ze stolicą miejscowości oraz mieszkańcy 
Kielc, Krakowa, Katowic, Trójmiasta, Po-
znania, Szczecina i Wrocławia. 600 próbek 
do badania trafiło do MNM Diagnostics 
od pacjentów z Centralnego Szpitala Kli-

nicznego MSWiA w Warszawie, który jest 
współtwórcą i partnerem projektu.

Aktualnie trwa sekwencjonowanie ge-
nomów, czyli odczytywanie całego DNA 
z krwi osób, od których pobrano próbki. 
Lejman wyjaśnił, że dzięki badaniom na 
tak dużej liczbie próbek możliwe będzie 
porównanie markerów genetycznych, 
które występują częściej w grupie odpor-
nych na COVID, z tymi, które pojawiają się 
u osób wyjątkowo podatnych na chorobę. 
- Finałem projektu mają być, w pierwszej 
kolejności, listy wariantów genetycznych 
odpowiedzialnych za ciężki przebieg cho-
roby oraz warunkujących oporność na 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kiedy 
opracowania te będą gotowe, możliwe bę-
dzie stworzenie szybkiego testu opartego 
o technologię PCR, który będzie umożli-
wiał wskazanie, czy dana osoba jest nara-
żona na ciężki przebieg COVID-19, czy też 
ma takie warianty, które chronią ją przed 
zachorowaniem – zaznaczył Lejman.

Rafał Stępień, bioinformatyk zajmujący 
się analizami genomu w MNM Diagno-
stics, zaznaczył, że udało się już stworzyć 
pierwszą wersję klasyfikatora, którego 
zadaniem jest przewidywanie czy dany 
pacjent narażony jest na ciężki przebieg 
choroby COVID-19. To dopiero prototyp 
i początek prac nad klasyfikatorem, ale 
pierwsze wyniki są bardzo optymistyczne.

 ■ Katarzyna Gwara

W związku z nowymi limitami osób mo-
gących przebywać w świątyniach kustosz 
Jasnej Góry poinformował, że do Kaplicy 
Matki Bożej może wejść 50, a do bazyliki 
70 osób.

Drzwi przejściowe między Kaplicą a bazyliką 
nadal pozostają zamknięte, a porządku i prze-
strzegania zasad pilnuje straż jasnogórska.

Paulini wciąż proszą wiernych o zachowanie 
koniecznego odstępu między sobą i przy-

pominają o zakrywaniu ust i nosa. W wielu 
miejscach na terenie sanktuarium znajdują 
się dozowniki z środkami do dezynfekcji rąk, 
także bezdotykowe.

Aby umożliwić większej liczbie pielgrzymów 
udział w mszach świętych, część liturgii od-
prawianych w Kaplicy Matki Bożej jest trans-
mitowana do bazyliki.

Przed wejściem do Kaplicy umieszczony jest 
duży telebim, tak by oczekujący na wejście, 
mogli uczestniczyć w modlitwie.

 ■ Katarzyna Gwara

Badania polskich naukowców

Będzie test sprawdzający 
genetyczną odporność

Jasna Góra

Więcej osób w kaplicy

Mieszkanka gminy Żarki

Świętowała 
setne urodziny
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Miejski Zarząd Dróg w Często-
chowie postanowił zająć się 
kwestią pozostawiania hu-
lajnóg w dowolnym miejscu. 
W efekcie w mieście powstaną 
parkingowe punkty zbiorcze 
dla komercyjnych systemów 
jednośladów elektrycznych 
na wynajem.

Wytyczanie bezpiecznych 

punktów koordynuje Miejski 
Zarząd Dróg w Częstochowie, 
a proces ten jest konsekwencją 
porozumienia z pierwszą siecią 
komercyjną oferującą wynajem 
hulajnóg elektrycznych na te-
renie miasta. W sumie w Czę-
stochowie w 31 lokalizacjach 
powstaną punkty zbiorcze dla 
komercyjnych systemów jedno-
śladów. - Pomoże to w usyste-
matyzowaniu parkowania tego 

rodzaju jednośladów, które 
dotąd nie było w żadnej formie 
uregulowane – mówi Maciej 
Hasik, rzecznik prasowy MZD 
w Częstochowie. - Innowacyjne 
oznakowanie poziome wska-
zujące miejsca dedykowane 
parkowaniu hulajnóg to wyzna-
czone w pasie drogowym bez-
pieczne lokalizacje, w których 
rejon użytkownicy powinni się 
kierować kończąc podróż po 
mieście – wyjaśnia.

Pozostawienie hulajnogi w 
jednym z punktów zbiorczych 
pozwoli na bezpieczne i nieuciąż-
liwe dla innych uczestników 
ruchu drogowego korzystanie 
z tego środka lokomocji. Malo-
wanie oznakowania poziomego 
trwa.

Nowe oświetlenie zyskały 
stawy „Borowe”, ulice Asnyka, 
Norwida, Urwista, łącznik ul. 
Botanicznej i  Karlińskiego 
w Olsztynie oraz ul. Akacjowa 
w Turowie. Jest jaśniej, ładniej 
i bezpieczniej!

W sumie w gminie Olsztyn usta-
wiono 63 sztuki aluminiowych 

anodowanych słupów o  wyso-
kości 7,5 metra: 55 w  Olsztynie 
(w  tym 39 przy stawach „Bo-
rowe”) i  8 w  Turowie. Zamon-
towano na nich nowoczesne 
oprawy oświetleniowe LED. Bu-
dowa oświetlenia polegała rów-
nież na montażu fundamentów 
oraz poprowadzeniu kabli. In-
westycja kosztowała ponad 

318 tysięcy złotych. – Montaż 
nowego oświetlenia sprawił, że 
na ulicach jest jaśniej, ładniej, 
a przede wszystkim bezpieczniej. 
LED-owe oświetlenie jest także 
proekologiczne, co jest bardzo 
ważne w  działaniach naszej 
gminy – mówi Tomasz Kucharski, 
Wójt Gminy Olsztyn.

aktualności
Częstochowa

Kolejne hybrydy zostaną 
zmodyfikowane!

Częstochowa

Będą wyznaczone miejsca  
do parkowania hulajnóg

Częstochowskie hybrydy zostają 
przywrócone do życia. W  sumie 
firma  Autosan z Sanoka zmody-
fikuje kolejne 24 pojazdy. Ciche, 
komfortowe i  bezpieczne hy-
brydy będą sukcesywnie 
dołączać do floty wyjeżdżającej 
codziennie na ulice miasta i re-
gionu.

Przypomnijmy, w  ramach pro-
gramu “Gazela”, którego celem była 
modernizacja miejskiego taboru 
oraz uzyskanie wymiernych ekolo-
gicznych efektów w systemie komu-
nikacji miejskiej – MPK otrzymało 
od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska niemal 66 milionów 
złotych na zakup 40 autobusów 
hybrydowych o  napędzie gazowo-
-elektrycznym. Przetarg wygrała 
firma Lider Trading Sp. z o.o. z War-
szawy, producent autobusów 
marki Solbus. Zakup autobusów 
z  napędem gazowo-elektrycznym 
był projektem pionierskim w  skali 
kraju. Pojazdami długo się jednak 
nie nacieszyliśmy – w jednym z nich 
doszło do usterki, autobus spłonął. 
W  efekcie wszystkie hybrydy zo-
stały wycofane z  eksploatacji. Ich 
naprawienie w  ramach gwarancji 
nie było możliwe, bo firma, która je 
wyprodukowała, upadła.

MPK chcąc uniknąć zwracania 
dotacji prowadziło negocjacje 
z  NFOŚiGW. Jedna z  hybryd prze-
szła modyfikację, która była efektem 
współpracy częstochowskiego MPK 
z firmą Autosan z Sanoka. Od kilku 
miesięcy jest eksploatowana w czę-
stochowskiej komunikacji miejskiej 
i  bezawaryjnie oraz bezpiecznie 
przewozi pasażerów.

Teraz firma Autosan zajmie się 
modyfikacją kolejnych. Podpisana 
kilka dni temu umowa dotyczy do-
prowadzenia do sprawności tech-
nicznej 24 sztuk, 12-metrowych 
autobusów hybrydowych o  na-
pędzie gazowo-elektrycznym. Po 
przeprowadzonej modernizacji au-
tobusy nadal pozostaną hybrydami 
gazowo – elektrycznymi, natomiast 
największe zmiany nastąpią w  spo-
sobie zarządzania mocą i  rekupe-
racją. Wszystkie pojazdy powinny 
być już w Częstochowie na początku 
2023 roku.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Jaśniej, ładniej i bezpieczniej

Nowoczesne 
oświetlenie 
w gminie 
Olsztyn zdj. UG Olsztyn
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Wszystkie sklepy i punkty usłu-
gowe w Galerii Jurajskiej znów 
są czynne. Kino i  fitness club 
przygotowują się natomiast do 
powrotu 29 maja. Na pełne 
otwarcie szykują się także lo-
kale gastronomiczne.

Blisko 180 sklepów i  punktów 
usługowych w  Galerii Jurajskiej 
jest znów czynne. Po 45-dniowej 
przerwie wróciły wszystkie sklepy 
m.in. z  ubraniami, butami, odzieżą 
sportową, elektroniką, zabaw-
kami, a  także wyposażeniem 
wnętrz. Otwarte zostały także sa-
lony jubilerskie i perfumerie.

- Ostatni lockdown był wyjąt-
kowo długi i  wszyscy byliśmy 
spragnieni powrotu do pewnej 
normalności. Zwłaszcza klienci, 
którzy na 1,5 miesiąca pozba-
wieni zostali dostępu do wielu 
swoich ulubionych sklepów. 
Teraz te sklepy wracają, a  razem 
z  nimi także kupujący, co widać 
po wzmożonym ruchu, jaki ob-
serwujemy - mówi Anna Borec-
ka-Suda, zastępca dyrektora 
Galerii Jurajskiej.

Dobrą wiadomością jest także 
start sezonu „mid season sale”, 
czyli wiosennych przecen. Te po-
winny pojawić się w  najbliższych 
dniach. - Sklepy wznawiają dzia-
łalność w szczycie wiosennego se-
zonu, a to oznacza, że w znacznej 
części z  nich pojawią się różne 
formy rabatów i  przecen. Pod 

tym względem ten sezon może 
być zbliżony do ubiegłorocznego,  
a więc pełen okazji - mówi.

Ale nie tylko sklepy i  usługi 
są otwarte. Czynne pozostają 
także lokale gastronomiczne. Te 
jednak tylko do 29 maja prowa-
dzić będą sprzedaż wyłącznie na 
wynos. Później znów będą w pełni 
otwarte, przy obłożeniu 50% sto-
lików. 29 maja działalność wznowi 
także kino Cinema City oraz fit-
ness club Calypso.

- Przed nami bardzo intensywny 
okres, dzięki któremu wszyscy 
będziemy mogli nabrać oddechu 
i  zwalczyć zarówno o  obroty, jak 
i o klientów. Podobne jak przed ro-
kiem spodziewamy się, że klienci 
wrócą na zakupy bardzo szybko. 
Sprzyjać temu będzie wiosenno-
-letni sezon, a także poluzowanie 
ograniczeń w turystyce, która jest 
ważna dla Częstochowy, ale i Ga-
lerii Jurajskiej - mówi.

Wybierając się na zakupy w naj-
bliższych dniach należy pamiętać 
o  kilku zasadach. Na terenie Ga-
lerii Jurajskiej wciąż obowiązuje 
zasada DDM. Oznacza to, że na-
leży często dezynfekować ręce, 
zachować dystans min. 1,5 m, 
a także mieć założoną maseczkę.

Ponadto, w  sklepach, jak 
i w samej galerii obowiązują limity 
- 1 os. na 15 m kw. O tym, ile osób 
może jednocześnie przebywać 
w wybranym lokalu oraz w samej 
Galerii Jurajskiej informują sto-
sowne komunikaty w witrynach.

Częstochowa

Galeria Jurajska znów jest 
otwarta w pełnym składzie

Prace związane z  odwodnie-
niem dzielnicy Północ dobiegły 
końca. Oprócz robót mających 
zabezpieczać m.in. przed na-
stępstwami gwałtownych ulew, 
wykonano zadania typowo 
drogowe – w  tym rozbudowę 
ul. św. Brata Alberta, oczeki-
waną przez mieszkańców.

Prace ruszyły już w  roku podpi-
sania umowy z wykonawcą – czyli 
2019 – natomiast zasadniczy ich 
etap przypadł na naznaczony 
efektami pandemii rok 2020. 
Mimo tego inwestycję udało się 
ukończyć nawet nieco przed pier-
wotnie planowanym terminem, 
czyli końcem maja obecnego roku. 
Przebudowę przeszły trzy ulice – 
Lawendowa, Hiacyntowa (na obu 
powstały zbiorniki chłonno-od-
parowujące) oraz ul. św. Brata 
Alberta – na odcinku od ul. Pilec-
kiego do ul. Makuszyńskiego.

– Udało nam się połączyć kolejną 
inwestycję kluczową z  punktu 
widzenia bezpieczeństwa powo-
dziowego Częstochowy z poprawą 
jakości sieci drogowej w  dziel-
nicy – podsumowuje prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. – Od-
wodnienie części dzielnicy było 
możliwe dzięki naszym staraniom 

o  fundusze europejskie, które po-
zyskaliśmy poprzez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej. Przy tej 
okazji, dorzucając więcej własnych 
środków, zdołaliśmy przebudować 
trzy ulice, o  które wnioskowali 
mieszkańcy i  radni. Drogowy ele-
ment tej inwestycji jest niemal tak 
ważny, jak ten środowiskowy.

W  ciągu ul. św. Brata Alberta 
zbudowano asfaltową, poszerza-
jącą się na jednym z łuków jezdnię 
o szer. 6 m. Roboty objęły budowę 
obustronnych opasek bezpieczeń-
stwa, obustronnych chodników, 
a  po stronie południowo-wschod-
niej –  dwukierunkowej, asfaltowej 
drogi rowerowej (szer. 2 m). Po-
wstały trzywylotowe skrzyżo-
wania z ulicami podrzędnymi oraz 
czterowylotowe z  ulicami Maku-
szyńskiego i  Jemiołową, ponad 
70 zjazdów, dwa przejścia dla 
pieszych i  przejazd dla rowerów. 
W  całym ciągu ulicy zbudowano 
odwodnienie w  formie kanalizacji 
deszczowej z  przyłączami do po-
sesji w  obrębie pasa drogowego. 
Jest nowy kanał technologiczny ze 
studniami i  nowe oświetlenie.

W  ramach prac w  ul. Lawen-
dowej, w  pasie drogowym po-
wstała jezdnia (szer. 5 m i dł. ponad 
217 m) oraz zjazdy – indywidualne 

i  publiczne. Piesi mają do dys-
pozycji jednostronne, szerokie 
na 2 m chodniki. Pomyślano też 
o  tzw. miejscach akumulacji pie-
szych – krawężnik jest tam mak-
symalnie obniżony, co ułatwia 
przekraczanie jezdni na skrzy-
żowaniach. Zbudowano kana-
lizację deszczową przejmującą 
wody opadowe oraz roztopowe 
i  odprowadzającą je do zbiornika 
chłonno-odparowującego. Nowe 
oświetlenie to 8 latarni LED 
z  wysięgnikami. Prace objęły też 
zbudowanie kanału technologicz-
nego oraz przebudowę sieci elek-
troenergetycznych.

W  pasie drogowym kolejnej 
ulicy – Hiacyntowej – zbudowano 
jezdnię asfaltową  (szer. 5 m), 
chodnik od strony południowej 
(szer. 2 m), 6 zjazdów oraz skrzy-
żowanie z  ulicą podrzędną i  dwa 
przejścia dla pieszych. W  całym 
ciągu ulicy powstała kanalizacja 
deszczowa oraz przyłącza do po-
sesji w  obrębie pasa drogowego. 
Zbudowano głęboki na ponad 
2 m otwarty zbiornik chłonno-
-odparowujący – jego czynna 
pojemność sięga 1 200 m³. W  ul. 
Hiacyntowej powstał również 
nowy kanał technologiczny ze 
studniami oraz oświetlenie.

Inwestycja była współfinanso-
wana przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. War-
tość robót sięgnęła niemal 12 mln  
600 tys. zł – z tego koszty kwalifi-
kowane w  ramach projektu euro-
pejskiego to prawie 4 mln 300 tys. 
zł, a  niekwalifikowane – bez mała  
8 mln 300 tys. brutto.

Odwodnienie Północy

Wielomilionowa 
inwestycja zakończona

29 maja

Teatr czeka  
na otwarcie
Podobnie jak inne instytucje kulturalne, również 
Teatr im. Adama Mickiewicza wkrótce otworzy 
swoje drzwi. Pierwszy, po długiej przerwie spek-
takl, odbędzie się 29 maja.

W maju i czerwcu częstochowska publiczność bę-
dzie mogła wybierać wśród następujących tytułów: 
„Fałsz”, „Trzy świnki”, „Pannonica” (premiera), „Cu-
downa terapia”, „Testosteron”, „Dziewiąty dzień 
księżycowy”. Na wszystkie spektakle można już 
rezerwować bilety za pośrednictwem strony inter-
netowej lub telefonicznie.

W  najbliższych dniach pracownicy teatru będą 
również kontaktować się z osobami, które miały re-
zerwacje na odwołane spektakle majowe.

Dział Promocji dostępny jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 -16.00 (tel. 34 372 33 27,47, 
57), Kasa w godz. 10.00 -18.00 (tel. 34 372 33 06).
Harmonogram spektakli można sprawdzić na 
stronie częstochowskiego teatru.

Już otwarte

Muzeum zaprasza 
na wystawy
Od kilku dni można ponownie odwiedzać obiekty 
wystawowe należace do Muzeum Częstochow-
skiego.

Możemy oglądać wystawy zlokalizowane w Ratuszu, 
Galerii Dobrej Sztuki, Pawilonie Wystawowym, Mu-
zeum Górnictwa Rud Żelaza w  Parku im. Stanisława 
Staszica, Rezerwacie Archeologicznym, Muzeum 
Żydów Częstochowian oraz Domu Poezji – Muzeum 
Haliny Poświatowskiej!

Informacje o prezentowanych ekspozycjach znajdują 
się na stronie muzeum w zakładce „Wystawy”.

Zwiedzanie jest możliwe z  zachowaniem odpowied-
nich reżimów sanitarnych. Goście zobowiązani są 
przede wszystkim do noszenia maseczek ochronnych, 
dezynfekcji rąk oraz zachowania odpowiedniego dy-
stansu od innych osób. Pamiętajmy również, że wciąż 
obowiązują ograniczenia ilości osób przebywających 
jednocześnie na ekspozycjach. Więcej informacji znaj-
duje się w zakładce „Zwiedzanie”.
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Waloryzacja rent i  emerytur 
w  przyszłym roku ma wynieść 
ponad 4,2 proc. Co to oznacza 
w  praktyce? Fakt, że seniorzy 
mogą otrzymać nieco wyższe 
świadczenie.

Jak wynika z  szacunków poralu 
money.pl, w  marcu 2022 roku 
seniorzy dostaną o  około 4,265 
proc. więcej. Co taka zmiana 

oznaczałaby dla seniorów? Osoba 

z  emeryturą minimalną w  wyso-

kości 1250 zł dostałaby ponad 

53 zł podwyżki. Jej świadczenie 

urosłoby do 1303 zł. Senior, który 
dziś ma świadczenie warte 1500 
zł brutto, po waloryzacji dosta-
wałby 1564 zł. Podwyżki będą 
więc niewielkie. Biorąc pod uwagę 
wysoką inflację, wyższe rachunki 
i  opłaty, a  także wciąż rosnące 
ceny w  sklepach, seniorzy praw-
dopodobnie wcale ich nie odczują. 
Trzeba jednak pamiętać, że na 
razie są to wstępne szacunki.

Rząd pracuje nad nową pro-
pozycją dla seniorów. Z Krajo-
wego Planu Odbudowy wyni-
ka, że ci, którzy osiągną wiek 
emerytalny, ale nie przejdą 
od razu na emeryturę, nie za-
płacą podatku.

Kwota z  obniżki podatku do-
chodowego miałaby zostać au-
tomatycznie przekazywana na 
Indywidualne Konta Emerytalne 
(IKE). Z informacji portalu money.
pl wynika, że jeśli senior „zdecy-

duje się odłożyć decyzję o  eme-
ryturze na później i będzie wciąż 
czynny zawodowo - zatrudniony, 
czy to na umowie o pracę czy na 
zlecenie - do kasy państwa od-
prowadzi mniejszy podatek. Pie-
niądze trafią na IKE”. Najprościej 
mówiąc, im dłużej będziemy pra-
cować, tym wyższe emerytury 
otrzymamy.

Na reformę będzie trzeba ednak 
trochę poczekać. Jak czytamy 
w  dokumencie, zmiana planowa 
jest dopiero na 2025 rok.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Czternasta emerytura 

Zostanie wypłacona tylko raz?

Na przyszły rok

Pierwsze prognozy waloryzacji 
rent i emerytur

Zwolnienia z podatku

Rząd chce 
zachęcić 
seniorów, aby 
nie rezygnowali 
z pracy

W  tym roku emeryci, których 
miesięczne świadczenie nie 
przekracza 2900 zł brutto otrzy-
mają „czternastki” w wysokości 
minimalnej emerytury, czyli 
1250,88 zł brutto. Okazuje się, 
że na dodatkowe świadczenie 
mogą liczyć prawdopodobnie 
wyłącznie w tym roku. W Wielo-
letnim Planie Finansowym 
Państwa na lata 2021–2024 przy-
jęty przez rząd utrzymano 
szereg świadczeń, ale brak  
w  nim mowy o  czternastych 
emeryturach.

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 
pomniejszane zgodnie z  zasadą 

złotówka za złotówkę (czyli czter-
nasta emerytura będzie pomniej-
szana o  kwotę przekroczenia 
ponad 2900 zł). Świadczenia nie 
otrzyma około 500 tys. osób, któ-
rych 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.

Wszystko wskazuje na to, że 
czternastwa w  tym roku zostanie 
wypłacona pierwszy i  ostatni raz. 
W Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa na lata 2021–24 rząd 
zakłada utrzymanie wypłat pro-
gramów socjalnych, w  tym 500+ 
czy Emerytury+. Brakuje w  nim 
jednak informacji o  czternastkach 
– żaden zapis nie świadczy o  tym, 
że rządzący chcieliby kontynuować 
program w kolejnych latach.  

Przy tej okazji warto wspomnieć, 
że w  przyszłym roku trzynasta 
emerytura będzie waloryzowana - 
według wstępnych założeń, ma być 
ona wyższa o 3,5 procent. Oznacza 
to, że tegoroczna kwota 1250 zł 88 
groszy wzrośnie o 44 zł brutto. 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, jako jedna z pierwszych 
instytucji w Europie, wdrożył 
europejski system elektronicz-
nej wymiany danych EESSI. 
Dzięki temu, sprawy międzyna-
rodowe są obsługiwane w dro-
dze komunikacji elektronicz-
nej, sprawniej i szybciej.

EESSI (ang. Electronic Exchange 
of Social Security Information) to 
informatyczny system elektro-
nicznej wymiany informacji i  do-
kumentów w  UE potrzebnych dla 
obsługi indywidualnych spraw 
z zakresu zabezpieczenia społecz-
nego, czyli spraw ubezpieczonych, 
emerytów, rencistów, pracow-
ników, którzy skorzystali z  prawa 
do migracji i wykonywali lub wyko-
nują pracę za granicą.

Komunikacja między 
instytucjami  

i 242 tys. świadczeń 
międzynarodowych

System EESSI nie dotyczy bez-
pośredniej komunikacji między 
klientami (ubezpieczonymi, świad-
czeniobiorcami) a  instytucjami. 
To w  jaki sposób komunikacja ta 
się odbywa pozostaje do decyzji 
konkretnej instytucji. Sprawy 
unijne obsługiwane w  ramach 
systemu EESSI przez jednostki 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych obejmują m.in. komunikację 
ZUS z  zagranicznymi instytucjami 
ubezpieczeń społecznych dla 
przyznania zasiłków, emerytur, 
rent, czy innych świadczeń w sytu-
acji, gdy osoba pracuje, pracowała, 
czy mieszka za granicą w państwie 
członkowskim UE/EFTA. - Liczba 
wniosków o  tak zwane łączone 
emerytury rośnie z  każdym ro-
kiem, a  dzięki systemowi EESSI 
sprawy międzynarodowe mo-
żemy załatwiać z  zagranicznymi 
instytucjami ubezpieczeniowymi 
ograniczając obieg papierowych 
dokumentów i  oszczędzając czas 
- mówi Beata Kopczyńska, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

W  2020 r. ZUS wypłacał ponad 
242 tysiące świadczeń osobom, 
które oprócz aktywności zawo-
dowej w  Polsce, pracowały za 
granicą. Aż 91 proc. z nich trafiało 
na rachunki bankowe. 74 tys. od-
biorców tych świadczeń mieszka 
poza granicami Polski.

Korzyści dla 
ubezpieczonego

System EESSI to przede 
wszystkim ułatwienie dla 
klientów, którzy pracowali w  kra-

jach unijnych. Wystarczy, że złożą 
wniosek do ZUS, a  instytucja po-
zyska dane dotyczące przebiegu 
ubezpieczenia w  innych krajach, 
w  których odprowadzane były 
składki na ubezpieczenie emery-
talne. Dla przykładu: mężczyzna, 
który pracował Polsce, Irlandii 
i  w  Niemczech, po ukończeniu 
70 roku życia postanowił zre-
zygnować z  pracy i  zamierza 
przejść na emeryturę. Składa 
wniosek o  emeryturę w  Polsce, 
czyli w  kraju, w  którym mieszka 
na stałe. Prawo unijne przewi-
duje, że emeryturę może uzyskać 
z  każdego z  tych państw, o  ile 
spełni do nich warunki w każdym 
z tych krajów, czyli otrzymać trzy 
emerytury.

Na podstawie zgłoszonego 
przez niego wniosku, zostanie 
uruchomione ustalenie emerytur, 
nie tylko przez ZUS, ale również 
przez instytucje zagraniczne Nie-
miec i  Irlandii. Wszystkimi spra-
wami związanymi z  pozyskaniem 
informacji, danych z  zagranicz-
nych instytucji zajmuje się ZUS, 
w  tym przypadku odpowiedni-
kami ZUS z Niemiec i Irlandii.

Instytucje wymienią się elek-
tronicznie informacjami oraz 
dokumentami niezbędnymi do 
przyznania prawa i  obliczenia 
wysokości emerytur z  Polski, 
Irlandii i  Niemiec. - Komuni-
kacja ta obywa się teraz elektro-
nicznie poprzez system EESSI. 
Oznacza to, że ZUS nie wysyła 
dokumentów do Niemiec i  Ir-
landii bezpiecznym kanałem 
informatycznymi, a  informacje 
przekazywane do instytucji Nie-
miec i  Irlandii nie są wpisywane 
ręcznie przez pracownika ZUS, 
lecz w  większości automatycznie 
pobierane z bazy danych systemu 
informatycznego ZUS - tłumaczy 
rzeczniczka. - Komunikacja elek-
troniczna nie kończy się tylko na 
wysłaniu wniosku o  emeryturę 
lub rentę, ale obejmuje również 
jego dalszą obsługę, tj. przekazy-
wanie dalszych formularzy, infor-
macji i  dokumentów, kończąc na 
wymianie informacji o  decyzjach 
w  sprawie emerytury podjętych 
przez instytucje każdego z  tych 
krajów - dodaje

W pierwszym, dotychczasowym 
okresie korzystania z  systemu, 
jednostki ZUS wysłały poprzez 
system EESSI elektronicznie 
ponad 112 tys. wniosków i innych 
dokumentów, a otrzymały z insty-
tucji zagranicznych 65 tys. takich 
dokumentów. Liczby te stale się 
zwiększają,  wraz z  podłączaniem 
do tego systemu kolejnych państw  
członkowskich UE/EFTA.

ZUS

Emerytury ponad 
granicami

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i  usług konsumpcyjnych w  po-
przednim roku kalendarzowym zwiększony o  co najmniej  
20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w  po-
przednim roku kalendarzowym.



6. PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 MAJA 2021 porady prawne

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

Czy możliwe jest 
nabycie własności nieruchomości 
bez zawierania umowy? 

Rozwód z orzekaniem  
o winie, czy za 
porozumieniem stron?

Czym jest zasiedzenie? 

Upływ odpowiedniego czasu 
umożliwia osobie, która nie 
jest właścicielem nierucho-
mości stać się jej właścicielem. 
Nastąpi to mimo tego, że 
zgodnie z prawem ta nierucho-
mość należy do innej osoby. 
Jest to możliwe w związku z 
wykorzystaniem instytucji za-
siedzenia. 

W praktyce przez zastosowanie 
instytucji zasiedzenia możemy 
stać się właścicielem gruntu, bu-
dynku czy mieszkania, nawet jeśli 
faktycznie ich właścicielem jest 
ktoś inny. Aby doszło do zasie-
dzenia nie musimy podpisywać 
z właścicielem żadnej umowy 
(np. umowy sprzedaży lub da-
rowizny). Co więcej, nie musimy 
nawet wiedzieć, kto faktycznie 
jest właścicielem nieruchomości. 
Do zasiedzenia może dojść też 
wtedy, kiedy zawrzemy z właści-
cielem nieruchomości umowę, ale 
nie sporządzimy jej w formie aktu 
notarialnego. Pamiętajcie, że prze-
niesienie własności nieruchomości 
np. na mocy umowy sprzedaży czy 
darowizny może nastąpić tylko w 
formie aktu notarialnego.

Jakie warunki trzeba 
spełnić, żeby doszło 
do zasiedzenia? 

Aby zasiedzieć nieruchomość 
trzeba spełnić jednocześnie dwa 
warunki:
1. być posiadaczem samoistnym 

nieruchomości
2. posiadać nieruchomość przez 

określony czas – 20 lub 30 lat 

Posiadacz samoistny

Posiadacz samoistny, to taka 
osoba, która nieruchomością fak-
tycznie włada, tak jak właściciel. 

Aby można było uznać określoną 

osobę za posiadacza samoistnego 
powinna ona korzystać z rzeczy sa-
modzielnie i dowolnie, tzn. z wyłą-
czeniem innych osób. Oznacza to, 
że taka osoba nie musi uzyskiwać 
zgody czy pozwoleń innych osób, 
aby móc swobodnie zarządzać 
nieruchomością. W szczególności, 
nie ma konieczności, by „konsulto-
wała” swoje decyzje z właścicielem 
rzeczy. Taka osoba w pełni samo-
dzielnie podejmuje decyzje doty-
czące nieruchomości. 

Jako przykład takich czynności 
można wskazać np. płacenie po-
datków od nieruchomości, wybudo-
wanie budynku na nieruchomości. 

Nie może zasiedzieć nierucho-
mości osoba, która jest np. najemcą 
mieszkania, czy dzierżawcą gruntu. 

Upływ czasu

Drugim warunkiem, który musi 
spełnić osoba, która chce zasie-
dzieć nieruchomość jest upływ 
określonego czasu. Długość 
okresu, przez który trzeba po-
siadać nieruchomość zanim na-
stąpi jej zasiedzenie jest zależny 
od tzw. dobrej wiary lub złej wiary 
posiadacza. 

Przez 20 lat musi posiadać nie-
ruchomość osoba, która działa 
w tzw. dobrej wierze. Taka sy-
tuacja następuje wtedy, kiedy 
posiadacz jest przekonany, że fak-
tycznie przysługuje mu prawo do 
władania rzeczą, chociaż jest to 
błędne przekonanie. 

Przez 30 lat musi posiadać nieru-
chomość osoba, która wie, że nie 
należy ona do niej, a mimo tego 
faktycznie zarządza nieruchomo-
ścią. Może to nastąpić np. kiedy 
jeden ze spadkobierców uznaje się 
ze właściciela nieruchomości, cho-
ciaż takie prawo przysługuje rów-
nież innym spadkobiercom. 

Jako datę, od której należy liczyć 
upływ ww. terminów przyjmu-
jemy czas, kiedy osoba objęła nie-
ruchomość w posiadanie. Okres 

w którym posiadacz samoistny 
włada nieruchomością musi być 
nieprzerwany. To znaczy, że w 
okresie 20 lub 30 lat nikt inny nie 
może władać nieruchomością tak, 
jak właściciel. 

Prawo ustanawia pewne uła-
twienia, dla osób które ubiegają 
się o stwierdzenie zasiedzenia 
nieruchomości. W szczególności 
„z góry” uznaje się, że posiadanie 
było nieprzerwane, jeśli nie ma 
okoliczności świadczących o tym, 
że do takiego przerwania doszło. 
Kolejnym udogodnieniem jest 
fakt, że do „własnego” czasu posia-
dania można doliczyć również czas 
przez jaki np. nasz spadkodawca 
posiadał tę samą nieruchomość. 

Procedura stwierdzania
własności nieruchomości 

Stwierdzenie nabycia własności 
nieruchomości następuje w toku 
postępowania sądowego. 

Takie postępowanie jest wszczy-
nane na mocy wniosku sporządzo-
nego przez osobę, która ubiega się 
o stwierdzenie, że zasiedziała nie-
ruchomość i przez to stała się jej 
właścicielem. 

Wniosek należy złożyć do sądu re-
jonowego ustalonego dla miejsca, 
w którym położona jest nieru-
chomość. Wniosek trzeba opłacić  
–wysokość opłaty jest stała i wy-
nosi 2.000 zł niezależnie od tego, 
jaka jest wartość nieruchomości. 

Po przeprowadzeniu postę-
powania Sąd stwierdza, że dana 
osoba nabyła własność nierucho-
mości w drodze zasiedzenia. Sta-
nowi to formalne  potwierdzenie, 
że dana osoba jest właścicielem 
nieruchomości. Co więcej, takie 
postanowienie stanowi podstawę 
do ubiegania się o wpis danej 
osoby – jako właściciela – w pro-
wadzonej dla tej nieruchomości 
księdze wieczystej. 

Marta Klecha

Wiele osób, którym przyjdzie 
podjąć decyzję o rozwodzie 
stanie przed dylematem, czy 
wnosić o rozwód z orzekaniem 
o winie, czy może jednak roz-
wieźć się bez orzekania o winie, 
tzn. za porozumieniem stron. 

Jakie są różnice między tymi 
dwoma sposobami rozstania ? 

Uważam, że warto je poznać, 
gdyż często okazuje się, że osoby, 
które dowiedziały się na czym po-
lega „orzekanie o winie” rezygnują 
z tego rozwiązania, na poczet 
szybkiego i bezproblemowego 
przeprowadzenia postępowania 
rozwodowego.

O jaką winę chodzi ?

Zgodnie z art. 54 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego: „Jeżeli między 
małżonkami nastąpił zupełny i 
trwały rozkład pożycia, każdy z mał-
żonków może żądać, ażeby sąd roz-
wiązał małżeństwo przez rozwód”. 

Zacznijmy może o wyjaśnienia o 
jakiej „winie” mowa w przepisie? 
Chodzi tu właśnie o winę za zupełny 
i trwały rozkład pożycia. 

Można wnosić o rozwiązanie 
małżeństwa bez orzekania o 
winie, z winy jednej ze stron lub z 
winy obu stron. 

Rozwód bez orzekania 
o winie:

Postępowanie o rozwiązanie 
małżeństwa za porozumieniem 
stron (bez orzekania o winie), trwa 
na pewno krócej aniżeli proces o 
rozwiązanie małżeństwa z orze-
kaniem o winie jednej ze stron lub 
obu stron. 

Warto zapamiętać, że Sąd może 
nie orzekać o winie na zgodny 
wniosek stron. 

Czyli jeśli jeden małżonek wnosi  
o rozwiązanie małżeństwa „za 
porozumieniem stron”, a drugi 
małżonek wnosi o rozwiązanie 
małżeństwa z orzeczeniem o 
winie, wówczas Sąd będzie mu-
siał zbadać zasadność „winy” dru-
giego małżonka.

Czasem też orzeczenie o winie 
nie będzie możliwe. Na przykład 
w przypadku choroby psychicznej 
jednego z małżonków. Z orzecz-
nictwa sądowego wynika rów-
nież, że niezgodność charakterów, 
która bardzo często jest przyczyną 
rozwodu nie może być uznawana 
przez żadnego z małżonków jako 
wina tego drugiego w rozkładzie 
pożycia małżeńskiego.  

Istotną kwestią, o której należy 
pamiętać jest to, że w przypadku 
rozwiązania małżeństwa bez orze-
kania o winie, małżonek, który nie 
został uznany za wyłącznie win-
nego rozkładu pożycia małżeń-
skiego będzie mógł żądać na swoją 
rzecz alimentów od byłego mał-
żonka tylko wówczas jeśli znala-
złaby się w złej sytuacji finansowej 
spowodowanej np. chorobą lub 
utratą pracy. 

Tą złą sytuację finansową określa 
się mianem niedostatku. Takie po-

tencjalne zobowiązanie ciąży na 
rozwiedzionym małżonku przez 
okres 5 lat od momentu orzeczenia 
rozwodu. Wygasa również w razie 
zawarcia nowego małżeństwa 
przez osobę pobierającą alimenty.

Rozwód z orzekaniem 
o winie:

Jeśli chodzi o rozwiązanie mał-
żeństwa z orzekaniem o winie, to 
jak zostało wskazane wyżej można 
żądać rozwodu z orzeczeniem 
o winie jednego małżonka lub 
obojga małżonków. 

Postępowanie takie jest dużo 
dłuższe niż postępowanie polu-
bowne. W praktyce procedura 
jest bardzo skomplikowana, gdyż 
często domniemany winny nie 
godzi się z decyzją współmałżonka.

Rozwód w tym wariancie wy-
maga zaangażowania świadków i 
dostarczania dowodów. 

Bywa, że sprawy ciągną się la-
tami; zazwyczaj rozwód z orze-
kaniem o winie trwa co najmniej 
1-2lata, ale oczywiście nie jest to 
zasadą. 

Rozwód z orzekaniem o winie 
jest „opłacalny” gdy małżonek, 
który wnosi o orzeczenie rozwodu 
z winy drugiego małżonka będzie 
żądał od niego alimentów na swoją 
rzecz. 

Jeżeli jeden z małżonków został 
uznany za wyłącznie winnego roz-
kładu pożycia, a rozwód pociąga za 
sobą istotne pogorszenie sytuacji 
materialnej małżonka niewinnego, 
sąd na żądanie małżonka niewin-
nego może orzec, że małżonek 
wyłącznie winny obowiązany jest 
przyczyniać się w odpowiednim 
zakresie do zaspokajania uspra-
wiedliwionych potrzeb małżonka 
niewinnego, chociażby ten nie 
znajdował się w niedostatku. 
Oczywiście owe istotne pogor-
szenie sytuacji materialnej należy 
odpowiednio udokumentować. 

Obowiązek dostarczania 
środków utrzymania małżon-
kowi rozwiedzionemu wygasa w 
razie zawarcia przez tego mał-
żonka nowego małżeństwa.

Co do zasady jest to jedyna 
różnica pomiędzy orzeczeniem 
rozwodu z winy małżonka a roz-
staniem za porozumieniem stron. 

Warto zapamiętać, iż wnoszenie 
pozwu o rozwód z winy drugiego 
małżonka nie ma żadnego wpływu 
na władzę rodzicielską w stosunku 
do wspólnych dzieci. 

Oczywiście jeśli po przeprowa-
dzeniu postępowania dowodo-
wego okazałoby się, że rozwód 
nastąpił z winy małżonka, który 
używał przemocy w stosunku do 
rodziny lub w inny sposób zanie-
dbywał dzieci, to wówczas taka 
sytuacja będzie miała wpływ na 
władzę rodzicielską takiego mał-
żonka, ale okoliczności te trzeba 
będzie wykazać. Przykładowo jeśli 
przyczyną rozpadu małżeństwa 
byłaby zdrada, zasadniczo nie bę-
dzie ona miała żadnego wpływu 
na sytuację drugiego małżonka 
względem jego relacji z dziećmi. 

Agnieszka Rusek



PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 MAJA 2021  7.edukacja

Zmiany

Wysokość stypendiów 
wszędzie taka sama?

Na jakie zawody jest 
największe zapotrzebowanie?

Studia medyczne

Kredyt studencki 
będzie można 
odpracowaćWkrótce może nas czekać re-

wolucja w studenckich stypen-
diach. Uprawnionych do 
wsparcia socjalnego ma być 
więcej, wysokość świadczenia 
ma wzrosnąć i na dodatek ma-
ją zostać zniesione widełki, 
dzięki czemu górny próg sty-
pendiów będzie wszędzie taki 
sam.

Reforma systemu pomocy ma-
terialnej dla studentów została 
przygotowana przez Ministerstwo 
Edukacji i  Nauki we współpracy 
z  Uniwersytetem Ekonomicznym 
w  Krakowie oraz Uniwersytetem 

Adama Mickiewicza w  Poznaniu 
w  ramach grantu z  Narodowego 
Centrum Badań i  Rozwoju. Pro-
jekt zakłada przede wszystkim, że 
zmienią się progi dochodu upraw-
niające do świadczeń. Obecnie 
mamy tak zwane widełki, czyli 
próg dolny i  górny. O  ostatecznej 
wysokości świadczenia decyduje 
uczelnia. W efekcie studenci o tym 
samym dochodzie i  uczący się na 
tych samych kierunkach, ale na 
różnych uczelniach otrzymują 
inne stypendia. Za sprawą zmian 
w  całej Polsce ma obowiązywać  
jeden górny próg dla wszystkich 
studentów. Poza tym wnioski 
o  świadczenia mają być składane 

za pośrednictwem centralnego 
systemu elektronicznego. Ich we-
ryfikacją i  wypłatą zajmą się na-
tomiast nie uczelnie, ale gminne 
ośrodki pomocy społecznej.

Za sprawą zmian prawdo do 
świadczeń ma przysługiwać więk-
szej liczbie osób. Jak to możliwe? 
Mniej pieniędzy ma bowiem tra-
fiać do najzdolniejszych żaków, 
a  więcej zasilić portfele biednych. 
Eksperci chcą też zablokować wy-
łudzanie świadczeń. Ministerstwo 
wyznaczy bowiem maksymalną 
kwotę wsparcia, którą można uzy-
skiwać ze stypendiów socjalnych 
i zapomóg.

Automatyk, dekarz, monter na-
wierzchni kolejowej, technik 
budowy dróg, technik progra-
mista, technik robotyk, technik 
spawalnictwa – to wybrane za-
wody szkolnictwa branżowego, 
na które prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie 
na pracowników na krajowym 
rynku pracy. Tak przynajmniej 
wynika z informacji przekaza-
nych przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

Co jakiś czas Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej ogłasza prognozę 
zapotrzebowania na krajowym 
rynku pracy. Jest ona podzielona 
na część krajową i  wojewódzką. 
Określa ułożone alfabetycznie za-
potrzebowanie na pracowników 
w  poszczególnych zawodach. Jej 
celem jest przede wszystkim wspo-
maganie szkolnictwa branżowego. 
Resort twierdzi, że przyczyni się 
ona do spadku bezrobocia wśród 
absolwentów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe w Polsce.

Szkolnictwo branżowe

Zawody o  szczególnym zna-
czeniu dla rozwoju państwa to: au-
tomatyk, dekarz, elektromechanik, 
elektronik, elektryk, kierowca me-
chanik, mechanik-monter maszyn 
i  urządzeń, mechatronik, monter 
nawierzchni kolejowej, murarz-
-tynkarz, operator maszyn i  urzą-
dzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator maszyn 
i  urządzeń do robót ziemnych 
i  drogowych, operator obrabiarek 
skrawających, ślusarz, technik au-
tomatyk, technik automatyk stero-
wania ruchem kolejowym, technik 
budowy dróg, technik dekarstwa, 
technik elektroenergetyk trans-
portu szynowego, technik elek-
tronik, technik elektryk, technik 
energetyk, technik mechanik, 

technik mechatronik, technik pro-
gramista, technik robotyk, technik 
spawalnictwa, technik transportu 
kolejowego. Ze szczegółowymi 
danymi możemy zapoznać się na 
stronie Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.

Czym jest prognoza?

Prognoza uwzględnia dane In-
stytutu Badań Edukacyjnych 
opracowane w  szczególności na 
podstawie statystyki publicznej, 
danych z  Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i  Systemu Informacji 
Oświatowej. Ważną rolę odgry-
wają również opinie rad sektoro-
wych do spraw kompetencji i Rady 
Programowej do spraw kompe-
tencji, a  także ministrów właści-
wych dla zawodów szkolnictwa 
branżowego.

W  ramach znowelizowanych 
przepisów prawa oświatowego, 
samorządy na 2022 rok otrzymają 
zwiększoną subwencję oświatową 

na szkoły kształcące w  zawo-
dach, na które prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie na 
krajowym rynku pracy, wskazane 
w prognozie z roku 2021. - Dzięki 
opublikowanej prognozie, szkoły 
i  organy prowadzące mogą zapla-
nować zawody, które będą urucha-
miane w  nowym roku szkolnym 
2021/2022. Co istotne, decyzje 
podejmowane w  tym zakresie, 
uwzględnią zróżnicowany sposób 
finansowania tych zawodów - pod-
kreśla MEN.

Jakie studia?

Oczywiście szkoły branżowe to 
jedno. Postanowiliśmy również 
sprawdzić, na jakie studia warto 
się wybrać, aby w przyszłości mieć 
gwarancję dobrze płatnej pracy. 
Najbardziej pożądani są: specja-
liści z branży IT, logistycy, informa-
tycy, analitycy Big Data, analitycy 
kredytowi, doradcy podatkowi, 
biotechnolodzy, inżynierowie 
elektrotechnologii, inżynierowie 
ds. energii słonecznej i  ds. energii 
wiatrowej, programiści, inżynie-
rowie budownictwa, specjaliści 
ds social media, lekarze, trenerzy, 
dietetycy, graficy, pracownicy na-
ukowi.

Przyznawany na preferencyj-
nych warunkach i dostępny 
przez cały rok – to główne za-
lety kredytu studenckiego. Cie-
szy się on coraz większym za-
interesowaniem. Ministerstwo 
Zdrowia chce pójść o krok da-
lej i proponuje wprowadzenie 
do systemu szkolnictwa wyż-
szego kredytu na studia me-
dyczne z obowiązkiem jego 
późniejszego odpracowania 
w publicznej ochronie zdrowia.

Przygotowane w  Ministerstwie 
Zdrowia rozwiązanie to – jak 
wskazują jego autorzy – szansa na 
uzyskanie zawodu lekarza przez 
osoby uzdolnione, które mimo 
uzyskania wysokich wyników na 
egzaminie dojrzałości, nie do-
stały się na studia na kierunku 
lekarskim w trybie stacjonarnym, 
a  które z  braku wystarczających 
środków finansowych nie mogły 
podjąć takich studiów odpłatnie. 
Zgodnie z  projektem będą mogły 
ubiegać się o  niego studenci 
uczący się na kierunku lekarskim, 
prowadzonym w  języku polskim, 
na warunkach odpłatności w pol-
skich uczelniach wyższych (studia 
niestacjonarne w  uczelniach pu-
blicznych i  studia stacjonarne 
w uczelniach niepublicznych).

Studenci, którzy zdecydują się na 
skorzystanie z  kredytu na studia 
medyczne, uzyskają możliwość 
pokrycia częściowego albo cał-
kowitego kosztu kształcenia na 
tych studiach ze środków pocho-
dzących z  budżetu państwa, a  na-
stępnie, po spełnieniu określonych 
warunków, jego częściowego lub 
całkowitego umorzenia.

Kredytowanie studiów miałoby 
odbywać się w  transzach wypła-
canych przez podmiot udzielający 
kredytu na studia medyczne (bank) 
na wyodrębniony rachunek uczelni 
przez okres trwania studiów, 
nie dłużej jednak niż przez 6 lat. 
Kredyt będzie miał preferencyjny 
charakter, przejawiający się m.in.: 

niskim oprocentowaniem, możli-
wością wystąpienia przez kredyto-
biorcę o wcześniejsze rozpoczęcie 
spłaty kredytu, możliwością wy-
dłużenia lub skrócenia okresu 
spłaty kredytu, możliwością obni-
żenia wysokości miesięcznej raty 
kredytu, a  w  przypadku trudnej 
sytuacji życiowej kredytobiorcy 
możliwością zawieszenia spłaty 
kredytu wraz z odsetkami na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Przewiduje się, że o  kredyt na 
studia medyczne będą mogli 
ubiegać się studenci, którzy roz-
poczęli studia przed rokiem aka-
demickim 2021/2022, jak również 
podejmujący studia, począwszy od 
roku akademickiego 2021/2022.

Umorzenie kredytu w całości, na 
kierunku lekarskim, będzie moż-
liwe pod dwoma warunkami:

– będzie obowiązek do odpraco-
wania studiów po ich ukończeniu 
przez okres nie krótszy niż 10 lat 
w  okresie 12 kolejnych lat liczo-
nych od dnia ukończenia studiów, 
w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą w Polsce i udzie-
lających świadczeń finansowanych 
ze środków publicznych,

– będzie obowiązek uzyskania 
w  tym okresie tytułu specjalisty 
w dziedzinie medycyny uznanej za 
priorytetową w  dniu rozpoczęcia 
przez lekarza szkolenia specjaliza-
cyjnego.

Dodatkowo w  ustawie przewi-
dziano możliwość umorzenia kre-
dytu na wniosek kredytobiorcy, 
w  zależności od okresu wykony-
wania przez niego zawodu lekarza 
po ukończeniu studiów oraz liczby 
semestrów sfinansowanych z kre-
dytu na studia medyczne.

Oczywiście skorzystanie z  takiej 
formy finansowania studiów na 
kierunkach lekarskich nie będzie 
obligatoryjne.

Z  danych Ministerstwa Zdrowia 
wynika, że koszt kształcenia obej-
mujący okres 6-letnich studiów 
na kierunku lekarskim w kraju wy-
nosi, zależnie od uczelni, od 200 
tys. zł do 250 tys. zł.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Technik dekarstwa, Technik sty-
lista, Technik robotyk i Podolog 
to 4 nowe zawody wprowadzone 
do klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa branżowego. To – zda-
niem resortu edukacji - odpo-
wiedź na potrzeby rynku pracy.

Reagowanie na potrzeby 

rynku pracy

Z  propozycją wprowadzenia no-
wego zawodu Technik dekarstwa 
do ministra właściwego do spraw 
gospodarki wystąpiło „Polskie Sto-
warzyszenie Dekarzy” wskazując 
na niedobór pracowników w branży 
dekarskiej, w tym wykwalifikowanej 
kadry średniego szczebla technicz-
nego na poziomie kierowniczym. 
Zwracano również uwagę na za-
mknięcie ścieżki edukacyjnej po za-
kończeniu kształcenia w  zawodzie 
Dekarz. Kształcenie w  zawodzie 
Technik dekarstwa, przypisanym do 
branży budowlanej, będzie realizo-
wane w technikum oraz branżowej 
szkole II stopnia - na „podbudowie” 
zawodu Dekarz.

Wprowadzenie zawodu Technik 
stylista jest odpowiedzią na zna-
czący deficyt wykwalifikowanej 
kadry o interdyscyplinarnych umie-
jętnościach w  branży przemysłu 
mody. Wpisanie nowego zawodu 
poparte zostało pozytywną opinią 
organizacji pracodawców „Praco-
dawcy Pomorza” oraz „Sektorowej 
Rady do spraw Kompetencji Sektora 
Przemysłu Mody i  Innowacyjnych 
Tekstyliów”. W zawodzie tym będzie 
można kształcić się w  technikum 
oraz branżowej szkole II stopnia - na 
„podbudowie” zawodu Krawiec.

Wprowadzenie zawodu Technik 
robotyk, przypisanego do branży 
elektroniczno-mechatronicznej, 
w którym kształcenie będzie odby-
wało się w technikum, jest wynikiem 
oczekiwań szerokiej grupy praco-
dawców w  związku z  informaty-
zacją, automatyzacją i  robotyzacją 
procesów produkcyjnych. Takie 
zapotrzebowanie potwierdziła 
również opinia organizacji praco-
dawców „Konfederacja Lewiatan”.

W  kwalifikacjach wyodrębnio-
nych w  zawodach Technik de-
karstwa, Technik stylista oraz 

Technik robotyk możliwe będzie 
prowadzenie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych oraz kursów 
umiejętności zawodowych.

Natomiast wprowadzenie do 
systemu oświaty zawodu Po-
dolog (pozytywnie zaopiniowane 
przez organizację pracodawców 
„Konfederacja Lewiatan”) wynika 
z  braku wykwalifikowanej kadry 
na potrzeby usług podologicz-
nych. Zapotrzebowanie na usługi 
podologa jest bardzo duże, 
co wynika m.in. z  rozwoju 
chorób cywilizacyjnych np.: 
cukrzycy, otyłości oraz zmian 
demograficznych – starzenie 
się społeczeństwa przy jed-
noczesnym wydłużaniu się 
ludzkiego życia.

Zawód Podolog w  klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa 
branżowego został przypo-
rządkowany do branży fry-
zjersko-kosmetycznej. Nauka 
w  tym zawodzie będzie moż-
liwa wyłącznie w  dwuletniej 
szkole policealnej prowadzącej 
kształcenie w  formie dziennej lub 
stacjonarnej, bez możliwości kształ-
cenia na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub kursach umiejęt-
ności zawodowych.

Dodatkowe zmiany

Na wniosek Ministra Zdrowia, 
wprowadzone zostały zmiany 
w  zawodzie Opiekun medyczny, 
a  także, w  związku z  wnioskiem 
Ministra Aktywów Państwo-
wych, uwzględniając stanowisko 
Ministra Klimatu i  Środowiska, 
wprowadzono zmiany w  zakresie 
ministra właściwego dla części za-

wodów przyporządkowanych do 
branży górniczo-wiertniczej. Jako 
minister właściwy dla poszczegól-
nych zawodów został wskazany 
minister właściwy do spraw go-
spodarki złożami kopalin. Wyjąt-
kiem jest tu zawód Technik geolog, 
dla którego ministrem właściwym 
pozostaje minister właściwy do 
spraw środowiska, oraz zawód 
Wiertacz i  Technik wiertnik, dla 
których minister właściwy do 

spraw gospodarki złożami kopalin 
jest jednym z  dwóch ministrów 
właściwych dla tych zawodów 
obok ministra właściwego do 
spraw środowiska.

Wniosek ministra właściwego do 
spraw zdrowia w sprawie wprowa-
dzenia zmian w  zawodzie Opiekun 
medyczny wynika z  potrzeby wy-
kształcenia odpowiednio przygo-
towanego personelu w  systemie 
ochrony zdrowia, wspierającego 
w  zadaniach zawodowych pielę-
gniarki i  lekarzy. Wniosek ten uzy-
skał pozytywną opinię organizacji 
pracodawców „Pracodawcy Rze-
czypospolitej Polskiej”.

Warto podkreślić, że następuje 

zmiana wyodrębnionej w  tym za-
wodzie kwalifikacji z:„MED.03. 
Świadczenie usług pielęgnacyj-
no-opiekuńczych osobie chorej 
i  niesamodzielnej” na: „MED.14. 
Świadczenie usług medyczno-
-pielęgnacyjnych i  opiekuńczych 
osobie chorej i  niesamodzielnej”, 
wydłużenie okresu kształcenia 
z  jednego roku do półtora roku 
oraz zmiana formy kształcenia 
w  zawodzie. Będzie ono możliwe 

jedynie w  szkole policealnej 
prowadzącej kształcenie 
w  formie dziennej lub sta-
cjonarnej (bez możliwości 
prowadzenia kształcenia na 
kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub kursach 
umiejętności zawodowych).

Ostatni nabór do szkół po-
licealnych kształcących w  za-
wodzie Opiekun medyczny, 
w  którym wyodrębniono 
kwalifikację „MED.03. Świad-
czenie usług pielęgnacyjno-
-opiekuńczych osobie chorej 

i niesamodzielnej” jest jeszcze moż-
liwy w  roku szkolnym 2020/2021. 
Słuchacze szkół policealnych i kwa-
lifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz uczestnicy kursów umiejęt-
ności zawodowych, którzy przed 
dniem wejścia w  życie rozporzą-
dzenia rozpoczęli naukę w zawodzie 
Opiekun medyczny (w  którym wy-
odrębniono kwalifikację „MED.03. 
Świadczenie usług pielęgnacyjno-
-opiekuńczych osobie chorej i  nie-
samodzielnej”), będą kształcić się 
na dotychczasowych zasadach do 
zakończenia cyklu kształcenia.

Rozporządzenie wchodzi w  życie 
z dniem 1 września 2021 r.

 ■ Katarzyna Gwara

Szkolnictwo branżowe

4 nowe zawody 
w klasyfikacji 
zawodów
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W dniu 29 kwietnia 2021 r. w V 
Liceum Ogólnokształcącym im. A. 
Mickiewicza w Częstochowie odbyła 
się uroczysta gala podsumowująca 
trzy konkursy historyczne: Multime-
dialny Konkurs Historyczny „Często-
chowianie w Powstaniach Śląskich”, 
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o 
Katyniu ,,W tablicach katyńskich 
pamięci zapisane”, Przedsięwzięcie 
Edukacyjne „Dęby Katyńskie w Czę-
stochowie”.

Po uroczystym powitaniu zebra-
nych gości przez dyrektor szkoły 
p. Małgorzatę Witek, głos zabrał 
naczelnik Wydziału Edukacji pan 
Rafał Piotrowski, który podkreślił 
szczególną rangę zrywów niepodle-
głościowych, stanowiących jedną z 
najpiękniejszych kart w dziejach na-
rodu polskiego. 

Miło nam poinformować, że lau-

reatem VII Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Katyniu ,,W tablicach 
katyńskich pamięci zapisane” jest 
uczeń V LO im. Adama Mickiewicza 
- Bartosz Skoczewski (IIF), którego 
opiekunem był nauczyciel historii 
p. Radosław Budzynowski.

Obecny na uroczystości Zastępca 
Prezydenta Miasta Częstochowy p. 
dr Ryszard Stefaniak przypomniał, 
że wszyscy powinniśmy pamiętać o 
ofiarach straszliwej zbrodni katyń-
skiej. Pan prezydent przekazał na 
ręce dyrektor p. Małgorzaty Witek 
pamiątkową flagę, która zostanie 
umieszczona w Izbie Tradycji Czynu 
Niepodległościowego w naszej 
szkole.

Galę poprowadzili uczniowie klas 
II: Katarzyna Góra, Martyna Ślęzak, 
Łukasz Brzóska (IIb) oraz Jakub 
Wójcik (IIi). Goście wysłuchali recy-

tacji wierszy w wykonaniu: Martyny 
Ślęzak (IIb), która deklamowała 
tekst nieznanego poety – „Idą po-
wstańcy…” oraz Mateusza Gila (IIb), 
który zaprezentował utwór „Guziki” 
Zbigniewa Herberta. Zabrzmiały 
również piosenki, oddające atmos-
ferę tamtych czasów – „Miejmy 
nadzieję” do słów poety A. Asnyka, 
którą zaśpiewał Łukasz Brzóska (IIb) 
oraz „Znam ja jeden śliczny zamek” 
nieznanego autora w wykonaniu 
Jakuba Wójcika (IIi). Akademię przy-
gotowały nauczycielki V LO: mgr Do-
rota Magacz, mgr Beata Wołowiec i 
mgr Iwona Karlak.

Laureatom oraz ich opiekunom 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Organizatorzy

MATEMATYKA 
FOTOGRAFIĄ PISANA 

– WYNIKI 

 Konkurs Matematyczno-Fotograficzny MATEMATYKA FOTOGRAFIĄ PISANA 
dedykowany uczniom szkół podstawowych odbył się w dwóch kategoriach 
wiekowych: kategoria I: klasy IV-VI i kategoria II: klasy VII-VIII.

Łącznie napłynęło 106 prac z szkół  z powiatów: częstochowskiego, kłobuc-
kiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Mimo trudności związanych z sytuacją 
pandemiczną, młodzież podjęła trud poszukiwań w dziedzinie matematyki  
i fotografii, potrafiła spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznić 
ją na fotografii. Każda przesłana fotografia przyciąga uwagę sposobem ujęcia 
tematu, perfekcją i wrażliwością na piękno matematyki. Jesteśmy pełni po-
dziwu dla różnorodności prac i Waszych pomysłów. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom, zwycięzcom, nauczycielom i opiekunom. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac: 
Prezentacja: 
https://youtu.be/QrRutKcaumM
Dyplomy oraz nagrody dla laureatów będzie można odebrać w sekre-

tariacie V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie od 10 maja do 30 
czerwca 2021 r. 

mgr E. Aleksandrowicz

W ciągu ostatniego roku nauka w 
szkołach diametralnie się zmieniła. 
Prawie całe życie szkolne, jak rów-
nież rozrywkowe i zawodowe zo-
stało przeniesione do Internetu. W 
czasie pandemii, gdy zamknięte są 
sklepy i miejsca związane z kulturą, 
coraz chętniej i częściej sięgamy po 
książki. Książka stanowi obecnie 
jeden z głównych sposobów spę-
dzania czasu wolnego. Aby zachęcić 
młodzież naszej szkoły do czytania, 
Biblioteka Szkolna V LO zorganizo-
wała konkurs plastyczny „Zdalne 
nauczanie? Proponuję czytanie!”. 
Głównym jego celem było: propa-
gowanie idei czytania, promocja 
czytelnictwa wśród młodzieży, po-

budzenie wyobraźni, kreatywności i 
aktywności twórczej uczniów, rozbu-
dzanie zainteresowań czytelniczych.  
Uczniowie, którzy wzięli udział w 
konkursie, wykazali się niezwykłą 
kreatywnością i pomysłowością.

Przedstawiamy laureatów szkolnego 
konkursu plastycznego: 

I miejsce zajęła Julia Przygodzka 
(IIf), 

II miejsce – Alicja Kowczyk (IIh), 
a na III miejscu uplasował się 

Krzysztof Janik (Ic). Wyróżnienia 
otrzymali Marta Bojarska (IIe)  

i  Aleksandra Dębska (IIb)

V LO  im.
Adama Mickiewicza
w Częstochowie

Gala konkursów 
historycznych

Wyniki konkursu plastycznego:
 „Zdalne nauczanie?Proponuję czytanie!” 

edukacja

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom! Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w konkursie.

mgr E. Noszczyk, mgr E. Pietrzkowska

I miejsce - Julia Przygodzka
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Dlaczego warto zostać 
technikiem elektronikiem?

W dzisiejszych czasach z elektro-
niką spotykamy się każdego dnia, 
począwszy od zabawek dla dzieci, 
sprzętu gospodarstwa domowego, 
telefonów komórkowych, odbior-
ników RTV, komputerów, a kończąc 
na samochodach, inteligentnych 
domach, nowoczesnych źródłach 
energii, samolotach i pojazdach 
kosmicznych. Wszędzie mamy do 
czynienia z magicznym słowem: 
„elektronika”. Pod tym pojęciem 
kryją się elementy, układy, urzą-
dzenia i instalacje, o których bu-
dowie, montażu, użytkowaniu, 
konserwacji i naprawie uczą się tech-
nicy elektronicy. Zapotrzebowanie 
rynku pracy na pracowników wyko-
nujących ten zawód jest ogromne. 
A gdyby ktoś chciał być niezależnym 
i pracować na „swój rachunek”, to 
również ma nieograniczone możli-
wości założenia swojej firmy, działa-
jącej w którejś z tych dziedzin. 

 
Dlaczego warto zdobywać 
wiedzę w Zespole Szkół
im. Bolesława Prusa 
w Częstochowie?

Zespół Szkół im. B. Prusa jest 
szkołą o długoletniej historii. 
Posiada fachową kadrę pedago-
giczną i nowoczesne pracownie: 
elektryczną, elektroniczną, me-
chatroniczną i komputerową. 
Pracownia elektroniczna jest wy-
posażona w nowoczesne mierniki, 

generatory, oscyloskopy, stoły la-
boratoryjne, najnowsze stanowiska 
dydaktyczne do badania alarmów 
firmy SATEL, domofonów, monito-
ringu oraz telewizji naziemnej i sa-
telitarnej. 

W ramach projektu eduSatel w na-
szej placówce powstało LABORATO-
RIUM SYSTEMÓW ALARMOWYCH, 
w którym stanowiska dydaktyczne 
i demonstracyjne wyposażone są 
w najnowsze produkty elektronicz-
nych systemów zabezpieczeń firmy 
SATEL. Można w nim podnosić 
swoje kwalifikacje, zdobywać prak-
tyczne umiejętności projektowania, 
instalowania i programowania 
zaawansowanych systemów alar-
mowych, kontroli dostępu, a także 
systemu inteligentnego domu, co 
umożliwia młodym ludziom lepsze 
przygotowanie się do wymogów 
współczesnego rynku pracy.

Dla wyróżniających się uczniów 
organizowane są praktyki oraz szko-
lenia tematyczne w firmie SATEL.

Młodzież może wykazać się prak-
tycznymi umiejętnościami już 
w trakcie nauki. W placówce na 
Prusa działają prężnie radiowęzeł  
i Koło Elektroniki Praktycznej, w ra-
mach których uczniowie konserwują 
i naprawiają szkolny sprzęt elektro-
niczny, komputery, sieć kompute-
rową i wewnątrzszkolną instalację 
nagłaśniającą. Organizują oprawę 
audiowizualną uroczystości, szkoleń 
i imprez szkolnych we współpracy 
z Samorządem Uczniowskim.

Nagłaśniają również liczne im-
prezy pozaszkolne organizowane 
przez władze samorządowe oraz 

organizacje społeczne.
Uczniowie uczestniczą w konkur-

sach, także na poziomie ogólno-
polskim, m.in.   Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej organi-
zowanej przez Akademię Górniczo 
-Hutniczą w Krakowie. Zespół Szkół 
im. B. Prusa w Częstochowie był 
dwukrotnie współorganizatorem 
tego przedsięwzięcia.     

Więcej na temat Zespołu Szkół im. 
Bolesława Prusa w Częstochowie  
i zawodu technik elektronik można 
dowiedzieć na: 

www.zsprus.czest.pl
Opracował nauczyciel z ZS im. B. Prusa 

- Eligiusz Iskra
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chóralne popisy), przez „ Juliusz Band’’ (tu realizują się 
instrumentaliści grający na gitarach, skrzypcach, fletach, 
puzonach, itp., itd.), skończywszy na szkolnym kole te-
atralnym prowadzonym przez Marka Ślosarskiego, ak-
tora filmowego i teatralnego. Te dni był również czasem 
prezentacji występów wokalnych, instrumentalnych i ta-
necznych uczniów naszej szkoły.  

Trzeci dzień - jak poprzednie - wypełniony był różnymi ak-
tywnościami. Wszystko rozpoczęło się od Q&A - na pytania 
wcześniej przesłane przez zainteresowanych nauką w I LO 
odpowiedziała Pani Dyrektor oraz uczniowie naszego li-
ceum. Ważną część tego dnia stanowiły grafiki o dwóch 
- niezwykle ważnych inicjatywach – tutoringu i „Wsparciu 
rówieśniczym”. 

 Tutoring, któremu poświęcone zostało wiele uwagi, to 
powód do dumy i wizytówka „Słowackiego”. Ta wyjątkowa 
metoda zindywidualizowanej pracy z każdym uczniem 
przyczynia się do tego, że szkoła staje się przyjaznym miej-
scem, w którym każdy młody człowiek ma możliwość od-
krycia w sobie i  rozwijania zdolności oraz predyspozycji, w  
zgodzie z własnymi  możliwościami,  potrzebami i zaintere-
sowaniami. Program ,,Wsparcie rówieśnicze” to inicjatywa 
uczniów, którzy służą pomocą każdemu, kto jej potrzebuje. 
Krótko mówiąc: w Słowackim jesteś wśród swoich!  

Ostatniego, czwartego, dnia Wirtualnych Dni Otwartych 
można było „przespacerować się” po szkole (oczywiście 
także w cyberprzestrzeni) - tym samym poznać budynek 
przy Kościuszki 8, ale także (dzięki zdjęciom z wydarzeń 
z życia szkoły i poprzednich Dni Otwartych)  poznać atmos-
ferę panującą w ,,Słowaku’’.  

Podczas czterech dni sukcesywnie publikowane były 
materiały prezentujące wszystko to, co najważniejsze 
w naszej szkole. Z pewnością opisane działania pozwo-
liły  zaspokoić ciekawość uczestników wydarzenia. Tych, 
którzy nie dołączyli do wydarzenia, uspokajamy - wszystkie 
materiały są ciągle dostępne na stronie internetowej  
(http://slowacki.net/rekrutacja/wirtualne-dni-
-otwarte-2021) i Facebooku liceum (https://www.
facebook.com/events/1362116047496636/?ac-
tive_tab=discussion). Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do zapoznania się z nimi! Ale pamiętajcie: nawet 
najlepsze zdjęcia, filmy, czy prezentacje nie zastąpią rze-
czywistości. Słowacki to nie szkoła, Słowacki to styl życia! 
Zapraszamy do I LO im. J. Słowackiego na Kościuszki 8! 

Marta Gaudy, klasa 2a 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Często-
chowie kojarzone jest z  wieloletnią tradycją i bogatą hi-
storią. Ale..., podczas trwających między 19 -22 kwietnia 
2021 r. Wirtualnych Dni Otwartych, po raz kolejny Społecz-
ność „Słowaka” udowodniła, że doskonale sprawdza się 
w działaniach, które łączą tradycję z nowoczesnością.  

Z przyczyn wszystkim znanych, Dni Otwarte (już po raz drugi) 
przeniosły się do Internetu, gdzie wszystkie osoby zaintereso-
wane nauką w naszej szkole mogły dołączyć do wydarzenia na 
Facebooku. Młodzież działająca w Samorządzie Uczniowskim 
prezentowała ofertę edukacyjną na rok 2021/2022 i pozalek-
cyjne aktywności funkcjonujące w I LO, ukierunkowane na 
rozwój różnorodnych pasji i predyspozycji uczniów „Słowaka”.  

Drzwi szkoły zostały wirtualnie otwarte 19 kwietnia 2021 
r. przez Panią Dyrektor Małgorzatę Kaim. Uczniowie klas 
ósmych zostali zachęceni do śledzenia wydarzeń w ramach 
Dni Otwartych i usłyszeli krótką charakterystykę I Liceum, 
które - poza solidnym przygotowaniem do egzaminu matu-
ralnego (2. miejsce pod względem zdawalności w roku 2020 
r. w Częstochowie) - stwarza młodzieży możliwości rozwoju 
zainteresowań i pasji.  

„Tutaj każdy uczeń jest dla nas ważny” – słowa Pani Dyrektor 
znajdują potwierdzenie w wypowiedziach uczniów i absol-
wentów I LO. Bo kto lepiej opowie o atmosferze panującej 
w szkole, jak nie jej wychowankowie? Za sprawą filmików wy-
brzmiały słowa Przemka i Szymona Onoszków. Starszy z braci 
sprawował funkcję przewodniczącego SU w roku szkolnym 
2014/2015, młodszy - trzy lata później. W „Słowackim” jak 
w rodzinie – dosłownie i w przenośni! Można było także poznać 
ofertę edukacyjną z perspektywy uczniów poszczególnych klas.  

Nie samą nauką jednak uczeń żyje! Słowacki to nie tylko 
miejsce edukacji, ale także styl życia i niesamowita atmosfera. 
Podczas drugiego i trzeciego dnia uczestnicy wydarzenia po-
znali aktywności, które można podjąć w I LO. Przygotowane 
przez Samorząd Uczniowski infografiki pozwoliły dowiedzieć 
się wiele na temat SU, szkolnych mediów, kółka fotograficz-
nego, Słowak TV oraz Radiowęzła „Juliusz FM’’.  

Słowacki to szkoła pełna artystów. Istnieje wiele inicjatyw, 
które otwierają naszym uczniom drogę rozwoju artystycz-
nych pasji. Począwszy od zespołów ,,Słowak i Muza’’ (tu 
utalentowani wokalnie uczniowie śpiewają solo i dają swoje 

„Słowak” 
bez tajemnic
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Demokracja, parlamentaryzm, 
patriotyzm, a przede wszystkim 
wolność - to te wartości, z którymi 
powinno kojarzyć się Święto Na-
rodowe Trzeciego Maja.

Młodzi ludzie potrzebują jednak 
świeżego podejścia do tematu patrio-
tyzmu. Obok, znanych z lekcji historii 
scen martyrologicznych i szacunku 
okazywanego tym, którzy wywalczyli 
dla nas wolność, chcą z młodzień-
czym entuzjazmem i radością propa-
gować patriotyzm w wolnym kraju. 
Nasza historia jest wyjątkowo bogata 
w utwory muzyczne i pieśni towarzy-
szące ważnym wydarzeniom, walkom, 
powstaniom. „Z pieśnią na ustach” 
toczyły się najtrudniejsze walki o 
wolność ojczyzny, dlatego utwory 
mówiące o naszej historii powinny 
nieustannie towarzyszyć młodemu 
pokoleniu żyjącemu w wolnej Polsce. 
Na szczęście, pieśni żołnierskie towa-
rzyszące kiedyś walczącym, mogą dziś 
ustąpić miejsca piosenkom wolnego 

pokolenia młodych patriotów.
Okazją do zaprezentowania takich 

utworów był przeprowadzony z okazji 
z 230. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja ogólnopolski konkurs 
piosenek współczesnych związanych 
z wolnością ,,Muzyka łagodzi, muzyka 
radzi, muzyka nigdy Cię nie zdradzi”, 
którego rozstrzygnięci e – ogłoszenie 
wyników, przypadło na początek maja.

Konkurs zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 29 im. Kró-
lowej Jadwigi oraz Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” Oddział w Czę-
stochowie został objęty honorowym 
patronatem Prezesa Zarządu Kra-
jowego Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusza Bonisławskiego 
oraz Prezydenta Miasta Często-
chowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

 OCelem konkursu było:
-promowanie najzdolniejszych wo-

kalnie uczniów i umożliwienie im za-
prezentowania swoich umiejętności 
wokalnych,

 →wspieranie wychowania patriotycz-
nego młodego pokolenia poprzez 
formy aktywności artystycznej,

 →kultywowanie pamięci o wydarze-
niach, które zmieniły losy naszej Oj-
czyzny,

 →wzmocnienie wśród uczniów wiary 
we własne umiejętności i zdolności.

Na konkurs, skierowany do uczniów 
szkół podstawowych klas 4-8 w ka-
tegoriach: soliści i grupy wokalne, 
nadesłano 58 prac z 43 placówek 
oświatowych z całej Polski. 

Zewnętrzna komisja w składzie: 
przewodnicząca mgr Sylwia Kurcab 
– ekspert, konsultant do spraw ar-
tystycznych oraz członkowie: mgr 
Justyna Bujalska – nauczyciel emisji 
głosu, mgr Piotr Skuza - nauczyciel hi-
storii i muzyki, wyłoniła zwycięzców 
nadesłanych prezentacji wokalnych.  
W ocenie (zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w regulaminie Konkursu) 
szczególna uwagę zwrócono na od-
powiedni dobór repertuaru, właściwą 
intonację, dykcję, poczucie rytmu 
oraz wrażenie artystyczne i oryginal-
ność wykonania.

Poziom konkursu był bardzo wy-
soki. Jury, obok wysokiego poziomu 
przygotowania wokalnego, zwróciło 
szczególną uwagę na różnorodność 
repertuaru prezentowanego przez 
młodych wykonawców, kreatywność 
i innowacyjne podejście do tema-
tyki patriotycznej. Zaangażowanie 
uczniów szkół podstawowych, którzy 
zaprezentowali w swoich wykona-
niach dumę z bycia Polakiem, zawa-
żyło zapewne na przyznaniu tak wielu 
nagród.

Komisja konkursowa wyłoniła na-
stępujących laureatów:

edukacja

Wiosna w tym roku się spóźnia, 
ale już teraz widać w naszym ogro-
dzie pierwsze jej oznaki, wiosenne 
kwiaty, a na krzewach i drzewach 
zielone pąki.

Jesienią, w ramach projektu „TO 
(działa)My!”, założyliśmy rabatę – roz-
sadnik, który nazwaliśmy literacko 
„matecznikiem”. Posadziliśmy tam sa-
dzonki kwiatów, które otrzymaliśmy 
od Was w ramach zbiórki roślin kwit-
nących. Sadzonki posłużą nam do 
stworzenia Zielonej Klasy oraz kwia-
towych rabat tematycznych. Nasze 
roślinki przetrwały mroźną zimę  
i powoli budzą się do życia.

Postanowiliśmy uporządkować ra-
batę, usunąć chwasty i sprawdzić, co 
się dzieje w naszym „mateczniku”.  

I są, żyją, wypuszczają pierwsze listki!
Najbardziej ucieszyło nas, że z pięciu 

sadzonek winobluszczu (ta pnąca 
roślina ma nam zapewnić zieloną 
ochronę przed hałasem i kurzem z 
ulicy)już trzy wypuszczają pąki. Może 
dwie pozostałe też przetrzymały zimę, 
ale jeszcze śpią?

Wiosna to pracowity czas dla ogrod-
ników – dla nas również, już za chwilę 
pojawią się pierwsze krzewy i pnącza, 
zakupione w ramach projektu „TO 
(działa)My!”. Dużo pracy przed nami, 
ale cieszymy się, że możemy stworzyć 
w naszym ogrodzie piękne, kwiatowe 
zakątki.

Źródełko św. 
 Huberta

Epidemia ciągle trwa, a co z tym 
związane – przedłuża się nauka 
zdalna, tak więc zachęcamy Was do 
dzielenia się tym, co w Waszej okolicy 
ciekawe i piękne. Wraz z nieśmiało 
nadchodzącą wiosną pomyślcie o tym, 
by wychodząc na spacer, wybierając 
się na rower, zwrócić uwagę na to, 
czego może na co dzień nie zauwa-
żamy – pomnik przyrody, pomnik upa-

miętniający jakieś wydarzenie, rzeka 
lub towarzysząca jej infrastruktura, 
obiekt przemysłowy, obiekt o walo-
rach cennych dla turystyki itd. Zwra-
camy szczególną uwagę na aspekt 
geograficzny – przyrodniczy bądź spo-
łeczno-gospodarczy. Zróbcie zdjęcie, 
zbierzcie jakieś informacje i przysy-
łajcie, celem podzielenia się z innymi.

A na rozpoczęcie ciekawego – mam 
nadzieję – cyklu, zapraszamy do od-
wiedzenia miejsca wskazanego przez 
Natalię z klasy 2f – źródełka św. Hu-
berta, które znajduje się niedaleko 

miejscowości Cisie w gminie Bla-
chownia. Z tego źródełka mieszkańcy 
okolicy czerpią wodę i w butelkach 
zabierają do domu. Woda ma po-
dobno wyjątkowe walory smakowe 
i zdrowotne. Źródełko  jest jednym z 
kilku zasilających rzekę Stradomkę. 
Rzeka ta ma ponad 20 km długości i 
stanowi lewy dopływ Warty, do której 
odprowadza wody na terenie Często-
chowy. Otoczenie źródełka porasta 
las jesionowo-olszowy. Zainteresowa-
liśmy Was? Zapraszamy na wycieczkę

Norbert Ogrodnik

Wiosenne porządki w ogrodzie VIII LOS

LAUREACI SOLIŚCI:
I MIEJSCE EX AEQUO:
Emilia Szcześniak, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Łukowie
Gabriela Żeleźnik, Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna 
I i II st. im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Gdańsku

II MIEJSCE EX AEQUO:
Anna Baryła,  
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny  
im. Jana Pawła II w Ja-
skrowie
Anastazja Lech,  
Prywatna Szkoła Podsta-
wowa im. Królowej Jadwigi w 
Lublinie
Amelia Dziewit,  
Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących, Szkoła Podstawowa 
nr 9  im. kpt. ż.w Karola 
Olgierda Borchardta w Rumi
Eliza Xerxa,  
Szkoła Podstawowa nr 29 im. 
Królowej Jadwigi w Często-
chowie

III MIEJSCE EX AEQUO:
Patrycja Chrząszcz, Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Czeladzi
Emilia Tabała, Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Majdanie Sopockim
Weronika Twarduś, Szkoła 
Podstawowa im. Piotra 
Skargi w Warzycach

WYRÓŻNIENIA EX AEQUO:
Łucja Sklarek, Szkoła Pod-
stawowa nr 32 im. Strzelców 
Bytomskich w Bytomiu
Małgorzata Antosik, Sale-

zjańska Szkoła Podstawowa 
we Wrocławiu

LAUREACI GRUPA  
WOKALNA:
I MIEJSCE:
Anna Zjawin, Nikola Piejko, 
Maria Jastrzębska, Marlena 
Gadzińska, Lucyna Duleba, 
Hanna Milnerowicz, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Wilczkowie
II MIEJSCE:
 Dominika Popczyk, Ewe-
lina Korek, Anastazja 
Panienkowska, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w 
Częstochowie
III MIEJSCE:
Maja Pliszczyńska, Kamil 
Podżorski, Aleksandra 
Krzok, Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Wiśle
WYRÓŻNIENIE:
Antonina Smykal, Zuzanna 
Smykal, Wojciech Smykal, 
Szkoła Podstawowa nr 48 w 
Częstochowie

Dyrektor szkoły p. Iwona Nę-
dzyńska - Mól składa wyrazy 
wdzięczności p. Renacie 
Gajda i  Alinie Witczak za or-
ganizację i  sprawne prze-
prowadzenie konkursu oraz 
p. Bożenie Kukli za wsparcie 
techniczne. Dziękuje 
wszystkim, którzy podjęli wy-
zwanie i wzięli udział w kon-
kursie. Zwycięzcom gratuluje 
i zachęca do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach.

Ogólnopolski konkurs
rozstrzygnięty!
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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

MERCEDES GLA 180  
1.6 E, zakup w 2020,   
kraj., I-wł., gwarancja, 
F-VAT

117.000 zł

JEEP CHEROKEE 
2.0 D, rok prod. 2016, 
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
109.900 zł

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

124.900 zł

AUDI A6 3.0D ,4x4 quattro S tronic, rok prod. 2014, kraj.,  95.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  

 139,900 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
CHEVROLET CRUZE 2.0 D, rok prod. 2010,  20.400 zł
FIAT PANDA 1.1 E, rok. prod. 2007, kraj.,  7.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E rok prod. 2000,  2.700 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 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł
JEEP RENEGADE 1.4 E, automat, nawigacja, kraj., I-wł.,  

serwisowany, rok prod. 2017,  68.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  12.200 zł
MERCEDES E CLASS, 1.8 E+LPG, rok prod. 2003,  16.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006,  12.800 zł
OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj,  5.900 zł
RENAULT CLIO, 1.2 E, rok. prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  36.900 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003,  6.700 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.2 E, rok prod. 2010, kraj., 19.900 zł
SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014,  45.000 zł
SUZUKI SX4 1.9 D, rok prod. 2006,  12.900 zł
SUZUKI SWIFT 1.4 E, rok prod. 2010,  17.400 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010,  19.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002,  5.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF PLUS 1.6 E, rok prod. 2005,  12.800 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  69.900 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,  59.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900zł
VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł
VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat,  6.900 zł

Wybrane samochody na dzień 7 maja 2021

Przy podobnej liczbie zdarzeń 
na przejazdach o 60 procent 
zmniejszyła się liczba wypad-
ków śmiertelnych w pierwszym 
kwartale tego roku w porów-
naniu do danych z 2020 r.

W  pierwszym kwartale 2020 r. 
zginęło 17 osób, w obecnym roku 
7 – to o 10 osób, czyli 60 procent 
mniej. Również mniej było ciężko 
rannych – nie 5, lecz 1 osoba. 
Liczba zdarzeń, spowodowanych 
nieostrożnym zachowaniem kie-
rowców, była podobna – w  2020 
r. było 47 wypadków i  kolizji, 
a w bieżącym roku 49.

Liczba zdarzeń na skrzyżowa-

niach kolejowo-drogowych to 
ułamek procenta wszystkich 
zdarzeń komunikacyjnych. Za-
rządca infrastruktury non stop 
prowadzi działania, by maksy-
malnie ograniczać negatywne 
zdarzenia, to m.in. kampania 
społeczna Bezpieczny przejazd – 
„Szlaban na ryzyko!”.

Podstawowe błędy kierowców 
na przejazdach to ignorowanie 
znaku stop, czerwonych świateł 
zabraniających wjazdu na tory, 
wjeżdżanie pod opadające ro-
gatki, a nawet omijanie slalomem 
zamkniętych zapór. Kierowcy 
lekceważą także zasadę nie wjeż-
dżania na tory, jeśli nie ma możli-

wości zjazdu poza przejazd.
Wpływ na zwiększenie po-

ziomu bezpieczeństwa miały 
również żółte naklejki. Kierowcy 
korzystają z  nowych zabezpie-
czeń i  dodatkowej możliwości 
kontaktu. Od początku roku od-
notowano 1466 reakcji za pośred-
nictwem systemu żółtych naklejek.  
W  100 przypadkach ruch po-
ciągów został ograniczony,  
a  w  31 – całkowicie wstrzymany, 
dzięki czemu uniknięto zdarzenia.

Żółta naklejka PLK to informacja 
na każdym przejeździe. Na na-
klejce są trzy numery. Pierwszy 
to indywidualny numer przejazdu, 
który precyzyjnie określa jego po-
łożenie. Drugi to numer alarmowy 
112, który należy wybrać, gdy za-
grożone jest życie. Trzeci to numer 
do służb technicznych PLK, w celu 
zgłaszania nieprawidłowości 
i  awarii na przejazdach, niezagra-
żających bezpośrednio życiu.

 ■ Katarzyna Gwara

W pierwszym kwartale

Mniej tragedii na przejazdach 
kolejowo-drogowych
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Rower to jeden z najbardziej uni-
wersalnych środków transportu. 
Jest łatwy w obsłudze, tani w 
eksploatacji, a w zatłoczonych 
miastach pozwala przemieszczać 
się szybciej, niż samochodem lub 
komunikacją miejską. Poza tym 
to doskonały sposób na aktywny 
wypoczynek. Dlaczego warto za-
przyjaźnić się z jednośladem? 
Na ten temat rozmawiamy  
z Przemysławem Kottem, wła-
ścicielem firmy Kocot Bike, 
Giant Czestochowa.

Teresa Szajer: Z branżą rowerową 
jest pan związany od lat. Kiedy 
właściwie zaczęło się pana zamiło-
wanie do kolarstwa?

 Przemysław Kott: Już w dzieciń-
stwie. Mając 14 lat, zamarzyłem o 
kolarzówce. Niestety moich rodzi-
ców nie było stać na rower, postano-
wiłem więc zapisać się do klubu So-
kół Częstochowa. Mieścił się on 
wówczas na ulicy Czarneckiego. Wa-
runkiem zapisania się było zwycię-
stwo lub zakwalifikowanie się do 
częstochowskich zawodów kolar-
skich. I własnie jako czternastolatek 
wystartowałem w eliminacjach ko-
larskich, w których brało udział oko-
ło 300 uczestników! Może trudno w 
to uwierzyć, ale zająłem czołowe 
miejsce. To był mój pierwszy sukces.
Jednak taka prawdziwa „zabawa” z 
kolarstwem zaczęła się w klubie Kole-
jarz Częstochowa, w którym ścigałem 
się kilkanaście lat. Jestem z nim zwią-
zany do dziś – prowadzę go wspólnie z 
moim przyjacielem Grzegorzem 
Gronkiewiczem, który jest znanym w 
Polsce i Europie kolarzem szosowym 
oraz zdobywcą w 2002 tytułu indywi-
dualnego mistrza Polski.

 
T.S.: A jakie pan miał sukcesy w 
kolarstwie?

P.K.: Było ich wiele. Byłem między in-
nymi brązowym medalistą Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w kolar-
stwie szosowym w Sobótce. Prze-
grałem tylko z takimi legendami ko-
larstwa jak Artur Krzeszowiec oraz 
Dariusz Baranowski, który w póź-
niejszym okresie został wielokrot-
nym mistrzem Polski i 3-krotnym 
zwycięzcą Tour de Pologne, a dziś 
jest komentatorem Eurosportu.  Sta-
wałem na podium w wyścigach ogól-
nopolskich i międzynarodowych. 
Sobótka pod Wrocławiem była taką 
mekką kolarską. Spędziłem tam po-
łowę życia kolarskiego. Całą zimę i 
latem jeździliśmy tam na zgrupowa-
nia - zarówno z klubu macierzystego 
Kolejarz Częstochowa, jak i kadry 
narodowej czy z innych klubów. W 
Sobótce były organizowane zawody 
o Puchar Polski oraz Mistrzostwa 
Polski w kolarstwie szosowym.

 
T.S.: Co panu daje jazda na rowe-
rze?

P.K.: Jazda na rowerze daje mi wol-
ność. Teraz niestety – ze względu na 
zawodowe obowiązki - jeżdżę zdecy-
dowanie mniej. Jednak nie odpusz-
czam I staram się każdą wolną chwi-
lę wykorzystywać, aby wsiąść na ro-
wer. Jeżeli zafunduję sobie napraw-
dę potężny, rowerowy wysiłek, od 
razu inaczej się czuję. Odpoczywam 
w ten sposób psychicznie.

 
T.S.: Jaki stosunek do pasji rowero-
wej ma pana najbliższa rodzina? 
Czy również połknęli rowerowego 
bakcyla?

 

P.K.: Na szczęście zaraziłem jazdą na 
rowerze całą moją rodzinę. Córka 
nawet jeździła na rowerze w Koleja-
rzu Częstochowa , ale później zrezy-
gnowała. Oczywiście jeździ nadal, 
ale już bardziej rekreacyjnie. Żona 
natomiast połknęła kolarskiego bak-
cyla i jeździ na kolarzówce oraz na 
góralu.Naprawdę to lubi i pokonu-
jemy wspólnie sporo kilometrów.

 
T.S.: Czego pan nie lubi w jeździe 
na rowerze?

P.K.: Wywodzę się z kolarstwa szoso-
wego i pamiętam, kiedy zaczynałem 
swoją przygodę z kolarstwem, samo-
chodów było mało. Wówczas jeździ-
ło się nie tylko łatwiej, ale przede 
wszystkim bezpieczniej. Obecnie sa-
mochodów na ulicach i drogach jest 
bardzo dużo i jazda rowerem szoso-
wym stała się dużo trudniejsza i nie-
bezpieczna. W efekcie dużo jeżdżę 
na rowerze górskim.

 
T.S.: Po jakich drogach najbardziej 
pan lubi jeździć? Jaka była najtrud-
niejsza trasa rowerowa, którą pan 
pokonał?

 
P.K.: Oczywiście najbardziej lubię 
jeździć kolarzówką po szosie. Bra-
łem udział w wielu wyścigach o du-
żym stopniu trudności m.in. kilku-
krotnie w Tour de Pologne. Przypo-
minam sobie 50 Tour de Pologne w 
którym pierwszy raz brali udział ko-
larze zawodowi. Jechałem wtedy w 
drużynie m.in z Markiem Leśniew-
skim.Przypomnijmy naszym czy-
telnikom, że Marek Leśniewski to 
również sześciokrotny mistrz Pol-
ski, dwukrotny olimpijczyk, meda-
lista mistrzostw świata i igrzysk 
olimpijskich, zwycięzca Tour de 
Pologne, selekcjoner polskiej ka-
dry szosowej młodzieżowców i ju-
niorów, trener.
Brałem również udział w wyści-
gach Solidarności, wygrałem kla-
syfikację górską na wyścigu Kar-
konosze Tour. Brałem również 
udział w wyścigach kolarskich do-
okoła Austrii. Był to 14-etapowy 
wyścig w górach - bardzo trudna 
trasa. Ścigałem się także we Wło-
szech i Francji, gdzie etapy były 
bardzo wymagające.

 
T.S.: Ile kilometrów miesięcznie 
pokonuje pan na rowerze? Kiedy 
zaczyna i kończy się dla pana se-
zon rowerowy?

 P.K.: Obecnie nie jest ich dużo, ze 
względu na prowadzenie firmy. 
Dawniej potrafiłem zrobić w ciągu 
roku od 20 do 30 tysięcy kilome-

trów. Obecnie jest, to tylko około 8-9 
tysięcy kilometrów. Typowa turysty-
ka. Natomiast sezon u mnie trwa ca-
ły rok.

 W swoim życiu jezdziłem w 
bardzo ciężkich warunkach pogo-
dowych. Kolarstwo bowiem

jest takim sportem, że pogody 
nie można sobie wybrać, czy za-
planować. Wyścig trwa i nie ma 
litości. Trzeba dojechać do mety, 
niezależnie czy pada deszcz, śnieg, 
czy wieje silny wiatr.

 Teraz wybieram sobie dni bar-
dziej łaskawe dla kolarzy. Unikam 
deszczowej pogody, bo nie jest 
ona wskazana dla mojego zdrowia. 
Natomiast niskie temperatury nie 
stanowią dla mnie przeszkody, aby 
wyjechać na rowerze w teren.

 
T.S.: Ile ma pan rowerów w domu? 
Jakie to są marki i typy?

 
P.K.: Ja nie stosuje półśrodków. Po-
nieważ jeździmy z żoną albo po szo-
sie, albo w terenie, mamy po dwa ro-
wery: kolarzówkę i rower górski. 
Oprócz tych rowerów mamy piąty 
rower, który zrobiłem sam. Jest to 
tandem elektryczny, którego nazy-
wam zabawowym rowerem na ka-
wę. Na ten jednoślad wsiadamy tylko 
po normalnym treningu i jedziemy 
się zrelaksować np.do Olsztyna na 
ciastko czy lody.

 
T.S.: Na ulicach Częstochowy zaro-
iło się ostatnio od rowerzystów. 
Mieszkańcy tak polubili rowery, 
czy to po prostu moda, ekonomia, a 
może sposób na zdrowy tryb życia?

 
P.K.: Ekonomia też, ale jest to nie-
wielki czynnik, tak myślę. Od kilku lat 
ludzie nastawili się na zdrowy tryb 
życia. Widać osoby nie tylko jeżdżą-
ce na rowerze, ale również biegające 
czy chodzące z kijkami. Pandemia 
spowodowała, że na rowery wsko-
czyli ludzie, którzy nigdy nie jeździli. 
Tak więc uważam, że przyczyną tak 
masowego korzystania z rowerów 
jest chęć prowadzenia  zdrowego 
trybu życia.

 
T.S.: A co denerwuje pana jako ro-
werzystę u kierowców? Na skrzy-
żowaniach wciąż można zobaczyć, 

jak jedni pomstują na drugich. I vi-
ce versa.

 
P.K.: Przede wszystkim denerwuje 
mnie słabe przewidywanie kierow-
ców tego, co może się stać. Wszyscy 
kierowcy powinni zdawać sobie 
sprawę z tego, że rowerzysta nie ma 
szans w starciu z samochodem, nie-
zależnie po czyjej stronie jest wina. 
Oczywiście rowerzyści też jeżdżą 
nie zawsze zgodnie z przepisami, 
więc kierowcy tym bardziej powinni 
byc uważni i czujni. Pamietajmy, by 
jazda rowerem zawsze była przy-
jemna i bezproblemowa.
Warto raz na jakiś czas odświeżyć 
sobie wiedzę o przepisach obowią-
zujących rowerzystów. Zwłaszcza, 
że nowości jest sporo. Apeluję 
również o zachowanie kultury w 
każdej sytuacji, nawet tej bardzo 
trudnej.

 
T.S.: Wspiera pan i trenuje mło-
dzież w Klubie Kolejarz Często-
chowa. Czy to pasja?

 
P.K.: Tak, prowadzę Klub Kolejarz 
Częstochowa z pasji do kolarstwa. 
Sam trenowałem w tym właśnie klu-
bie. Kiedyś ktoś we mnie uwierzył i 
dał mi szansę, więc czuję się w obo-
wiązku odwdzięczyć się tym samym. 
Poza tym praca z młodzieżą przynosi 
mi dużo satysfakcji i przyjemności. 
Staram się pomóc młodym osobom 
rozwijać ich pasję do kolarstwa.
 Jest to niesamowite, że w naszym 
klubie trenują nie tylko chłopcy, ale 
I dziewczynki. W sumie liczy on po-
nad 20 osób - w wieku od 13 do 19 
lat. Jesteśmy klubem szosowym, ale 
startujemy również w zawodach 
przełajowych, które odbywają się 
zimą. Na swoim koncie zawodnicy 
Kolejarz Częstochowy maja dużo 
sukcesów. Ostatnio w zawodach 
krajowychzwycięstwo odnieśli 
Marta Marek i Wiktor Stalka. Ma-
my bardzo zdolną I ambitną mło-
dzież w naszym klubie. Pomagamy 

również w imprezach szkolnych i 
charytatywnych dla dzieci i mło-
dzieży w Częstochowie.

 
T.S.: Czy do klubu każdy może do-
łączyć?

 
P.K.: Jeżeli ktoś chce się zapisać do 
naszego klubu, wystarczy zgłosić się 
do naszego salonu Giant Częstocho-
wa na ulicy Sikorskiego 129. Oczywi-
ście zapraszamy wszystkich mło-
dych ludzi, którzy mają pasję I pre-
dyspozycje do kolarstwa. Jeżeli ktos 
nie ma  roweru, to nic nie szkodzi. W 
Klubie mamy sporą bazę rowerową. 
Wyjazdy na zawody są finansowane, 
dzięki przyjaciołom, którzy wspoma-
gają nasz klub.

 
T.S.: Pana firma to autoryzowany 
sprzedawca rowerów marki Giant.

 
P.K.:Tak, firmę rowerową prowadzę 
od 23 lat. Handlujemy tylko marką 
Giant, która jest światowym liderem 
na rynku rowerów klasy premium, 
komponentów i akcesoriów. Giant 
od początku istnienia, czyli od 1972 
roku, jest jednym z pionierów zmian 
w kolarstwie. To właśnie firma Giant 
wprowadziła lżejsze i mocniejsze ra-
my aluminiowe. Również dzięki fir-
mie Giant rowery z włókna węglo-
wego stały się dostępne dla maso-
wego odbiorcy. Oferta firmy obej-
muje rowery górskie szosowe dzie-
cięce I elektryczne. Giant to najwięk-
szy światowy producent rowerów 
premium.

 
T.S.: Jaką ofertę ma pan w swoim 
salonie?

 
P.K.: W salonie mamy około 300 ro-
werów, które można nie tylko obej-
rzeć, ale również można się przeje-
chać, aby sprawdzić, czy rzeczywiście 
właśnie ten rower chcemy kupić.
 Naprawdę każdy znajdzie w na-
szym salonie rower, który na pew-
no da mu zadowolenie i przyjem-
ność z jazdy. Ceny rowerów zaczy-
nają się od 2 tysięcy złotych, ale 
mamy też rowery, które kosztują 
50 tysięcy złotych. Te ostatnie to 
rowery z włókna węglowego z hy-
draulicznymi hamulcami I elek-
trycznymi przerzutkami bezprze-
wodowymi. Na takich jednośla-
dach jeżdżą właśnie światowej 
klasy kolarze. Dla nas najważniej-
sze w rowerze jest dusza. Duszą w 
rowerze jest rama, która jest pod-
stawowym elementem każdego 
roweru. Mamy również ofertę dla 
dzieci. Taki profesjonalny rower 
cenowo zaczyna się od 1400 zł.

 
T.S.: Czy doradzacie klientom, ja-
kli rower kupić?

 
P.K.: Naszym priorytetem jest per-
fekcyjne dobranie roweru do oczeki-
wań klienta. Nigdy nie sprzedajemy 
rowerów na siłę. Powtarzamy na-
szym klientom, że zakup roweru na-
leży przemyśleć, zwłaszcza, jeżeli 
jest to rower klasy premium. Dbamy 
o to aby każdy klient wyjechał z na-
szego salonu szczęsliwy i zadowolo-
ny z dokonanego u nas zakupu.

 
T.S.: Dziękujemy za rozmowę I ży-
czymy powodzenia!

wywiad Życia

Jazda na rowerze 
daje mi wolność

Przemysław Kott otrzymał również wiele nagród i wyróżnień bizne-
sowych m.in. LEWIATANA-BIZNES. DOBRY WYBÓR, wyróżnienie 
w konkursie A$ BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, wyróżnienie  
w konkursie JURAJSKI PRODUKT ROKU 2008; oraz nagrody w kon-
kursie PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI 2007.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

 O Auto z PRL-u kupię sprawne zareje-
strowane np. Fiat 125p, 126p , Tra-
bant , Wartburg , Zaporożec , Mo-
skwicz , Dacia , Wołga , Syrena i inne 
tel. 608 097 274

 O Dostawczaka z PRL-u zadbanego 
sprawnego kupię -  Żuka , Nysę ,  
Tarpana tel. 608 097 274

 O Motocykl , motorower z PRL-u kupię 
np. WFM , WSK , SHL , OSA , JUNAK , 
KOMAR , MZ , motorynka i inne  
tel. 608 097 274

 O AUTO, MOTOCYKL z PRL-u nieuzy-
wany lub z minimalnym przebiegiem , 
zapomniany zastaly w garazu 
tel. 608 097 274

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

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

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. murowany 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 
Lelowska / 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 Adapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

 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 Błotniki przednie do Mercedesa 190 
oryginał, w b. dobrym stanie.  
Tel.: 693 629 529

 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 Drzwi do łazienki prawe 70, z wzorem 
i szybką, bez ościeżnicy w b. dobrym 
stanie, może być z transportem, tanio 
oddam. Tel. 693 629 529

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

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

 O Garnek do gotowania ciśnieniowego 
PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  

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 CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,  tel. 697 272 102

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

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010,  
dobra, 50 zł /  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+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,  300 zł, 
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 Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

 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

 O Wzmacniacz gitarowy 30W lampowy 
typu VOX, b.dobry, 1500 zł, tel. 697 272 102

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

 O Sprzedam fotel ginekologiczny 
Tel. 609 990 750
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Zmagania pierwszej rundy sezonu 
2020/2021 Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej powoli dobiegają końca. Swoje 
mecze w  ubiegłym tygodniu wygrały 
cztery czołowe drużyny - Jagielloń-
czycy, Auto-Dar/Budmix, ZC Michaś 
i Perła. Drużyny te mogą być już pewne 
gry w czołowej szóstce w drugiej run-
dzie. O  dwa pozostałe miejsca do 
końca walczyć będą Exact Systems 
Klub 54 Jedryka, ZIB Koral Kłobuck 
i OBI Zwd.

- W  najlepszej sytuacji z  wymienionej 
trójki są Klub 54 i  ZIB, ale ostatnie po-
tknięcia obu drużyn sprawiły, że do gry 
o  awans włączyło się jeszcze OBI. Czeka 
nas więc emocjonująca końcówka pierw-
szej rundy spotkań i  to z  kilku powodów. 

Pracowite dni czekają broniącego tytułu 
mistrzowskiego Michasia. Drużyna ta zaj-
muje obecnie trzecią lokatę ale czekają 
ją jeszcze trzy spotkania: z  walczącym 
o  szóstkę Zawodziem oraz z  Jagielloń-
czykami i  Auto-Darem, czyli drużynami 
bezpośrednio wyprzedzającymi Michasia 
w  klasyfikacji. Zwłaszcza te dwa ostatnie 
pojedynki mają szczególne znaczenie, 
bo ich rozstrzygnięcia rzutować mogą 
już nawet na końcowe wyniki całych roz-
grywek – podsumowuje Marcin Mazik 
z  MOSiR Częstochowa - Ważne mecze 
czekają też Klub 54 i  ZIB. Kolejne po-
rażki mogą sprawić, że OBI Zwd rzutem 
na taśmę wyprzedzi kogoś z wymienionej 
dwójki i zamelduje się w czołowej szóstce. 
Zwycięstwo w  ostatnim meczu drużyny 
Kozi i  Przyjaciele nad Koralem sprawiło, 
że nie ma już w rozgrywkach drużyny bez 
zwycięstwa. Wynik ten sprawił, że Kozi 
i Przyjaciele opuścili ostatnie miejsce w ta-
beli ale również przyczynia się do tego, że 
do końca rundy czeka nas ciekawa walka 
o  awans do grupy drużyn walczących 
w  drugiej rundzie o  miejsca 1-6 – dodaje 
kierownik ds. sportu i  rekreacji MOSiR. 
Bieżące informacje o  rozgrywkach zna-
leźć można na stronie organizatora  
www.mosir.pl

W  minioną sobotę 1 maja teni-
sistki stołowe Bebetto AZS UJD 
rozegrały drugi mecz półfinałowy 
z  KTS Enea Siarkopol. Drużyna 
z  Tarnobrzegu zwyciężyła 3:2, 
w  związku z  tym częstochowski 
zespół zakończył zmagania dru-
żynowych mistrzostw Polski 
w sezonie 2020/2021 z brązowym 
medalem.

Pierwszy mecz półfinałowy, który był 
rozgrywany w  Tarnobrzegu, zespół Be-
betto AZS UJD przegrał 0:3. Rewanżowe 
spotkanie w  Częstochowie przysporzyło 
niesamowitych emocji już od pierwszej 
partii. - Trener częstochowskiego drużyny 
Piotr Struś wprowadził zmiany w  usta-
wieniu, tym razem z  numerem jeden 
zagrała Roksana Załomska, a  Tetyana 
Bilenko na pozycji 3. W  pierwszej grze 
Roksana Załomska zagrała rewelacyjnie 
i  w  trzech setach pokonała mistrzynią 
Europy Elizabetę Samarę (uczestniczkę 
igrzysk olimpijskich w  Tokio). W  pierw-
szych dwóch spotkaniach grała na mi-
strzowskim poziomie. W  trzecim secie 
prowadziła 8:5, przeciwniczka doprowa-
dziła do remisu 8:8, Roksana Załomska 
wygrała do 8 i  odniosła życiowy sukces 
– relacjonuje klub. W  drugim pojedynku 
Sandra Wabik zmierzyła się z  Viktorią 
Pawłowicz. Częstochowska zawodniczka 
wygrała w pierwszym secie, ale ostatecznie 
uległa rywalce 1:3. Kolejny mecz pozwolił 
akademiczkom wyjść na prowadzenie, po-
nieważ liderka częstochowskiego zespołu 
Tetyana Bilenko pokonała bez straty seta 
Agatę Zakrzewską. - W  czwartym partii 
Roksana Załomska grała z Viktorią Pavlo-

vuch. Zawodniczka Bebetto prowadziła 
2:0 w  setach 9:3 w  trzecim secie, do wy-
granej brakowało jej tylko 2 pkt, nastąpiła 
chwila dekoncentracji, przy stanie 9:5 
wzięła czas (do tego momentu grała rewe-
lacyjnie),  a w końcówce zabrakło pomysłu 
na wygraną.  Nie wykorzystała szansy. 
Ostatecznie przegrała 2:3. Szkoda, było 
bardzo blisko  do wygranego  spotkania 
– podsumowuje klub. Do końca meczu 
i sensacyjnej wygranej zabrakło dwóch pi-
łeczek. Brązowy medal Bebetto AZS UJD 
jest dziesiątym, zdobytym w  najwyższej 
klasie rozgrywkowej.

 
Bebetto AZS UJD Częstochowa – KTS 

Enea Siarkopol Tarnobrzeg 2:3
Roksana Załomska – Elizabeta Samara 

3:0 (11:9, 11:7, 11:8)
Sandra Wabik – Viktoria Pavlovich 1:3 

(7:11, 6:11, 12:10, 5:11)
Tetyana Bilenko – Agata Zakrzewska 3:0 

(11:6, 11:6, 11:5)
Roksana Załomska –  Viktoria Pavlovich 

2:3 (11:7, 11:4, 9:11, 9:11, 4:11)
Sandra Wabik – Elizabeta Samara 0:3 

(4:11, 9:11, 3:11)
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PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa  
vs. Betard Sparta Wrocław

W poniedziałek 10 maja o godz. 18:00 ro-
zegrany zostanie mecz 29. kolejki PKO 
Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Często-
chowa a  Piastem Gliwice. Spotkanie to 
zostanie rozegrane na Miejskim Sta-
dionie Piłkarskim „Raków” przy 
Limanowskiego 83.

Jednorazową zgodę na rozegranie meczu 
z  Piastem na częstochowskim stadionie wy-
dała Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN. 
- Decyzja została podjęta po wizytacji eks-
perta ds. infrastruktury wyznaczonego przez 
Polski Związek Piłki Nożnej, który po oglę-
dzinach obiektu i zapoznaniu się z dokumen-
tacją pozytywnie ocenił realizację zaleceń 
związanych z  dostosowaniem MSP „Raków” 
do zasad rozgrywania meczów ekstraklasy 
w reżimie sanitarnym - poinformował prezes 
klubu Wojciech Cygan. Spotkanie z  Piastem 
będzie przedostatnim meczem rozgrywanym 
przez Raków w  tym sezonie. Czerwono-Nie-
bieskim pozostanie jeszcze zmierzyć się 16 
maja z Pogonią Szczecin.

Raków z licencją na grę w sezonie

2021/2020

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego 
Związku Piłki Nożnej rozważyła już wnioski 
klubów i  wydała stosowne decyzje, zgodnie 

z  którymi Rakowowi została przyznana li-
cencja upoważniającą Klub do uczestnictwa 
w  rozgrywkach Ekstraklasy w  sezonie 
2021/2022 z  nadzorem finansowym i  infra-
strukturalnym na stadionie w  Bełchatowie 
przy ul. Sportowej 3. Ponadto Czerwono-
-Niebiescy otrzymali licencję upoważniającą 
do uczestnictwa w  rozgrywkach klubowych 
UEFA w sezonie 2021/2022. - W ramach na-
łożonego nadzoru infrastrukturalnego Ko-
misja zobowiązała Klub do dostarczenia na 
koniec każdego miesiąca raportu z  postępu 
prowadzonych prac modernizacyjnych. Jed-
nocześnie Klub będzie czynił starania, by uzy-
skać zgodę na rozgrywanie meczów PKO BP 
Ekstraklasy na Miejskim Stadionie Piłkarskim 
„Raków” przy ul. Limanowskiego 83 w  Czę-
stochowie w reżimie sanitarnym, a po zakoń-
czeniu prac budowlanych o  stałą zgodę na 
rozgrywanie spotkań w  Częstochowie – po-
informował klub. Przedłużający się stan epi-
demii znacznie wpłynął na sytuację finansową 
klubów. Wszystkie uczestniczące w procesie 
licencyjnym na nadchodzący sezon zostały 
objęte nadzorem finansowym. Jak podkreśla 
Komisja, w najbliższych miesiącach niezbędna 
będzie szczegółowa kontrola i analiza sytuacji 
finansowej wszystkich klubów.

ALPN

Pierwsza runda 
zbliża się do 
końca

Bebetto AZS UJD

Tenisistki 
z brązowym 
medalem DMP

Już w najbliższą niedzielę 9 maja Eltrox Włókniarz Częstochowa podejmie na Arenie 
zielona-energia.com Betard Spartę Wrocław. Początek spotkania o godz. 16:30.

Niestety ze względu na załamanie pogody oraz niesprzyjające prognozy, PGE Ekstraliga po-
stanowiła odwołać poprzedni wyjazdowy mecz Eltrox Włókniarza Częstochowa z Moje Ber-
mudy Stalą Gorzów w ramach IV rundy PGE Ekstraligi. Spotkanie przełożono na 23 maja. Do tej 
pory podopieczni szkoleniowca Piotra Świderskiego podjęli u siebie Fogo Unię Leszno, której 
ulegli 41:49. Lwy przegrały również wyjazdowe stracie z Motorem Lublin 41:49, ale zapisali 
już pierwsze ligowe punkty na swoim koncie po wygranej z Marwis.pl Falubazem Zieloną Górą 
(49:41).

PKO Ekstraklasa

Raków 
Częstochowa 
vs. Piast Gliwice
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20. PIĄTEK-NIEDZIELA 7-9 MAJA 2021 zapraszamy!


