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Nareszcie

Wracają miejskie rowery!
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Po rocznej przerwie powracamy z naszą flagową imprezą! W dniach 26, 27 czerwca w III alei NMP
i na placu Biegańskiego będzie można zobaczyć najnowsze modele samochodów, motocykli, skuterów i quadów! Zaplanowaliśmy również koncerty, ekstremalne pokazy, rodzinny piknik, atrakcje
dzieci oraz mnóstwo konkursów i zabaw. A wszystko to w ramach 13. edycji Targów Motoryzacyjnych! Dodatkowo, wszyscy chętni, którzy pojawią się w tych dniach w centrum miasta, będą mogli
zaszczepić się przeciwko koronawirus jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson.

Uwaga!

Poszukują statystów
do filmu

Q s. 6

POTRZEBUJESZ
POMOCY PRAWNEJ?
SKORZYSTAJ Z PORADY NASZYCH SPECJALISTÓW
Wyślij swoje pytanie na adres:
poradyprawne@zycieczestochowy.pl

Organizowana przez nas impreza potrwa dwa dni. Wszystko
rozpocznie się w sobotę, 26
czerwca o godzinie 10.00. W pasażu III alei będą ustawieni
wystawcy i dealerzy, którzy zaprezentują najnowsze pojazdy
oraz części samochodowe i motocyklowe. Udział w XIII edycji
Targach Motoryzacyjnych zadeklarowały fankluby różnych
marek samochodowych, motocyklowych oraz zabytkowych
pojazdów.
Na Targach atrakcje dla siebie
odnajdą i ci młodsi, i ci trochę
starsi. Plac Biegańskiego będzie
miejscem występów i najróżniejszych prezentacji. W bogatym
programie Targów nie zabraknie
pozycji dla fanów muzyki. Nie
zapomnieliśmy również o amatorach dobrych smaków oraz

smakoszach złotych trunków.
Na Targach pojawią się stoiska
i kiermasze z żywnością, piwem,
słodyczami. Poza tym przeprowadzona zostanie zbiórka charytatywna. Dochód z niej zostanie
przeznaczony na leczenie 17-letniego częstochowianina, który
od siedmiu lat zmaga się z guzem
mózgu. Więcej na temat zbiórki
przeczytacie na stronie 3.
Dodatkowo każdy, kto pojawi się na Targach, będzie mógł
wziąć udział w konkursach z niezwykle atrakcyjnymi nagrodami.
To oczywiście nie koniec! Jednak
nie sposób wyliczyć wszystkie
atrakcje, które czekać będą na
Was podczas Targów Motoryzacyjnych. Już teraz możemy zagwarantować, że dobrej zabawy
nie zabraknie!
Dodatkowo, wszyscy chętni,

którzy pojawią się dniach 26, 27
czerwca w centrum miasta, będą
mogli zaszczepić się przeciwko
koronawirus
jednodawkowym
preparatem Johnson&Johnson.
Na placu Biegańskiego powstanie bowiem mobilny punkt
szczepień. Będzie on czynny
w godzinach 10.00-17.00. Szczepienia będą realizowane przez
personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie. Tego rodzaju
przedsięwzięcie
ma
ułatwić
mieszkańcom naszego regionu
dostęp do szczepień i zachęcić
wciąż niezdecydowanych.
Tradycyjnie XIII edycję Targów
Motoryzacyjnych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

■ Katarzyna Gwara

2.

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021

zapraszamy!

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021

3.

Szkolna uroczystość

Powrót do normalności

Pierwszaki z „szesnastki” po pasowaniu

MPK znosi
ograniczenia
w komunikacji
miejskiej
W związku z dalszym łagodzeniem obostrzeń,
częstochowskie MPK znosi kolejne ograniczenia obowiązujące dotychczas podczas
podróży komunikacją miejską. Niestety nadal
nie będziemy mogli kupić biletów jednorazowych u kierowcy, czy motorniczego.
- Przywrócona została możliwość korzystania
z przycisków wywołujących otwieranie drzwi. Ponadto rozpoczął się proces usuwania z przestrzeni
pojazdów tzw. stref buforowych – informuje Maciej
Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. - Jednocześnie demontowane są oznaczniki ograniczające
liczbę miejsc siedzących i wymuszające odstęp na pasażerach – wylicza.
Pewne rzeczy się jednak nie zmienią
– nadal zawieszona jest sprzedaż biletów jednorazowych u kierowcy czy motorniczego. - Aktualnie w publicznym transporcie zbiorowym obowiązuje limit
maksymalnego napełnienia autobusów lub tramwajów do 75% łącznej liczby miejsc. Służby rządowe
zapowiedziały, że po 26 czerwca współczynnik ten
wzrośnie do 100%. Tym samym wrócimy wówczas
do stanu sprzed pandemii, nieograniczonego żadnymi limitami. Pamiętajmy jednak, że wciąż podczas
podróży zobowiązani jesteśmy i będziemy do zasłaniania ust i nosa – podsumowuje Maciej Hasik.

Najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława
Chrobrego w Częstochowie przeżywali bardzo ważny moment w swoim
szkolnym życiu. Kilka dni temu zostali bowiem... pasowani na
pierwszaków. Wszyscy dumni – bez
zająknięcia – wyrecytowali tekst
ślubowania i w ten oto sposób oficjalnie stali się częścią społeczności
uczniowskiej.

Zwykle uroczystość związana z pasowaniem jest organizowana na początku
roku szkolnego, jednak ze względu na
pandemię i fakt, że zajęcia stacjonarne
w październiku zostały zawieszone, ślubowanie zostało przełożone. Podczas
uroczystości w sali sportowej pierwszoklasiści popisali się talentami wokalnymi,
tanecznymi i recytatorskimi. Nad programem artystycznym czuwały oczywiście ich wychowawczynie. Maluchy
spisały się na medal – wszystkie występy
dopracowane były w najdrobniejszych
szczegółach.
Najważniejszym momentem było
jednak ślubowanie na sztandar szkoły
i pasowania. Najmłodsi z niecierpliwością wyczekiwali właśnie na tę jedną
z najważniejszych chwil w czasie całego

trwania edukacji. Ślubowali kochać swoją
ojczyznę, dbać o dobre imię klasy i szkoły,
być dobrymi kolegami i koleżankami,
wypełniać sumienne obowiązki ucznia,
a także swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po
wygłoszeniu tych słów pierwszoklasiści
otrzymali słodkie upominki i zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły
Podstawowej nr 16 w Częstochowie.

Pomóc może każdy

Ostatnia nadzieja na życie
Siedemnastolatek z Częstochowy, Igor Flak, od ponad dziesięciu lat
walczy ze złośliwym miejscowo guzem mózgu – czaszkogardlakiem.
Przeszedł już siedem ryzykownych operacji częściowej resekcji guza.
Choroba jednak nie odpuszcza i kolejny raz próbuje sięgnąć po jego
życie. Ostatnią szansą na uratowanie Igorka jest operacja w klinice w
Stanford w Stanach Zjednoczonych. Problemem – jak to zwykle w takich sytuacjach bywa – są oczywiście pieniądze. Wszyscy, którzy chcą
wspomóc Igora, mogą to zrobić. W czasie organizowanych przez nas
Targów Motoryzacyjnych (26-27 czerwca) prowadzona będzie zbiórka.
Cały jej dochód zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.

w jego organizmie, całkowicie
uniemożliwiło mu uprawianie
ukochanego sportu. Nastoletni
wojownik pozostaje niezwykle
empatycznym i dobrym człowiekiem. Nikt nie potrafi zrozumieć,
dlaczego na tak niewinną osobę
spadło brzemię, które determinuje
każdy jego dzień.

Iskierka nadziei
bieg zbierał coraz większe żniwo.
Ogromnym ryzykiem, a zarazem
prawdziwą iskierką nadziei była
radioterapia, po której guz uspokoił się na sześć lat.

Koszmar powrócił

Druzgocąca diagnoza
Koszmar Igorka i jego najbliższych
rozpoczął się w kwietniu 2010 roku.
Chłopiec był wtedy energicznym
i uśmiechniętym siedmiolatkiem.
Beztroskim dzieciakiem, który powoli zakochuje się w tenisie, gra
regularnie w piłkę ze starszym
bratem i zaczyna kształtować swoje
pierwsze pasje.
Nagle jednak źle się poczuł i w
trybie pilnym musiał wykonać badanie tomografii komputerowej.
Diagnoza: guz mózgu. Brzmiała
jak wyrok... Pierwsza operacja odbyła się kilka dni później. Lekarze w
łódzkim Centrum Matki Polki wycięli fragment nowotworu, chociaż

zabieg obarczony był wielkim ryzykiem. Igor długo dochodził do
siebie, a w związku z uszkodzeniem przysadki szybko pojawiły
się u niego poważne zaburzenia
hormonalne, a jakiś czas później
doszło do całkowitej dysfunkcji
endokrynologicznej.
Najbliżsi
myśleli jednak, że wkrótce życie
Igorka wróci do normalności.
Niestety po niespełna roku guz
odrósł ponownie. Kolejna operacja. Strach i litry wylanych łez.
Przysadka, odpowiadająca za
wiele kluczowych funkcji w organizmie, została już całkowicie
uszkodzona. Chociaż lekarzom
ponownie udało się wyciąć fragment guza, każdy wykonany za-

Nadzieje okazały się jednak
złudne, a koszmar powrócił...
Łącznie Igorek odbył siedem operacji częściowej resekcji guza.
Choroba zabrała mu bardzo wiele
– dzieciństwo, młodzieńczą beztroskę... Szpitale, operacje, terapie
i badania wypełniały jego życie. I
chociaż – mimo nadziei na zatrzymanie wzrostu – guz zawsze odrastał, to najbliżsi chłopca wierzyli, że
słońce w końcu wyjdzie zza chmur.
Rok 2021 okazał się koszmarem.
Wzrok Igorka drastycznie się
pogorszył, a po pewnym czasie –
dzielny wojownik prawie przestał
widzieć. Operacja wykonana w
lutym tego roku miała dramatyczny
przebieg. Życie Igorka wisiało na
włosku. Jednak, dzięki waleczności
lekarzy, udało się przywrócić wzrok
w lewym oku. Sytuacja zmienia się
jednak z dnia na dzień.

Ciągła niepewność
Życie Igora podszyte było wielką
dozą niepewności i strachu. Przeszedł bardzo wiele, zachowując
jednak optymizm i wiarę w powrót
do zdrowia. Tym razem jednak
choroba sięga po jego życie. Guz
rozrósł się do śmiertelnie niebezpiecznych rozmiarów, naciskając na najważniejsze struktury
w mózgu: tętnice, podwzgórze
i nerwy wzrokowe. Igorowi zostało mu niewiele czasu. Gaśnie w
oczach. Słabnie z każdym dniem.
Możliwości lekarzy w Polsce całkowicie się wyczerpały.

Wielkie marzenie
Igor ma wielkie marzenia. Chodzi
do szkoły rysunku, a jego prace
robią ogromne wrażenie. Pragnie
zostać architektem, lecz z każdym
dniem cel, który mu przyświeca,
coraz bardziej się oddala. Wzrok
Igora stał się na tyle słaby, że
wszystkie czynności przychodzą
mu z wielką trudnością. Jego drugą
pasją jest tenis, lecz prawdziwe
spustoszenie, jakie guz sprawił

Gdy światło w tunelu już gasło,
na jego końcu pojawiła się iskierka
nadziei. Ostatnią szansą na uratowanie życia Igorka jest kosztowna,
przeprowadzana
nowoczesną,
mało inwazyjną metodą operacja
w klinice w Stanford w Stanach
Zjednoczonych. Na stronie fundacji siePomaga prowadzona jest
zbiórka na leczenie Igorka. I chociaż do jej zakończenia zostało
niewiele czasu, najbliżsi nastolatka
wierzą, że uda im się zebrać kwotę,
która da mu szansę na życie.

Specjalna zbiórka
Igorowi pomóc może każdy...
W czasie organizowanych przez
nas Targów Motoryzacyjnych
(26-27 czerwca) prowadzona będzie zbiórka. Cały jej dochód zostanie przeznaczony na leczenie
chłopca. W tym roku dzielny wojownik kończy osiemnaście lat.
Zróbmy mu prawdziwy prezent na
„osiemnastkę” i dołóżmy swoją cegiełkę pod budowę jego nowego,
lepszego życia. Każdy może przyczynić się do uratowania Igora, który
– jak sam mówi – „pragnie tylko
przeżyć i móc spełniać marzenia”.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Nareszcie

Wracają miejskie rowery!
Czekaliśmy, czekaliśmy i...
wreszcie się doczekaliśmy! 1
lipca ruszy kolejny sezon rowerów miejskich.
Przypomnijmy,
standardowo
sezon Częstochowskiego Roweru
Miejskiego rozpoczynał się wraz
z początkiem kwietnia. W tym
roku z powodu nasilenia pandemii
i problemów organizacyjno-technicznych rowery miejskie miały
być do dyspozycji mieszkańców
od drugiej połowy kwietnia. Z racji
tego, że umowa z dotychczasowym operatorem – Nextbike
Polska – wygasła i nie została
przedłużona, konieczne było ogłoszenie przetargu. Centrum Usług
Komunalnych w Częstochowie,
które jest obecnie odpowiedzialne
za CRM, tak też uczyniło. Przetarg
miał być błyskawiczny. Koronawirus jednak i tym razem pokrzyżował plany, bo rozstrzygnięcie
przesunięto. Później okazało się,
że problemem są pieniądze. CUK
– na funkcjonowanie CRM – planował wydać nie więcej niż 280
tysięcy złotych. Firma, która złożyła ofertę, wyceniła swoje usługi
na blisko 597 tysięcy złotych. Centrum Usług Komunalnych musiało
więc wygospodarować dodatkowe środki. Wreszcie udało się!
- Częstochowski Rower Miejski
ruszy wraz z 1 lipca - zapewnia
Łukasz Kot z Centrum Usług Komunalnych. Operatorem systemu

będzie – podobnie jak w latach
poprzednich – firma Nextbike
Polska. - W sumie do dyspozycji
mieszkańców będzie 215 jednośladów zlokalizowanych na 23
stacjach dokujących – dodaje.
Zasady wypożyczania jednośladów nie zmieniły się. Pierwsze
30 minut każdego wypożyczenia
jest bezpłatne. Po przekroczeniu
tego czasu będą naliczane opłaty
zgodne z cennikiem. - Liczymy, że
w tym roku będzie znacznie więcej
wypożyczeń niż w ubiegłym roku.
Pandemia również Częstochowskiemu Rowerowi Miejskiemu
dała się mocno we znaki – zaznacza Łukasz Kot.
Rower wypożyczamy korzystając
z aplikacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego (wystarczy po
zalogowaniu wpisać numer roweru
lub zeskanować kod QR) lub terminala stacji wypożyczeń. Wpisujemy
w nim swój numer telefonu, PIN
i numer roweru. Potem należy wypiąć rower z elektrozamka i można
udać się na przejażdżkę. Rower
zwracamy na dowolnej stacji Częstochowskiego Roweru Miejskiego
wpinając w elektrozamek lub – jeżeli stacja jest pełna – przypinając
do innego roweru za pomocą linki
z zamkiem szyfrowym. W takim
wypadku trzeba potwierdzić zwrot
w systemie za pomocą aplikacji
lub terminala. Sezon Częstochowskiego Roweru Miejskiego potrwa
do końca października.

Katowica Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nowa hala dla firm

Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wybudowano kolejną halę. Powstała ona na zlecenie
Miejskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Inwestycja
kosztowała blisko 6,9 mln zł
brutto. Mimo że obiekt dopiero
powstał, ma już jednego najemcę. Będzie nim firma
Zielona Energia.
Hala magazynowo-produkcyjna
powstała na działce przy ul. Ekonomicznej 5, która jest objęta
statusem Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Obiekt o powierzchni ponad 2,2 tys. m kw.
składa się z dwóch niezależnych
segmentów o powierzchni przemysłowej 980 m2 i 986 m2 wraz
z zapleczem socjalno–biurowym
o powierzchniach odpowiednio
124 m2 i 127 m2. Powstała też
m.in. specjalna rampa do wy-

ładunku i załadunku towarów
o dużych gabarytach. - Wynajem
powierzchni w tym miejscu pozwala na uzyskanie przywilejów
podatkowych – podkreśla Marcin
Kozak prezes ARR. - Najemcy no-

wego obiektu mogą skorzystać
między innymi z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu nowej
inwestycji ze strony Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i uzyskać tym samym zwolnienie
z podatku dochodowego poprzez

odliczenie poniesionych kosztów
inwestycyjnych, w tym czynszu
najmu – wyjaśnia.
Mimo że obiekt dopiero powstał, ma już jednego najemcę.
Jest to firma FKR Sales sp. z o.o.
powiązana z bardziej znaną na
lokalnym rynku firmą Zielona
Energia (od niej – jako sponsora
tytularnego - pochodzi aktualna
nazwa miejskiego stadionu żużlowego przy ul Olsztyńskiej).
Drugi segment hali wciąż czeka
na najemcę. Więcej informacji na
temat możliwości wynajmu hali
można uzyskać w Administracji
Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego przy
ul. Wały Dwernickiego 117/121,
tel. 34 373 10 92, kom. 730
813 114. Łączna wartość inwestycji wyniosła 6,9 mln zł brutto.
- Miasto stara się współpracować
i odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców – zaznacza Krzysztof
Matyjaszczyk, prezydent miasta.
- Chcieliśmy, aby przedsiębiorcy
mieli możliwość przyjść na gotowe obiekty. Dlatego powstała
najpierw pierwsza hala, a kontynuacją tych starań jest obecna
inwestycja ARR. Mam nadzieję,
że nowa hala będzie dobrym miejscem do rozwijania biznesu dla
kolejnych firm – dodaje.
Przypomnijmy, że pierwsza hala
ARR – oddana pod koniec listopada 2017 r. – ma powierzchnię
3,2 tys., m kwadratowych
i Agencja wynajmuje wszystkie
4 znajdujące się w niej segmenty.
Pierwsza hala kosztowała ok.
9 mln zł brutto.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Śląski Uniwersytet Medyczny

Kolejny oddział w szpitalu Skorzystaj z badań przesiewowych płuc
- Zwiększenie wyleczalności
na Parkitce zostanie
raka płuc w województwie
śląskim – to główne założenie
wyremontowany
programu badań profilaktyczBlisko 5,5 milionów złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie. Do tego
jeszcze 350 tys. zł ze strony województwa.
Dzięki
temu
wyremontowany zostanie Oddział Gastroenterologii Ogólnej
i Onkologicznej z Pododdziałem
Chorób Wewnętrznych.
W sumie blisko 19,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczonych
na inwestycje w szpitalach wojewódzkich. Wartość projektów
przekroczy natomiast 25,5 mln zł,
z czego ponad 3,8 mln zł to środki
Województwa Śląskiego, a kwotę
2,1 mln zł zabezpieczą szpitale.
Symboliczne czeki już wręczono
dyrektorom poszczególnych placówek. - 19 mln zł, które trafiło
do szpitali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić
placówki w trudnym czasie walki
z pandemią. Troska o pacjentów
to troska o rozwój infrastruktury
medycznej, dlatego konieczne są
inwestycje – podkreślił marszałek
Jakub Chełstowski.
Środki trafią między innymi na do-

posażenie Katowickiego Centrum
Onkologii, „urazówki” w Piekarach
Śląskich, czy przebudowę Oddziału
Neurochirurgii
Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju. Wyremontowany zostanie także zabytkowy
budynek Ośrodek Rehabilitacji w
Kochcicach. Koszt inwestycji to
ponad milion zł, środki rządowe to
800 tys. zł, środki Województwa
Śląskiego wyniosą 200 tys. zł,
środki szpitala to ponad 20 tys. zł.
Dofinansowanie otrzyma również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny w Częstochowie. Pieniądze
zostaną przeznaczone na modernizację Oddziału Gastroenterologii
Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych.
Będzie to kompleksowa modernizacja w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych obejmująca
m.in. stworzenie jednoosobowej
izolatki, utworzenie w strukturze
Oddziału pracowni endoskopii
(przeniesienie z dotychczasowej
lokalizacji z modernizacją i doposażeniem). Koszt inwestycji przekroczy 6,8 mln zł środki RFIL to
blisko 5,5 mln zł, 350 tys. zł ze
strony województwa, ponad milion zł to środki własne szpitala.

nych prowadzonych przez
Śląski Uniwersytet Medyczny.
Zainteresowane osoby mogą
zgłaszać się telefonicznie do
wyznaczonych podmiotów
medycznych – partnerów
uczelni w tym programie.

W Polsce rak płuca rozpoznaje
się u około 14, 6 tys. mężczyzn i u
około 7 tys. kobiet, co stanowi 19
proc. i 9 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory odpowiednio
u mężczyzn i kobiet. Od 2007 roku
rak płuca jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu nie tylko
u mężczyzn (31 proc. w 2013 roku),
ale także u kobiet (16 proc. w 2013
roku). Dlaczego jesteśmy bezsilni
wobec raka płuca? - Dzieje się to z
jednej, tak naprawdę prostej przyczyny – w większości przypadków
rak płuca przebiega kompletnie
bezobjawowo, a to jak się manifestuje zależy to od jego lokalizacji
– wyjaśnia prof. Mariusz Adamek
z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki
Piersiowego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, lider
projektu w makroregionie śląskim
oraz Przewodniczący Rady Naukowej programu ogólnopolskiego.
Celem programu, który realizuje
Śląski Uniwersytet Medyczny,
jest poprawa wykrywalności raka

płuca na wczesnym etapie poprzez
odpowiednie działania profilaktyczne – m.in. badania za pomocą
niskodawkowej tomografii komputerowej. Program ma zwiększyć dostęp do badania NDTK dla osób w
grupie ryzyka zachorowania na raka
płuc, a informacje udostępniane
w jego ramach – dostarczyć motywacji do rzucenia nałogu tytoniowego oraz zwiększyć świadomość
wpływu badań prewencyjnych na
kontrolę własnego zdrowia.
Statystyki Światowej Organizacji
Zdrowia wskazują, że nowotwór
płuca jest najczęściej występującym
rodzajem nowotworu na świecie.
68 proc. osób zapadających na
niego to mężczyźni. Co roku rak
płuca jest przyczyną śmierci ok.
1,2 mln osób – to łącznie 17 proc.
wszystkich zgonów nowotworowych. Według szacunków 85-90
proc. zgonów jest ściśle związanych
z paleniem tytoniu – odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca to
jedynie10-15 proc.
Program kierowany jest do osób
objętych ryzykiem wystąpienia
raka płuca, a zwłaszcza:
- osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub
równą 20 paczkolat; okresem abstynencji nie dłuższym niż 15 lat
- osób w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub
równą 20 paczkolat; okresem
abstynencji nie dłuższym niż 15
lat, u których stwierdza się jeden

z czynników ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom,
kadm, azbest, związki arsenu,
spaliny diesla, dym ze spalania
węgla kamiennego, sadzę
- ekspozycję na radon
- indywidualną historię zachorowania na raka: przebyty rak
płuca, w wywiadzie chłoniak, rak
głowy i szyi lub raki zależne od
palenia – np. rak pęcherza moczowego
- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
- historia chorób płuc: przewlekła
obturacyjna choroba płuc lub
włóknienie płuc

Partnerami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w realizacji
projektu, którzy jednoczenie są
odpowiedzialni za rekrutację pacjentek i pacjentów oraz realizację
świadczeń w ramach programu
profilaktycznego są:
1. Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach –
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze – tel. kontaktowy 534 433
633 lub 733 120 778
a także:
2. Dolnośląskie Centrum Chorób
Płuc we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny
al. A. Witosa 26, 45-401 Opole.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Uwaga!

Poszukują statystów do filmu Wyróżnieni za działalność
Chcesz przeżyć niecodzienną dni zdjęcia do tej produkcji będą w ochronie zdrowia
przygodę i wcielić się w postacie widzów w cyrku? Weź
udział w castingu do filmu
„IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Zdjęcia do tej
produkcji będą realizowane
w naszym mieście w dniach
28, 29, 30 czerwca oraz 1 lipca.
Nowy film Jerzego Skolimowskiego to historia osiołka, zaczynająca się w polskim cyrku,
a kończąca... we włoskiej rzeźni.
Przekazywane z rąk do rąk
zwierzę, spotyka na swej drodze
zarówno ludzi dobrych, jak i
złych. Już sam tytuł filmu „EO” (w
wersji polskiej „IO”) nawiązuje do
dźwięku, jaki wydają osły. Za kilka

realizowane w Częstochowie.
Na razie twórcy poszukują statystów, którzy wcielą się w postacie
widzów w cyrku. Casting będzie
prowadzony w formie online. Ci,
którzy chcą wziąć w nim udział,
powinni wysłać na maila: adam@
mkmstudiofilm.pl swoje zgłoszenie z dopiskiem „IO”, zawierające imię i nazwisko, nr. telefonu,
aktualne zdjęcie twarzy i sylwetki.
Filmowcy potrzebują zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku 17-70
lat oraz dzieci w wieku 8-15 lat.
Z wybranymi osobami będziemy
kontaktować się telefonicznie.
Zdjęcia w naszym mieście zaplanowano w dniach 28, 29, 30
czerwca oraz 1 lipca. Będą one realizowane w cyrku.

ZUS

Zasiłek dodatkowy
dla rodziców do końca
roku szkolnego
Do 25 czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego, rodzice
dzieci do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w
przypadku zamknięcia lub
ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola,
szkoły lub klubu dziecięcego z
powodu COVID-19.
Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
zostało przedłużone na kolejny
okres, tj. od 7 do 25 czerwca.
Tak jak dotychczas można go
otrzymać w sytuacji zamknięcia
żłobka, przedszkola, szkoły lub
klubu dziecięcego z powodu
COVID-19. Dodatkowy zasiłek
przysługuje także, gdy placówka
nie może zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia w
jej funkcjonowaniu w związku z
koronawirusem.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przeznaczony jest zarówno na
opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i
starszymi dziećmi z odpowiednim
orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym
rodzicom dzieci do 16 lat, które
mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które
mają orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobie, która podlega
ubezpieczeniu
chorobowemu,
a nie zdrowotnemu - co jest,
niestety, często mylone przez
klientów - przypomina Beata
Kopczyńska, regionalny rzecznik
prasowy ZUS województwa śląskiego. - Ubezpieczeniu chorobowemu podlegamy obowiązkowo
pracując na umowę o pracę. W
przypadku umowy zlecenia, czy
prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i trzeba do
niego się zgłosić oraz opłacać terminowo składkę - wyjaśnia rzeczniczka.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
nie należy się w sytuacji, gdy w
tym czasie w domu jest drugi z
rodziców, który korzysta z urlopu
rodzicielskiego, wychowawczego
lub jest bezrobotny i może zająć
się dzieckiem.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy
– zarówno dodatkowy z powodu
COVID-19, jak i przyznawany na
tzw. zasadach ogólnych – wynosi
80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca
się go za każdy dzień, w którym
sprawowana jest opieka, również
za dni ustawowo wolne od pracy.

43 osoby otrzymały Nagrody
Prezydenta Miasta Częstochowy
im. doktora Władysława Biegańskiego za rok 2020 i 2021.
Wyróżniono je za wybitną i znaczącą działalność w ochronie
zdrowia i szczególny charakter
pracy na rzecz pacjenta.

W tym roku uroczyste wręczenie
nagród odbyło się dla laureatów,
którym nagrody przyznano w roku
2020 (z powodu sytuacji epidemiologicznej uroczystość nie mogła się
odbyć) i dla laureatów z roku 2021.
Przy wyborze kandydatów do nagród pod uwagę brane są pozytywne
relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień
zaangażowania w podejmowaniu
inicjatyw własnych w działalności na
rzecz służby zdrowia, umiejętność
niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska
lokalnego oraz osiągnięcia na polu
naukowym. Uwzględniono tylko
osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia
na terenie miasta Częstochowy
lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze
ochrony zdrowia.
W 2020 roku nominowano 19
osób: do Nagrody I stopnia - 3 osoby
(1 lekarz medycyny, 1 mgr farmacji,
1 pielęgniarka); Nagrody II stopnia –
4 osoby (1 lekarz medycyny, 1 lekarz
stomatologii, 2 pielęgniarki); Nagrody III stopnia – 12 osób (3 lekarzy
medycyny, 1 ratownik med., 1 mgr
biologii, 4 pielęgniarki, 1 położna, 1
technik analityki, 1 mgr zarządzania)
W 2021 roku nominowano 23
osób: do Nagrody I stopnia – 4 osoby

(1 lekarz medycyny, 1 mgr farmacji,
1 mgr biologii, 1 pielęgniarka, 1 mgr
zarządzania); Nagrody II stopnia – 4
osoby (2 lekarzy medycyny, 2 pielęgniarki); Nagrody III stopnia – 13
osób (4 lekarzy, 8 pielęgniarek,1 mgr
zarządzania).
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława
Biegańskiego w Dziedzinie Ochrony
Zdrowia - 2020 rok
Nagrody III Stopnia
1. Andrzej Pabin- Lekarz Medycyny
2. Łukasz Rok - Mgr Ratownictwa
Medycznego
3. Joanna Romańska-Zygmunciak Lekarz Medycyny
4. Krystyna Warmus - Pielęgniarka
Dyplomowana
5. Agnieszka Rogacz - Mgr Biologii
6. Ewa Krześlak - Pielęgniarka Licencjonowana
7. Elżbieta Grzegorczyk - Pielęgniarka
Licencjonowana
8. Aldona Trzaskacz - Mgr Pedagogiki/
Położna Dyplomowana
9. Małgorzata Różycka - Lekarz Medycyny
10. Elżbieta Kościelniak - Technik Analityki Medycznej
11. Barbara Dziuk - Pielęgniarka
Licencjonowana
12. Irena Szelka - Mgr Zarządzania/Pielęgniarka Dyplomowana
Nagroda II Stopnia
1. Barbara Kucharczyk - Dr Nauk Humanistycznych
2. Gabriela Kuczyńska - Pielęgniarka
Dyplomowana
3. Ewa Brewczyńska - Lekarz Stomatologii
4. Agnieszka Korzonek - Mgr Pedagogiki/Pielęgniarka Dyplomowana

Park Lisiniec

Możemy już korzystać
z miejskiego kąpieliska
Sezon na miejskim kąpielisku
w Strefie Wypoczynku Adriatyk
w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” został oficjalnie rozpoczęty.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających – przezez niemal całe
wakacje – czuwać będą ratownicy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że ratownicy
WOPR będą pełnić dyżury do
28 sierpnia. Oprócz samego ką-

pieliska, wypoczywający w parku
mogą skorzystać również z innych
atrakcji parku, jak m.in.: ścieżka
rekreacyjna o długości ok. 2,5
km, skate park, 2 korty tenisowe
z zapleczem socjalno - gastronomicznym, czy park linowy.
Sama Strefa Wypoczynku Adriatyk to m.in. plaża z piaskiem przywiezionym z Łeby, pomosty wodne,
kładka nad kanałem łączącym
zbiornik „Adriatyk” ze zbiornikiem

Nagrody I Stopnia
1. Przemysław Orlikowski - Mgr Farmacji – nieobecny
2. Małgorzata Barańska - Lekarz
Medycyny
3. Wioletta Kwapisz - Pielęgniarka
Licencjonowana
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława
Biegańskiego w Dziedzinie Ochrony
Zdrowia - 2021 rok
Nagroda III Stopnia
1. Joanna Dziedzic – Mgr Pielęgniarstwa
/Mgr Pedagogiki
2. Robert Koper - Lekarz Medycyny
3. Jadwiga Tomalska - Mgr Pedagogiki/
Pielęgniarka Licencjonowana
4. Aneta Wieszczyk - Mgr Pielęgniarstwa
5. Ewa Krakowska - Mgr Pedagogiki/
Pielęgniarka Licencjonowana
6. Robert Ostojski - Lekarz Medycyny
7. Piotr Oleksik - Lekarz Medycyny
8. Jolanta Gancarek - Mgr Pielęgniarstwa
9. Magdalena Pilarek - Lekarz Medycyny
10. Maria Kośmider - Pielęgniarka
Licencjonowana
11. Karina Szewczyk - Mgr Zarządzania
12. Brygida Kuberska - Pielęgniarka
Dyplomowana
13. Ewa Wagner - Pielęgniarka Dyplomowana
Nagroda II Stopnia
1. Arkadiusz Guziak - Lekarz Medycyny
2. Justyna Iwaszko - Lekarz Medycyny
4. Beata Kozłowska - Mgr Pielęgniarstwa
4. Monika Hada - Mgr Pielęgniarstwa
Nagrody I Stopnia
1. Jadwiga Bednarek - Pielęgniarka
Licencjonowana/Mgr Zdrowia
Publicznego
2. Janusz Chmielewski - Mgr Farmacji
3. Urszula Kleszczewska - Lekarz Medycyny
4. Anna Guła - Mgr Zarządzania/Licencjat Zarządzania w Ochronie Zdrowia
„Bałtyk”, wieża ratownicza, ciągi
piesze, ścieżki rowerowe, parking
od strony ul. Toruńskiej/Wałowej
i elementy małej architektury. Na
terenie kompleksu posadzono nowe
krzewy oraz ponad sto drzew, wśród
których dominuje japońska wiśnia
piłkowana
„Kikushidare-zakura”
– uznawana za jedną z najpiękniejszych roślin ozdobnych. Całość jest
oświetlona i objęta wewnętrznym
monitoringiem. Na miejscu znajduje
się też pawilon plażowy z tarasem
widokowym,
pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem gastronomicznym. Funkcjonuje tam wypożyczalnia sprzętu
plażowego, a także bar i restauracja.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

PRACA - PILNE

ZATRUDNIĘ
DIAGNOSTĘ
TEL. 601 545 890

aktualności

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021
sły do ich pisania?

Rozmawiamy z pisarką Olgą Ptak

W dzieciństwie spędzałam
u moich dziadków
w Dźbowie każde wakacje...
Olga Ptak / żródło: commons.wikimedia.org

Dzisiaj rozmawiamy z panią Olgą Ptak, która jest absolwentką dziennikarstwa i PR na Uniwersytecie Wrocławskim, kulturoznawstwa
na Uniwersytecie Opolskim oraz Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Opolu. Ukończyła również studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera. Jest również autorką scenariusza filmowego i autorką trzech
książek. 2021 r. ukazała się czwarta książka Olgi Ptak „Dźbowieść. My w sPRLowanej codzienności Olga”.
Teresa Szajer: Zacznijmy naszą
rozmowę od pani książki. Dlaczego zainteresowała się pani właśnie Dźbowem?

Olga Ptak: W dzieciństwie spędzałam u moich dziadków w Dźbowie
każde wakacje i ferie zimowe. Moi
rodzice wychowali się na tamtejszym
przykopalnianym osiedlu, tam chodzili do szkoły podstawowej. Potem
wyprowadzili się na Śląsk, gdzie się
urodziłam, była to typowa dla tamtego czasu wędrówka „za pracą”,
której na Śląsku było pod dostatkiem. Tata rozpoczął pracę w kopalni, mając 18 lat, ja urodziłam się wiele lat później. Zaowocowało to tym,
że na co dzień żyłam w miejscu,
z którym się nie identyfikowałam-dzieci w szkole podstawowej nazywały mnie „gorolem”, w domu natomiast komentowało się dziwne zachowania „hanysów”. Mamie nie podobała się śląska gwara, jej brzmienie, Dorastałam w przeświadczeniu,
że pochodzę z innego miejsca i takim
miejscem był dla mnie Dźbów,
w którym czułam się bezpiecznie
i który stał się dla mnie symbolem
sentymentalizowanej i idealizowanej rodzinnej sielanki, odpoczynku,
domu. Do dziś łapię się na tym, że
gdy ktoś w Polsce pyta mnie skąd jestem, odpowiadam, że pochodzę
z Częstochowy. W powiedzeniu „jestem ze Śląska” wewnętrznie czuję
fałsz i opór. Wcale nie dlatego, że nie
lubię Śląska i Ślązaków, bo z czasem
odkryłam ich lepsze strony, ale noszę w sobie świadomość, że jestem
z innej gliny, że pochodzę z Jury. Dlatego z łatwością odnalazłam się
w Krakowie, w którym mieszkałam
wiele lat.
Kiedy powstał pomysł na napisanie tej książki ?

O.P.: Zacznijmy od tego, że zasadnicza treść książki, na którą składa
się niespełna sześćdziesiąt krótkich
historyjek, wspomnień, powstała 11
lat temu. Trudno w to uwierzyć, ale
z różnych względów książka te kilkanaście lat „przeleżała w szufladzie”.
Jednak publikacja, którą wydało
Wydawnictwo Księży Młyn, czyli
nasza „Dźbowieść”, to coś więcej, ponieważ składa się ona z dwóch części, a ta druga powstała z ponad setki fotografii ułożonych w siedem foto-opowieści. Zdjęcia przysłali byli
i obecni mieszkańcy Dźbowa.
T.S.: W książce odnajdziemy
mnóstwo fotografii, historyjek
i wspomnień. W jaki sposób udało się pani zebrać tak obszerny
materiał?

O.P.: Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, jednak zamieszczenie informacji w prasie lokalnej i opublikowanie na Facebooku przez jednego

z radnych zaowocowały olbrzymim
odzewem mieszkańców Dźbowa.
Uzyskaliśmy ciekawy materiał historyczny, który warto wykorzystać.
Z jednej strony mamy więc moją subiektywną, wspomnieniową opowieść o dzieciństwie zilustrowaną
ponad czterdziestką zdjęć z mojego
domowego archiwum, z drugiej-nieco historii uwiecznionej na starych
fotografiach. I właśnie praca nad
podpisami do tych fotografii przyniosła wiele zaskoczeń.
T.S.: Dowiedziała się pani dużo
o historii Dźbowa...

O.P.: Poznałam genezę animozji
między dawnymi mieszkańcami
Dźbowa, a „blocorzami”, osiedlonymi na blokach „obcymi” - niektórzy
pochodzili z Kresów, inni z pozostałych części Polski. Nie miałam świadomości, że taka opozycja istnieje,
bo rodzina babci pochodziła z Dźbowa, dziadka natomiast-ze Stradomia. Zaczęłam poznawać związane
z Dźbowem historie, o których
w mojej rodzinie się nie mówiło-patriotyczne porywy, historię 27. Pułku Piechoty Legionów Polskich,
w którym służyli dźbowiacy, czy historię męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Guzika, pierwszego dźbowskiego proboszcza,
który w czasie II wojny
światowej ukrywał na
plebanii partyzantów,
za co zapłacił cenę najwyższą. Zmarł w obozie koncentracyjnym
10 marca 1945 r. Gestapo od dłuższego
czasu miało Dźbów na
celowniku, ponieważ
17 listopada 1943 r.
partyzanci wykonali
wyrok w majątku na
zarządcy Józefie Kesslingerze, który był
oprawcą żydów w getcie częstochowskim na
Zawodziu i mimo upomnień nie zaprzestał
ich mordowania. W odwecie za zabicie Kesslingera hitlerowcy wzięli 20 więźniów z więzienia w Lublińcu i 10
z nich powiesili na placu przykościelnym 26 listopada 1943 r. Patrzyli na
to zwołani pod przymusem Polacy,
w tym dzieci.

nej, pracowałam w Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi, zdawałam maturę z historii, przyjaźnię
się z panią Janką Lewandowską z Sanoka poznaną podczas pracy nad listami Beksińskiego, która przeżyła
okupację, była świadkiem egzekucji
wykonywanych przez gestapo na sanockich Żydach, przeżyła cały PRL.
Kończyła żeńskie gimnazjum w Sanoku, gdzie dziewczętom nie wolno
było podchodzić do okna, żeby nie
pokazywać się chłopakom. To niesamowite jak wszystko się zmieniło
w tak krótkim czasie, o jak wielu rzeczach dziś nie pamiętamy, na co, niestety, bardzo duży wpływ miała miniona epoka, która przerwała ciągłość naszej historii.
T.S.: W książce opisuje pani czasy
PRL-u. Jak ten okres wygląda
w pani oczach?

O.P.: Uważam, że była to sytuacja
dokładnie odwrotna niż zabory, kiedy formalnie odebrano nam państwowość, co w praktyce sprawiło,
że desperacko, lecz konsekwentnie
strzegliśmy naszych tradycji, w peerelu natomiast dano ludziom pozory istnienia niezależnej państwowości, w rzeczywistości czyniąc z Polski
kolonię rosyjską. Przerażające, jak

szybko wielu ludzi, w tym członków
mojej rodziny, potrafiło „zapomnieć”
o tym, że jeszcze niedawno Rosja była naszym największym wrogiem,
o czym tak często wspominał Marszałek Piłsudski.

T.S.: Czym była dla pani praca nad
książką?

T.S.: A jak to wyglądało w odniesieniu do Dźbowa?

O.P.: Dla mnie praca nad książka była zderzeniem bardzo subiektywnego, osobistego spojrzenia na historię
lokalną i historię własnej rodziny
z tzw. prawdą historyczną, która bardzo często stała z nią w absolutnej
sprzeczności. Jestem osobą o dużej
wrażliwości i świadomości historycz-

O.P.: Podam przykład tego, jak
zmienia się percepcja zdarzeń podyktowana brakiem świadomości
historycznej-opisany w jednym
z pierwszych rozdziałów „Dźbowieści” domek Sosnowskiego nazywany
skansenem, stał pośrodku osiedla jako relikt minionych czasów, dziwac-
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two, a nawet symbol zacofania i jakiejś dziwnej, niezrozumiałej negacji
nowoczesności. Tak postrzegało to
wielu mieszkańców osiedla, w tym
mój ojciec i jego koledzy, co opisałam
z bezwzględną szczerością. W rzeczywistości ów Sosnowski był legionistą, PPS-owcem, wielkim, zasłużonym dla Polski patriotą. Udało mu
się u Bieruta uzyskać zgodę na pozostawienie swojego domu w środku
osiedla. Jego ojcowiznę otoczyły
wybudowane przez władzę ludową
bloki. Prawda jest, więc zupełnie inna niż widziały to osoby o świadomości „speerelowanej” - jego dom
był symbolem niezgody na nowy porządek, ostatnim bastionem dawnej
Polski, a może nawet Polski w ogóle,
bo zdania na temat tego, czym, wnuk
Sosnowskiego znalazł się na okładce
„Dźbowieści” i zawsze . Praca nad
książka była więc dla mnie próbą
zmierzenia się z wielością znaczeń,
jaki niesie w sobie słowo „historia”.
T.S.: W „Dźbowieści” możemy odnaleźć pewien tragiczny incydent
historii polsko-rosyjskiej.

O.P.: Zgadza się. Chodzi o wydarzenia z września 1863 roku, kiedy Rosjanie rozdali 12 chłopom z Dźbowa
po sztuce broni z poleceniem napadania na powstańców. 28 września
1863 roku porucznik Kraszewski z oddziałem 60 ludzi
otrzymał rozkaz
odebrania
broni
i ukarania winnych.
Dwóch chłopów
strzelających z chałup przez okna zostało zabitych, czterech powieszonych,
a reszta ułaskawiona. Ci złożyli przysięgę na wierność
Rządowi Narodowemu, a jeden,
wstąpiwszy natychmiast w szeregi powstańcze, poległ
niebawem pod Kocinem. 12 października 1863 roku
powieszono dwóch dowódców powstańczych, porucznika Konstantego Kraszewskiego i kapitana Jana
Przybyłowicza oraz szeregowego
Kondrateńkę, Rosjanina, który walczył po stronie powstańców. Starałam się wyobrazić sobie te wydarzenia z pozycji widza, umiejscowić je
w konkretnym otoczeniu, choć żadne źródła historyczne nie mówią
o tym, w którym miejscu Dźbowa to
się odbyło oraz co zrobiono z ciałami.
T.S.: „Dźbowieść” to pani czwarta
książka. Skąd czerpie pani pomy-

O.P.: Z życia. To najprostsza i najtrafniejsza odpowiedź. I naprawdę
tak jest. Napisałam kilka książek,
których nigdy nie opublikuję-powstały na użytek domowy i są zbyt
prywatne. Ale mogę się odnieść do
tych wydanych-książka „Jerzozwierz”, której bohaterem jest nestor
polskiej fotografii Jerzy Lewczyński
powstała, ponieważ przez dwa lata
na zlecenie Muzeum w Gliwicach
porządkowałam, opracowywałam
i katalogowałam archiwum domowe
fotografa (zdjęcia, zapiski, katalogi,
plakaty, wizytówki, notatki oraz listy
i karty pocztowe), przekazane następnie do zbiorów muzealnych.
W tych właśnie zbiorach znalazłam
listy Zdzisława Beksińskiego-plik
kartek związanych powstałą z przeciętej dętki gumką, pisanych ręcznie
i na maszynie. Musiałam przekonać
Lewczyńskiego do ich digitalizacji,
opracowania i wydania. Dwa lata
pracy, grant z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, presja
czasu, ale udało się-przepisałam listy, sporządziłam 1500 przypisów
i napisałam wstęp. Wydawcą było
Muzeum w Gliwicach, bezcenny materiał źródłowy został opracowany
i oddany w ręce czytelników. Dwa
wydania rozeszły się w mgnieniu
oka. Trzecia moja książka „Kto
ukradł jutro? czyli dlaczego nie jest
jak z obrazka” to wynik trudnych macierzyńskich doświadczeń, ale jednocześnie niespotykany pomysł
edytorski i wydawniczy, ponieważ
książka składa się z dwóch części połączonych wspólną obwolutą i ma
dwóch narratorów — matkę i dziecko. Każde z nich własnym językiem
opowiada o swoim, odmiennym
świecie. Mikroświaty obojga nakładają się na siebie, wzajemnie uzupełniają, nigdy jednak w pełni do siebie
nie przystając. To napisana bardzo
przystępnym językiem książka dla
rodziców, opiekunów, terapeutów,
nauczycieli, psychologów, pedagogów i lekarzy wszelkich specjalizacji
opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością. Książka dostała
wszystkie możliwe nagrody edytorskie: nagrodę główną w konkursie
edytorskim Dobre Strony 2019, nagrodę główną w konkursie Książka
Edytorsko Doskonała EDYCJA 2019
oraz wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 60.
edycji konkursu Najpiękniejsza
Książka Roku 2019.
T.S.: Jak pani znajduje czas na te
wszystkie działania? Jest pani
również założycielką i prezeską
Fundacji...

O.P.: Można powiedzieć,żę przede
wszystkim prowadzę Fundację „Kto
ukradł jutro?”, do której polubienia
na Facebooku serdecznie zapraszam, a pisanie to moja odskocznia.
Głównym celem Fundacji jest działalność na polu terapii, edukacji i rehabilitacji osób (w szczególności
dzieci), dotkniętych niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwojowymi
i wykluczeniem społecznym oraz ich
rodzin. Ostatnie 5 lat poświęciłam
na przekwalifikowanie się i zdobycie
uprawnień do terapii dzieciaków
z zaburzeniami rozwojowymi, posiadam rówienież uprawnienia pedagoga specjalnego. To cudowna przygoda. Naprawdę mamy co robić, staramy się pamiętać zarówno o dzieciach dotkniętych niepełnosprawnością, jak i o ich rodzicach i rodzeństwie. Stawiamy czoła codzienności.
Trochę jak mieszkańcy Dźbowa
w PRLu-dysonans poznawczy pokonujemy działaniem i życzliwością.
Inaczej się nie da.
T.S.: Dziękuję za rozmowę.
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porady prawne

Karty podarunkowe

– czy sprzedawca
musi oddać
niewykorzystane
pieniądze pomimo
upływu ważności
karty?
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

Jak działa Polski Bon Turystyczny?

Za co zapłacę bonem?
Czym jest Polski Bon
Turystyczny?
Polski Bon Turystyczny to wprowadzona w ubiegłym roku „nowość”, która ma być wsparciem
dla polskich rodzin, a także dla
branży turystycznej, która szczególnie ucierpiała w czasie pandemii
COVID-19.
Bon ma formę elektroniczną i
można nim zapłacić za wyjazd wakacyjny dziecka, a także inne atrakcje,
w których bierze ono udział. Na
dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości
500 zł. Na dziecko niepełnosprawne
przysługuje jedno świadczenie w
formie bonu w wysokości 500 zł oraz
jedno dodatkowe świadczenie w
formie bonu w wysokości 500 zł.
Bon jest ważny do 31 marca 2022
r. Bonu nie można wymienić na gotówkę, ani spieniężyć po upływie
jego ważności. Wygaśnięcie bonu –
czyli przekroczenie daty 31 marca
2022 roku – nie uniemożliwia wykorzystania bonu, jeśli płatność
za hotel czy kolonie dokonana
za pomocą bonu nastąpiła do 31
marca 2022 r. Oznacza to, że możemy wykorzystać bon na wakacje
dziecka, które będą obywały się np.
w sierpniu 2022 roku, jeśli wcześniej
(do 31 marca 2022 roku) opłacimy
te wakacje. „Data ważności” bonu to
data dokonania zapłaty za jego pomocą, a nie data, w którym atrakcja
turystyczna będzie się odbywała.

Za co zapłacę bonem?
Bonem możemy zapłacić za dwa rodzaje wypoczynku dziecka:
1) Usługi hotelarskie – czyli pobyt
dziecka w hotelu, pensjonacie i innych
miejscach zakwaterowania.
2) Imprezę turystyczną – czyli wy-

poczynek dziecka w formie obozu
sportowego, harcerskiego czy zorganizowane kolonie.
Usługi hotelarskie i imprezy turystyczne, za które chcemy zapłacić
bonem muszą mieć miejsce na terenie Polski i być organizowane przez
przedsiębiorcę turystycznego lub
organizację pożytku publicznego.
Bonem nie opłacimy więc zagranicznych wakacji dziecka.
Miejsca, w których możemy wykorzystać bon są ujęty na liście udostępnionej na stronie:
https://bonturystyczny.polska.
travel/lista-podmiotow

Jak zapłacę bonem?
Aby korzystać z bonu trzeba posiadać konto na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon
można na tej platformie aktywować
w dowolnej chwili. Konieczne jest
podanie adresu e – mail oraz numeru telefonu. Po aktywacji bonu
otrzymamy w formie wiadomości
e – mail tzw. kod obsługi płatności.
Znajdziemy go również na PUE ZUS.
W momencie zapłaty za hotel, czy za
kolonie dziecka używamy otrzymanego kodu obsługi płatności.
Bonem można płacić kilka razy, aż
do wyczerpania środków, które się
na nim znajdują. To znaczy, że można
nim zapłacić za pobyt dziecka w hotelu, a jeśli ta opłata nie wyczerpie
500 zł lub 1000 zł „zgromadzonych”
na bonie możemy go ponownie użyć,
żeby opłacić np. obóz sportowy
dziecka. Jeśli hotel czy usługa turystyczna przekracza kwotę „zgromadzoną” na bonie brakującą opłatę
możemy uregulować w inny sposób.
W każdej chwili możemy też sprawdzić saldo naszego bonu.
Wartość bonu turystycznego jest
wolna od podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT). Bon jest też
wolny od egzekucji i nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego
do wszelkich świadczeń i dodatków
przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Czy bonem będzie można
zapłacić za półkolonie?
W związku z ostatnimi zmianami w
prawie rozszerzono zakres „wypoczynku” dziecka za który będzie można
zapłacić bonem. Od teraz bon będzie
„działał” też podczas płatności za jednodniowe atrakcje dla dziecka, które
nie obejmują noclegu. Muszą one
obejmować co najmniej dwie „usługi
turystyczne”. Dla przykładu można
wskazać, że usługa turystyczna, to np.
przewóz osób czy zakwaterowanie w
innych celach niż pobyt.
Bon turystyczny będzie można teraz
wykorzystać też na opłacenie wycieczek szkolnych czy pobytów dziecka
na półkoloniach.

Jestem przedsiębiorcą, jak
przyjmować płatność
bonem?
Jeśli przedsiębiorca prowadzący
np. hotel lub organizujący wypoczynek wakacyjny chce „przyjmować”
płatność bonem musi najpierw zarejestrować się w specjalnym systemie.
W tym celu trzeba jednak spełniać
pewne szczegółowe warunki.
Aby przyjmować płatność Bonem
za imprezy turystyczne trzeba być
tzw. organizatorem turystyki. Organizator turystyki to przedsiębiorca
turystyczny, który tworzy i sprzedaje
lub oferuje do sprzedaży imprezy
turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy
turystycznego lub razem z innym
przedsiębiorcą turystycznym, lub też
przedsiębiorcę turystycznego, który
przekazuje dane podróżnego innemu
przedsiębiorcy turystycznemu. Najprostszym przykładem organizatora
turystyki są biura podróży.
Trzeba pamiętać, że działalność gospodarcza w zakresie organizowania
imprez turystycznych to tzw. działalność regulowana. Aby ją wykonywać
musimy uzyskać odpowiedni wpis w
rejestrze organizatorów turystyki.
■ apl. radc. Marta Klecha
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Bardzo często zdarza się, że jako prezent otrzymujemy kartę podarunkową do wykorzystania na
zakupy w konkretnym sklepie. Zazwyczaj takie
karty możemy wykorzystać w ściśle określonym
czasie (np. rok od dnia zakupu).
Co się stanie jeśli nie wykorzystamy środków w określonym czasie? Czy mamy prawo do otrzymania ich zwrotu ?
Większość sklepów w swoich regulaminach zastrzega, iż
niewykorzystane środki przepadają po upływie ważności
karty.
Rok temu Sąd Rejonowy w Słupsku wydał wyrok w sprawie
dotyczącej żądania zwrotu niewykorzystanych środków
na karcie podarunkowej po upływie jej ważności, w którym
uznał, że zapisy regulaminu kart podarunkowych, które
uniemożliwiają klientowi odzyskanie niewykorzystanych
środków po upływie ważności karty stanowią klauzule
abuzywne, a więc są postanowieniami niedozwolonymi.
Powyższa sprawa dotyczyła karty podarunkowej do jednego
ze sklepów w galeriach handlowych, która straciła ważność.
Klient zakupił kartę o wartości 100,00 zł w grudniu 2016 r.
(z terminem ważności do grudnia 2017 r.), którą zgubił, lecz
posiadał paragon, na podstawie którego chciał ponownego
aktywowania karty podarunkowej w 2018 r. Sklep odmówił
ponownej aktywacji powołując się na regulamin, zgodnie z
którym ponowna aktywacja lub doładowanie karty nie były
możliwe po upływie terminu jej ważności.
Klient złożył pozew do sądu domagając się od sklepu zwrotu
kwoty 100,00 zł wraz z odsetkami.
Sąd Rejonowy w Słupsku przyznał rację klientowi i stwierdził, że choć nie ma przepisów wprost nakazujących zwrot
pieniędzy w gotówce w przypadku niewykorzystania karty w
terminie, to zapisy regulaminu nieprzewidujące takiego rozwiązania mogą być uznane za klauzule abuzywne.
Postanowienia ograniczające konsumentowi możliwość
uzyskania świadczenia ze strony sklepu uznano za sprzeczne
z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumenta. Tym ograniczeniem był termin obowiązywania karty
i związany z tym terminem faktyczny przepadek pieniędzy.
Według Sądu taka okoliczność powodowała oczywiste zachwiane równości stron umowy sprzedaży.
Warto zwrócić uwagę, iż mimo, że wyrok jest korzystny dla
konsumentów to został wydany w konkretnej sprawie i na tą
chwilę wiąże jedynie strony tego konkretnego postępowania,
niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż w przypadku
utraty ważności karty podarunkowej istnieją duże szanse
na odzyskanie pieniędzy od przedsiębiorcy, który taką kartę
wydał.
■ apl. radc. Hubert Nowak

edukacja
Wśród uczniów

Ponad 228 mln zł na realizację
programów promujących zdrowe
nawyki żywieniowe
128,1 mln zł przeznaczy rząd na
realizację programów promujących zdrowe nawyki żywieniowe
wśród uczniów w roku szkolnym
2021/2022. Kolejne ponad 100
mln zł nasz kraj otrzyma z Unii
Europejskiej. Fundusze pozwolą
na zakup i dostawę owoców oraz
warzyw, a także mleka i przetworów mlecznych do placówek
oświatowych. Realizowane programy będą również pomocą
finansową dla rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym – dostarczone
produkty
będą
stanowiły
wartościowe uzupełnienie w codziennej diecie dzieci.
Kwestie zdrowego odżywiania są
szczególnie istotne ze względu na
ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia epidemię otyłości.
Jak wskazują eksperci z zakresu
żywienia, w profilaktyce otyłości to
właśnie systematyczne spożywanie
małych porcji owoców i warzyw oraz

mleka może okazać się kluczowe,
by w przyszłości uniknąć tej choroby cywilizacyjnej. Ważne jest, aby
z właściwymi działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi dotrzeć do
jak najszerszego grona dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to szczególnie
istotne, biorąc pod uwagę sytuację,
że uczniowie podczas pandemii
COVID-19 często byli zmuszeni
do ograniczenia swojej aktywności
fizycznej.

Najważniejsze rozwiązania
• Określono wysokość środków finansowych oraz wysokość stawek
pomocy finansowej na realizację
programu dla szkół.
• Dystrybucja produktów w placówkach oświatowych będzie odbywać
się bezpłatnie.
• Każde dziecko otrzyma 88 porcji
owoców i warzyw oraz 80 porcji
mleka i przetworów mlecznych
w roku szkolnym 2021/2022.

Uwaga

Terminy postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022
Do 21 czerwca uczniowie mogą
składać wnioski o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej.
Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do terminów,
w których przeprowadzane były
egzaminy ósmoklasistów oraz
terminu wydania zaświadczeń
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II
stopnia oraz szkół dla dorosłych na
rok szkolny 2021/2022.

Najważniejsze informacje
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać do 21 czerwca.
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty należy złożyć od 25
czerwca do 14 lipca.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22
lipca.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone
będą 2 sierpnia.
• W terminie od 23 lipca do 30
lipca w przypadku kandydatów
zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe - także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
• W przypadku braku możliwości
przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 20 sierpnia do godz.
15.00. Należy wskazać wówczas
przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Zaświadczenie
lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń
został przyjęty, nie później niż do
24 września.
• Nieprzedłożenie do 24 września
zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
z kontunuowania nauki w szkole,
do której uczeń został przyjęty.
W przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie
w zawodzie, do którego został
przyjęty.
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną
przyjęci do szkół dla młodzieży
w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2021/2022,
będą przyjmowani do tych szkół
w trakcie roku szkolnego.
Za zapewnienie miejsca w szkole
ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym
na obszarze powiatu odpowiada
rada powiatu.
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Najzdolniejsi zostali nagrodzeni
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74 szczególnie uzdolnionych młodych częstochowian otrzymało nagrody prezenta miasta.
W tym roku, po raz pierwszy, trafiły one nie tylko do uczennic i uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, ale także technicznych i branżowych.
Nagroda prezydenta miasta przyznawana jest
uczniom, których zainteresowania wykraczają
poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej
w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia
do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych
i olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
Jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych

uczennic i uczniów częstochowskich szkół.
W tym roku komisja przyznała 74 nagrody: 39 dla
uczniów szkół podstawowych, 25 - szkół ponadpodstawowych, 7 - technicznych i branżowych oraz
3 nagrody specjalne.
Wyróżnienia, podczas uroczystości która odbyła
się w Miejskim Domu Kultury, wręczył laureatom
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

LISTA LAUREATÓW NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 2021
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. Apolonia Bogacz - Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Zdobywców
Przestworzy
2. Maciej Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
3. Bartosz Caban - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
4. Kalina Kozieł - Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
5. Sandra Karbicka - Szkoła
Podstawowa nr 17 z Oddziałami
Intregracyjnymi im. Stanisława
Wyspiańskiego
6. Maria Banaś - Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława
Konarskiego
7. Aleksandra Musialik - Szkoła
Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego
8. Julia Patyk - Szkoła Podstawowa
nr 24 im. Jana Marcina Szancera
9. Piotr Krzywda - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi
10. Kaja Stelmach - Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego
11. Anna Kowalik - Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy
12. Urszula Godela - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej
13. Bartosz Kurzac - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej
14. Marcelina Mach - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej
15. Dawid Śpiewak - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej
16. Anna Kloś - Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława
Sikorskiego
17. Bartosz Kunowski - Szkoła
Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
18. Patrycja Sadowska - Szkoła
Podstawowa nr 50 im. gen.
Władysława Sikorskiego
19. Julia Szewczyk - Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława
Sikorskiego
20. Łucja Wilk - Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława
Sikorskiego
21. Natalia Gruszczyńska - Szkoła
Podstawowa nr 53 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
22. Zofia Anna Krawczyk-Wojciechowska - Szkoła Podstawowa nr
54 z Oddziałami Integracyjnymi
23. Maria Magdalena Kupczyk Szkoła Podstawowa nr 54
z Oddziałami Integracyjnymi
24. Mateusz Tomasz Tomalak
- Szkoła Podstawowa nr 54

z Oddziałami Integracyjnymi
25. Szymon Tomasz Zdunek
- Szkoła Podstawowa nr 54
z Oddziałami Itegracyjnymi
26. Piotr Witkowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
27. Aleksandra Gaik - Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Matki
Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek
28. Laura Rita Lewczyńska - Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek
29. Tomasz Jabłoński - Prywatna
Szkoła Podstawowa „Sokrates”
30. Paula Oremek - Prywatna
Szkoła Podstawowa „Sokrates”
31. Antonia Strzelczyk - Prywatna
Szkoła Podstawowa „Sokrates”
32. Kacper Hobot - Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
NOBILITO
33. Katarzyna Bielawska - Szkoła
Podstawowa „Akademia Soward”
34. Maciej Puczyński - Szkoła Podstawowa „Akademia Soward”
35. Michał Rządkowski - Szkoła
Podstawowa „Akademia Soward”
36. Zuzanna Stasińska - Szkoła
Podstawowa „Akademia Soward”
37. Julia Wosinska - Szkoła Podstawowa „Akademia Soward”
38. Pola Bałazy - Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa
39. Tomasz Wróbel - Społeczna
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO

SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE:
1. Caban Mateusz - I LO im. Juliusza
Słowackiego
2. Mateusz Czajkowski - I LO im.
Juliusza Słowackiego
3. Lena Głogowska - I LO im.
Juliusza Słowackiego
4. Dominika Majer - I LO im. Juliusza Słowackiego
5. Kacper Menkarski - I LO im.
Juliusza Słowackiego
6. Zuzanna Michalczyk - I LO im.
Juliusza Słowackiego
7. Joanna Sepioło - I LO im. Juliusza
Słowackiego
8. Monika Stachurska - I LO im.
Juliusza Słowackiego
9. Rafał Wiśniewski - I LO im.
Juliusza Słowackiego
10. Kacper Gorzelak - II LO im.
Romualda Traugutta
11. Stanisław Karpiński - II LO im.
Romualda Traugutta
12. Jakub Borowicz - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
13. Adrian Czechowski - IX LO im.

Cypriana Kamila Norwida
14. Tomasz Derda - IX LO im. Cypriana Kamila Norwida
15. Monika Klar - IX LO im. Cypriana
Kamila Norwida
16. Maksymilian Łebek - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
17. Bartosz Marchewka - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
18. Mateusz Motyl - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
19. Miłosz Olszewski - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
20. Bartłomiej Rozenberg - IX LO
im. Cypriana Kamila Norwida
21. Dawid Skowronek - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
22. Patryk Wiśniewski - IX LO im.
Cypriana Kamila Norwida
23. Anna Pyzalska - I Społeczne
Liceum Ogólnokształcące im.
Zbigniewa Herberta STO
24. Katarzyna Przech - I Społeczne
Liceum Ogólnokształcące im.
Zbigniewa Herberta STO
25. Michał Stanowski - I Społeczne
Liceum Ogólnokształcące im.
Zbigniewa Herberta STO

SZKOŁY TECHNICZNE
I BRANŻOWE
1. Kinga Jarząbek - Zespół Szkół
Przemysłu Mody i Reklamy im.
Stanisława Władysława Reymonta
2. Małgorzata Kuban - Zespół Szkół
Przemysłu Mody i Reklamy im.
Stanisława Władysława Reymonta
3. Angelika Pietrzyk - Zespół Szkół
im. Jana Kochanowskiego
4. Magdalena Studzińska - Zespół
Szkół im. Jana Kochanowskiego
5. Dominik Pluta - Techniczne
Zakłady Naukowe
6. Dominik Rybak - Techniczne
Zakłady Naukowe
7. Olivier Zegadło - Zespół Szkół
Technicznych (Branżowa Szkoła
I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II)

NAGRODY SPECJALNE
1. Małgorzata Kaźmierczak
- Prywatna Szkoła Podstawowa
„Sokrates”
2. Weronika Blabuś - Szkoła Podstawowa „Akademia Soward”
3. Antoni Mazur - Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wielomilionowe inwestycje

Budynki szkolne tańsze w utrzymaniu
i bardziej przyjazne środowisku

Trzy kolejne szkoły podstawowe w naszym mieście przeszły
termomodernizację - zyskały
estetyczne elewacje, nowe
okna i drzwi. W efekcie budynki stały się tańsze w
utrzymaniu i bardziej przyjazne środowisku.
Tym razem prace termomodernizacyjne zostały zrealizowane w Szkole Podstawowej nr
przy ulicy Księżycowej, w Szkole
Podstawowej nr 41 przy ulicy
Okólnej oraz w Szkole Podstawowej nr 32 przy ulicy Przerwy
Termajera. W pierwszymm przypadku docieplono ściany zewnętrzne (z wykonaniem tynku)

i dachy, ściany fundamentowe i
piwnic, wyremontowano daszki
nad wejściami i kominy (wraz
z nadmurowaniem ich o warstwę docieplenia). Powstała
opaska z kostki brukowej wokół
budynku i schody zewnętrzne.
Remont przeszła też instalacja
sanitarna (w zakresie centralnego ogrzewania wraz z wymianą
grzejników) oraz elektryczna i
odgromowa. Prace objęły też
wykonanie podjazdów dla osób
z niepełnosprawnościami oraz
remont tarasu. Wartość robót to
ponad 2 mln 350 tys. zł brutto.
Termomodernizacja w SP nr 41
kosztowała natomiast ponad
2 mln zł brutto, a w SP nr 32
niemal 1 mln 770 tys. zł brutto.

Obie inwestycje miały bardzo
podobny zakres do tej w SP nr
1. zostały one zrealizowane w
ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej
w
Częstochowie
– etap II”. W sumie pochłonął on
6,3 mln zł. Ponad 3,4 mln zł to
unijne dofinansowanie. - Dzięki
termomodernizacjom komfort
funkcjonowania w poszczególnych placówkach znacznie się
poprawił – zaznaczał prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk. – Liczę,
że dzięki tym inwestycjom zyskają wszyscy – środowisko,
uczniowie, nauczyciele i miasto,
bo utrzymanie tych szkół będzie
po prostu tańsze – podkreślał.
Efekt prac został już doceniony przez społeczność szkolną.
– Pierwsze oszczędności już
widać - rachunki za ogrzewanie
są zdecydowanie mniejsze –
przyznaje Małgorzata Darocha,
dyrektor SP nr 1. – Pracujemy
teraz w innych warunkach. Nawet
sami uczniowie widzą różnicę.
Mamy wreszcie piękną elewację,
wymienione jest również ocieplenie, ogrzewanie, nie wspomnę
już o dachach, których stan pozostawiał wiele do życzenia.
Na tym nie koniec prac związanych z termomodernizacjami
placówek oświatowych. Wkrótce
podobne inwestycje zostaną zre-

alizowane w kolejnych siedmiu
placówkach oświatowch (miejskie przedszkole, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
Miasto będzie je współfinansować środkami pozyskanymi z

rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środkami europejskimi, które chce
zdobyć w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach pierwszego etapu termomodernizacji szkół nowe elewacje, ogrzewanie i oświetlenie zyskało 10 podstawówek i budynek
bursy miejskiej. Termomodernizacja tych obiektów kosztowała ok.
31,5 mln zł, z czego dofinansowanie z UE (do kosztów kwalifikowanych) wyniosło ok. 18 mln zł. Nieco wcześniej dzięki projektom
unijnym udało się zmodernizować – w tym także ocieplić – pływalnię
MOSiR przy alei Niepodległości oraz halę sportową ,,Częstochowianka”. Natomiast z własnych środków budżetowych miasto realizowało w ostatnich latach mniejsze termomodernizacje w oświacie
(w tym - w roku 2019 w Miejskim Przedszkolu nr 21, a rok później
– w MP 19 i 37).
■ Katarzyna Gwara

edukacja
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CO SŁYCHAĆ W LOS-IE?
Gratulujemy Oliwio!!!
Olivia Mikuła- uczennica kl.3a w VIII LO
Samorządowym w Częstochowie uzyskała
tytuł finalistki 44. Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Niemieckiego.
To wielki sukces! Wielki sukces, który
świadczy o tym, że warto stawiać sobie ambitne cele i wytrwale pracując dążyć do ich
realizacji.
Oprócz szczęścia i satysfakcji tytuł ten
oznacza dla Olivii zwolnienie z egzaminu
maturalnego z języka obcego i uzyskanie
na świadectwie maturalnym wyniku 100%
z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
To jeszcze nie wszystko:
Większość uczelni w Polsce przyjmuje finalistów i laureatów olimpiad z pominięciem
obowiązującej rekrutacji, oferując im nie
tylko możliwość studiowania na kierunku
związanym bezpośrednio z przedmiotem
olimpiady, lecz także na innych wybranych
kierunkach.
Życzymy Ci, Olivko, radości i sukcesów na
wymarzonych studiach!

Wspomnienie
o Krzysztofie Kamilu
Baczyńskim

22 pojawili się znamienici goście. Swoją
obecnością zaszczycili nas: pan Ryszard
Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy, pani Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w
Częstochowie, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy, pan Robert Dorosławski
– Dyrektor Naczelny Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie, pani Joanna
Karkoszka-Toborek - Kierownik Działu Promocyjno – Literackiego częstochowskiego
teatru oraz pani Marta Honzatko i pan Maciej Półtorak – aktorzy Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie.
Spotkanie zaczęło się od prezentacji montażu poetycko – muzycznego, poświęconego
pamięci jednego z najwybitniejszych poetów
z Pokolenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Wybraliśmy tego twórcę,
ponieważ 22 stycznia 2021 roku świętowaliśmy setną rocznicę urodzin poety, a Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021
rokiem Baczyńskiego. Uroczystość prowadził tegoroczny maturzysta, Jakub Lizura.
Na scenie pojawili się uczniowie klas drugich. Przedstawili historię życia i twórczości
poety, który tak bardzo chciał żyć i jednocześnie wiedział, że wojenny koszmar może
pozbawić go tego, co dla człowieka najcenniejsze. Nasi aktorzy to: Weronika Nowak,
Julia Kołodziej, Oliwia Kurpios, Bartek
Trószyński (II d), Maja Puszczewicz (II c),
Zuzanna Piwowarczyk (kl. II b). Oprawę muzyczną zapewniła p: Agata Hapunik, a kciuki,
aby wszystko się udało, mocno trzymali: p.
Teresa Rygalik – Weżgowiec – pomysłodawczyni konkursu, p. Renata Białowąs - współorganizator i p. Cezary Wachelka – twórca
scenariusza spektaklu.
Spektakl był transmitowany on – line na
profilu Facebookowym VIII LO Samorządowego, aby mogli go obejrzeć wszyscy
uczniowie szkoły i przyjaciele częstochowskiego Teatru.

TO(działa)My! – akcja
zagospodarowania terenu
zielonego wokół szkoły
trwa!

stacie związane z naszym miastem. Kto tam
siedzi? Zapraszam do lektury !
W tym tekście pragnę przedstawić trochę
ciekawostek odnośnie ławek, które z pewnością każdy z mieszkańców Częstochowy
miał okazję ujrzeć na własne oczy. Mam na
myśli te znajdujące się w alejach.
Nieopodal Biblioteki Publicznej mieści się
„ Ławeczka doktora Władysława Biegańskiego”. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Był
człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym.
Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny. Do historii przeszedł jako
wybitny lekarz, naukowiec, filozof oraz etyk.
Kochał czytać, sporo pisał. Jego pasją była
także literatura. W życiu kierował się aforyzmem swojego autorstwa: „ Jest to złota
zasada w życiu: wymagać mało od świata, a
dużo od siebie. Gdyby o tej zasadzie ludzie
więcej pamiętali, byłoby mniej rozczarowań
i złamanych egzystencji”.
Kawałek od Placu Biegańskiego ma swoją
ławeczkę Halina Poświatowska. Była ona
wybitną poetką, która zmagała się z chorobą serca nabytą podczas wojny. W swych
utworach opisywała emocje, które jej towarzyszyły. Pomimo swojej choroby nie brakowało jej chęci do życia. W swoich krótkich i
prostych wierszach opisywała zarówno ból
jak i radość, którą czerpała z dobrze spędzonych chwil.

Już są, przyjechały pierwsze krzewy
ozdobne, zakupione w ramach projektu
„TO (działa)My!”. Wśród nich: hortensje, rododendrony, azalie, róże oraz przepiękne,
różowe magnolie. Dotarły również sadzonki
winobluszczu, którymi obsadziliśmy ogrodzenie szkolnego ogrodu. Póki co są malutkie, ale bardzo szybko urosną, tworząc
„zielone panele” – oazę spokoju i zieleni.
Dzięki nim lekcje na świeżym powietrzu
będą bardziej atrakcyjne.

Wielcy Polacy
na Kresach
26 maja 2021 roku w budynku V Liceum
Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w
Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie KONKURSU MULTIMEDIALNEGO I FILMOWEGO „WIELCY POLACY
NA KRESACH”. Konkurs był zorganizowany
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka
oraz Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, mgr Dariusza
Bonisławskiego. Uczennice naszej szkoły:
Nikola Radłowska z klasy 2a oraz Dominika
Krawczyk z klasy 2b zdobyły wyróżnienie w
konkursie. Gratulujemy serdecznie!
( Zdjęcie 3 i 4)
Środa, 19 maja 2021 roku. Na ten dzień
cała nasza szkolna społeczność czekała
długo. Dlaczego? Otóż mimo pandemii
mogliśmy ogłosić wyniki I Powiatowego
Konkursu dla uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o Teatrze im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie” pod patronatem pana Roberta Dorosławskiego
– Dyrektora Teatru. Naszym gościom zaprezentowaliśmy montaż poetycko –muzyczny,
poświęcony pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
W siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego przy ul. Worcella

Dzień Dziecka
w VIII LOS
Z okazji Dnia Dziecka społeczność naszej
szkoły miała okazję uczestniczyć w grach
i zabawach, zorganizowanych w ramach
Ligi Klas na świeżym powietrzu. Uczniowie
rywalizowali zarówno w konkurencjach
sportowych, jak i grach zręcznościowych
i logicznych. Najbardziej podobał się nam
rzut różowym beretem :)

Oprócz zakupów nasz ogród nadal jest
wzbogacany poprzez dary sadzonek wieloletnich bylin i krzewów. Dzięki naszym
darczyńcom powstał bzowy zagajnik, który
ochroni nas przed hałasem i zanieczyszczeniami z ulicy oraz rabata Irysowe Pole.
Trwają prace nad stworzeniem Rabaty Wiktoriańskiej – białe hortensje już zostały posadzone, teraz kolej na paprocie i konwalie.
Już dziś nasz szkolny ogród zapełnił się kolorami kwitnących rododendronów i azalii.
Jest coraz piękniejszy, a lekcje na świeżym
powietrzu stały się bardziej przyjemne. Czekamy na kolejne sadzonki, które za chwilę
do nas dotrą…

Odpocznij obok Haśki
Wędrując przez częstochowskie Aleje Najświętszej Maryi Panny można przysiąść na
ławeczkach, na których umieszczone są po-

Marek Perepeczko także posiada swą ławeczkę. Był on aktorem, który zasłynął z
roli Janosika w serialu telewizyjnym pod
tytułem „Janosik”. W latach 80 - tych wyjechał do Australii, gdzie założył Tymczasowe Towarzystwo Miłośników Teatru im.
Witkacego. Przez dłuższy czas, aż 15 lat nie
brał udziału zarówno w przedstawieniach
teatralnych jak i nie występował on przed
kamerami. Po zmianach politycznych, które
miały miejsce w Polsce, wrócił on do kraju,
gdzie został dyrektorem Teatru im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu każdy spojrzy na te ławeczki z innej
strony i będzie miał świadomość, kim byli
ci fenomenalni ludzie. Może to zmotywuje
Was do większej pracy nad samym sobą?
Mam taką nadzieję i życzę wam wielu sukcesów i realizacji swoich marzeń.
Martyna Raźniak
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Międzynarodowy projekt „PEARSON AND BBC LIVE
CLASSES” – kolejne spotkanie

im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

SKKT znów na szlaku!!!

Dnia 29 maja 2021 r. uczniowie klas 2e i
2j pod opieką p. prof. Ociepy oraz p. prof.
Wołkowickiej wzięli udział w wycieczce turystyki kwalifikowanej w Beskid Śląski. Organizatorem cyklu wycieczek im. Zygmunta
Łęskiego jest Regionalny Oddział PTTK w
Częstochowie.
Zaplanowana trasa rozpoczęła się od
wjazdu wyciągiem na Polanę Stokłosicy
(851 m n.p.m.). Miejsce, z którego roztacza
się malownicza panorama, jest niezwykle
atrakcyjne widokowo. Następnie odbyliśmy
wędrówkę na szczyt Wielkiej Czantorii (995
m n.p.m.). Towarzyszyła nam przy tym gęsta
mgła, która znacznie zmniejszyła pole widzenia. Po wejściu na szczyt mieliśmy chwilę
na odetchnięcie i przygotowanie do dalszej
podróży. Naszym następnym celem było

Schronisko PTTK Stożek. Aby tam dotrzeć,
musieliśmy przebyć długą drogę, podczas
której towarzyszyły nam rozmaite zjawiska
atmosferyczne. Kilka razy spotkał nas opad
orograficzny, po którym zawsze wychodziło
słońce. Po kilkugodzinnej wędrówce (11km)
nastąpiła nawałnica, której towarzyszyły
grad i wyładowania atmosferyczne. Kiedy
dotarliśmy do schroniska, mogliśmy odpocząć i podziwiać widoki wokół nas. Po
przerwie zeszliśmy do Wisły Łabajów, gdzie
zakończyła się nasza wycieczka. Najbliższy
rajd odbędzie się 12 czerwca 2021 r., trasa:
Sopotnia Wielka Kolonia-Schr. PTTK Hala
Rysianka-Romanka-Sopotnia Wielka.
Do zobaczenia na szlaku!
KOPERNIK NEWS: p. prof. Roma Ociepa, Marcin
Szewczyk oraz Cezary Kołodziejczyk.

Dnia 27 maja uczniowie klasy 1a (gr1) naszego liceum wraz z nauczycielem języka
angielskiego, p. prof. Marzeną Kossak-Wąchałą, uczestniczyli w międzynarodowym
projekcie edukacyjnym Pearson and BBC
Live Classes. To już drugie spotkanie w ramach tego projektu. Pierwszy raz swoich
sił spróbowała klasa 2f w kwietniu tego
roku. Tym razem jednak, ze względu na
nauczanie hybrydowe, uczestniczyliśmy
w lekcji będąc w szkole. Musieliśmy się
do tego odpowiednio przygotować – w
użyciu były smartfony, tablety, laptopy,
słuchawki i odbiornik telewizyjny.
Ten nowatorski projekt jest skierowany
do uczniów, nauczycieli i szkół na całym
świecie, tworzących globalną społeczność ludzi uczących się języka angielskiego.
Poprzez udział w tym projekcie uczniowie
mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności językowe, komunikując się ze swoimi
rówieśnikami poprzez platformę Zoom.
Mieli oni okazję uczestniczyć w lekcji z native speakerem, wspólnie z rówieśnikami z
Argentyny, Turcji, Meksyku, Rosji, Kataru,
Słowacji, Kolumbii, Nowej Zelandii, Grecji
i Brazylii oraz innych miast Polski. Prowadzącym lekcję pt: “Engaging with nature” był
trener, Dan Shepherd, który opowiedział o
aspektach związanych z ekologią, w szcze-

I LO

im. Juliusza Słowackiego
w Częstochowie

,,Pojedynek na słowa’’
z podstaw biznesu, psychologii,
prawa czy retoryki?’’. Słowacki
w tym starciu wylosował i objął
stanowisko sprzeciwiające się
wprowadzeniu tych przedmiotów. Stanowisko to zostało
poparte stwierdzeniem, że już

W ostatnim czasie w naszej
szkole miały miejsce dwie debaty związane z akcją ,,Młodzi
w akcji+’’, której I LO jest uczestnikiem. Jest to ogólnopolski
program mający na celu zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego
najbliższego otoczenia. Częstochowskie licea wylosowały
tematy do dyskusji i rozpoczęły
pojedynek na słowa między
swoimi reprezentantami.
Pierwsza debata odbyła się
24 maja 2021. W czasie jej
trwania zmierzyły się ze sobą
trzyosobowe reprezentacje I

13.

LO im. J. Słowackiego i IX LO
im. C. K. Norwida. Tematem
dyskusji było pytanie ,,Czy w
licealnych planach zajęć podstawowe przedmioty powinne
być ograniczone na rzecz zajęć
teraz na lekcjach uczymy się o
psychologii, biznesie czy prawie.
Norwid starał się natomiast
udowodnić, że istnieje potrzeba
zreformowania systemu nauczania.
Druga debata projektu została przeprowadzona między
uczniami I LO im. J. Słowac-

kiego a IV LO im. H. Sienkiewicza i miała miejsce 31 maja
2021 r. Jednak tym razem jej
zagadnienie było związane ze
światem kultury: ,,Nowe kryteria Akademii Filmowej w zakresie przyznawania Oskarów
– zapewnienie równości czy
jej sztuczna implementacja”.
Uczniowie Słowackiego przedstawili argumentację za wprowadzeniem zmian. Według
nich są one potrzebne, aby
zmniejszyć skalę zjawiska dyskryminacji oraz konfliktów na
tle rasowym, religijnym i seksualnym. Sienkiewicz opowiedział się za równością, ale nie
uważał zmian za konieczność.
Dostrzegł w nich nawet negatywne skutki.
Reprezentacje
szkół podczas obu
dyskusji wykazały
się bardzo przekonującą
argumentacją. Debaty były
niezwykle zacięte
i nie można jednoznacznie stwierdzić,
kto tak naprawdę
wygrał. Wszystkim
osobom,
które
wzięły
w
nich
udział, należą się
gratulacje za podjęcie trudu przygotowania się
do wymiany argumentów na tak
poważne zagadnienia. Wydarzenia te udowodniły, że młodzież potrafi wypowiadać się na
każdy temat i jest gotowa zmieniać swoje otoczenie!
Marta Gaudy IIa

gólności z ekoturystyką. Zaprezentował on
materiał filmowy o eco-hotelu w Ekwadorze
i jego założycielu, o tym jak można spędzić
czas w zgodzie z naturą, z dala od uprzemysłowionego świata. Uczniowie mieli szansę
opowiedzieć także o naszym kraju, miejscach słynących z pięknych krajobrazów i
niezanieczyszczonych terenów. Uczniowie
różnych krajów podawali konkretne przykłady miejsc związanych z naturą, przyrodą,
tam gdzie możemy się udać, by być blisko natury. Prowadzący, Dan Shepherd wykorzystał również takie narzędzia jak Mentimeter
oraz Padlet.

Uczniowie klasy 1a (gr1) byli bardzo
aktywni na zajęciach i poradzili sobie
znakomicie. Jest to klasa o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim, więc wpasowaliśmy się w
temat idealnie. Mamy teraz ogromną ochotę
wziąć udział w kolejnym nowym projekcie
partnerstwa Pearson i BBC Studio – „Speak
out for sustainability”, w ramach którego
dbamy o środowisko i mówimy o tym, jak
komunikacja zmienia świat…oczywiście po
angielsku.
KOPERNIK NEWS:
p. prof. Marzena Kossak-Wąchała.

Laury Słowackiego
W I im. Juliusza Słowackiego uczyć się warto.
Z pewnością bowiem jest to szkoła, która
wspiera szczególnie uzdolnionych i ambitnych uczniów, otwierając im możliwość przygotowania do olimpiad, w których sukcesy
nie tylko dają najwyższy, stuprocentowy,
wynik na maturze, bez podchodzenia do egzaminu z danego przedmiotu, ale i wiążą się
z docenieniem przez wyższe uczelnie w całej
Polsce. W tym roku szkolnym poszczycić się
możemy wieloma sukcesami w olimpiadach
zwanych ministerialnymi. Oto one:
•Zuzanna Michalczyk (IIIB), Joanna Sepioło (IIIB) i Maria Tkacz (IIE) zostały finalistkami Olimpiady Filozoficznej – 100% na
egzaminie maturalnym z filozofii, poziom
rozszerzony.
•Mateusz Caban i Rafał Wiśniewski to
finaliści Olimpiady Przedmiotowej „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
972-1514. Od Cedyni do Orszy”- 100 % na
egzaminie maturalnym z historii, poziom
rozszerzony.
•Mateusz Caban, uczeń klasy II e, uzyskał
tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym –
100% na egzaminie maturalnym z wiedzy o
społeczeństwie, poziom rozszerzony.
Szczególne osiągnięcia uczniów Słowackiego to oczywiście i inne sukcesy. Były
one na tyle znaczące, że lista laureatów
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy,
którzy są naszymi uczniami, jest naprawdę
długa. Znajdują się na niej: Mateusz Caban,
Mateusz Czajkowski, Lena Głogowska,
Dominika Majer, Kacper Menkarski, Zuzanna Michalczyk, Joanna Sepioło, Monika
Stachurska, Rafał Wiśniewski. Wszystkim
uhonorowanym należą się wielkie brawa i
życzenia dalszych sukcesów!
Ewelina Kozłowska IIIB

14.

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021

edukacja

edukacja

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021

15.

OFERTA EDUKACYJNA V LO IM. A. MICKIEWICZA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

V LO

im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie
Oferta edukacyjna V LO
im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie

W odpowiedzi na oczekiwania uczniów
stojących przed ważną decyzją wyboru
dalszej drogi kształcenia, prezentujemy
ofertę edukacyjną naszej szkoły na rok
szkolny 2021/2022.
Tydzień Otwarty V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie w formule
on-line już za nami. Na stronie internetowej naszej szkoły www.vmickiewicz.
pl publikowane były materiały promujące szkołę: filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia, fragmenty występów
naszych uczniów i oferta edukacyjna
klas. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.
Drodzy Ósmoklasiści zapraszamy do
naszej szkoły!

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym
/innowacja pedagogiczna

Nauczane języki obce/ przedmiot
dodatkowy

1

IA profil filmowy
j. polski, j. angielski, historia

j. polski, matematyka, j. angielski,
historia

j. angielski, j. hiszpański
przedmiot dodatkowy: filmoznawstwo

2

IB profil dziennikarski
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

j. polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie

j. angielski, j. francuski
przedmiot dodatkowy: edukacja
dziennikarska

3

IC profil biologiczno - chemiczny
j. angielski, biologia, chemia

j. polski, matematyka, biologia,
chemia

j. angielski, j. niemiecki
przedmiot dodatkowy: psychologiczne
podstawy biologii

ID profil psychologiczny (15 miejsc)
j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie

j. polski, matematyka, biologia,
wiedza o społeczeństwie

j. angielski, j. hiszpański
przedmiot dodatkowy: psychologiczne
podstawy biologii

ID profil społeczny (15 miejsc)
j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

j. polski, matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie

j. angielski, j. francuski
przedmiot dodatkowy: zajęcia artystyczne

IE profil medyczny (15 miejsc)
matematyka, biologia, chemia

j. polski, matematyka, biologia, chemia

j. angielski, j. niemiecki
przedmiot dodatkowy: psychologiczne
podstawy biologii

IE profil politechniczny (15 miejsc)
matematyka, informatyka, geografia

j. polski, matematyka, informatyka,
geografia

j. angielski, j. niemiecki
przedmiot dodatkowy: projektowanie stron
www z elementami grafiki komputerowej

4

5

Gala konkursów

Dnia 26 maja 2021 roku w murach
V Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza odbyła
się uroczysta gala podsumowująca konkursy dla uczniów szkół
współpracujących ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz
uroczystość otwarcia siedziby
oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Jest to organizacja pozarządowa,
która podejmuje wiele działań
służących umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za
granicą naszej ojczyzny.

Przedmioty uwzględniane przy
rekrutacji

Jednym z projektów organizowanych przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP jest „Szkoła
6.0”. Nasze liceum przystąpiło do
tego projektu w grudniu 2019
roku i nawiązało współpracę z
gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.
W jej ramach powstało wiele
ciekawych projektów. V Liceum
Ogólnokształcące wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy zorganizowało trzy
konkursy dla szkół polskich i polonijnych, współpracujących ze

Stowarzyszeniem
„Wspólnota
Polska”: Konkurs recytatorski
„Twoja interpretacja ballady Romantyczność Adama Mickiewicza”, Konkurs multimedialny i
filmowy „Wielcy Polacy na Kresach”, Konkurs fotograficzno-literacki i filmowy „Małe ojczyzny
- nasza tożsamość”.
Celem tych przedsięwzięć było
przede wszystkim podkreślenie
i zacieśnienie więzi z Polakami
rozproszonymi po całym świecie,
których zrzesza Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”. Galę uświetnili swoją obecnością: zastępca
Prezydenta Miasta Częstochowy
- dr Ryszard Stefaniak, Naczelnik
Wydziału Edukacji - pan Rafał
Piotrowski. W części oficjalnej
rozdano
nagrody
laureatom
wszystkich trzech konkursów.
Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów
naszego liceum. Recytacja wiersza
Cypriana Kamila Norwida „Moja
piosnka” w wykonaniu Mateusza
Gila (IIB) podkreśliła szczególny
nastrój tej uroczystości. Piosenki

„Tylko we Lwowie”
i „Stare wileńskie
ulice”, które zaśpiewał
Łukasz
Brzóska (IIB) przeniosły wszystkich
zgromadzonych
w urokliwe zaułki
Wilna i Lwowa.
Urzekająco wykonana przez Olgę
Makówkę (IIJ) i
Jakuba
Wójcika
(IIi) „Dumka na
dwa serca” spowodowała,
że
niejednemu z zaproszonych gości
zakręciła się łza w
oku. Na szczególne
wyróżnienie
zasługuje uczeń klasy IC Krzysztof
Janik, który przygotował podkłady
muzyczne do wykonywanych podczas uroczystości piosenek. Galę
poprowadzili Martyna Ślęzak
(IIB) i Jakub Wójcik (IIi). Akademię
przygotowały nauczycielki V LO:
mgr Iwona Karlak, mgr Dorota

Magacz, mgr Beata Wołowiec pod
czujnym okiem dyrektor szkoły
mgr Małgorzaty Witek.
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Częstochowie - pan Rafał Piotrowski
dokonał uroczystego otwarcia
siedziby.
mgr Beata Wołowiec

NAGRODZENI ARTYŚCI AMATORSKIEGO TEATRU SZKOLNEGO
Amatorski Teatr Szkolny - Kabaret
„PÓŁ żartem, pół serio” V Liceum
Ogólnokształcącego ma zaszczyt
przedstawić finalistów I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezjo … trwaj wiecznie”:
Olga Makówka IIJ – II MIEJSCE –
Poezja śpiewana
Maria Pietrzak IE– WYRÓŻNIENIE
– Poezja śpiewana
Nasze uczennice włożyły dużo pacy
w przygotowanie się do konkursu, na
który napłynęło 270 prac młodych
artystów z wielu szkół i instytucji
województwa śląskiego. Aktorki
Amatorskiego Teatru Szkolnego wykazały się profesjonalną interpretacją poezji i wrażliwością na piękno
języka ojczystego. Gratulujemy sukcesu!
 mgr E. Aleksandrowicz, mgr D. Zielińska
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Młodzi uczniowie wcielili się
w rolę studentów
Kolejna grupa uczniów zakończyła swą przygodę z Częstochowskim Uniwersytetem Młodego. Podczas
zajęć uczyli się między innymi rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia. Nad całością czuwała kadra Politechniki Częstochowskiej.
Podczas podsumowania w auli
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, uczestnicy ostatniej –
czwartej edycji projektu odebrali
dyplomy za aktywny udział w dodatkowych zajęciach zajęciach, poszerzających ich wiedzę z szeroko
rozumianej nauki. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk,
władze uczelni oraz realizujący projekt pedagodzy i pracownicy częstochowskiej Politechniki.
Projekt Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy realizowany był we współpracy z Urzędem
Miasta Częstochowy od października 2018 roku do czerwca 2021
roku. W jego ramach zrealizowano 4
edycje CzUMO :
• 1 edycja: 10.2018
(semestr zimowy),
• 2 edycja: 02.2019
(semestr letni),
• 3 edycja: 10.2019
(semestr zimowy),
• 4 edycja: 02.2020
(semestr letni).

- 01.2019
- 06.2019
- 01.2020
- 06.2021

W projekcie wzięło udział 720
uczniów ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im.
Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
3. Szkoła Podstawowa nr 19 im.
Juliana Tuwima w Częstochowie
4. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
5. Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
6. Szkoła Podstawowa nr 34 im.
Aleksandra Hrabiego Fredry
w Częstochowie
7. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
8. Szkoła Podstawowa nr 38 im.
Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
9. Szkoła Podstawowa nr 48 im.
Armii Krajowej w Częstochowie
10. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1 w Częstochowie
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Częstochowie
13. Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół

Katolickich w Lgocie
14. Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Parzymiechach
15. Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Morcinka w Poczesnej
16. Szkoła Podstawowa w Podlesiu
17. Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym
Kocinie
18. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rędzinach
Zajęcia były realizowane w trzech
grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9
lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz
Młodzi Naukowcy (13-16 lat). W ramach projektu zrealizowano w sumie
900 godz. zajęć dodatkowych, takich
jak: Badaj świat z łazikiem marsjańskim, Poleć dronem!, Samochód
przyszłości, Programowanie robotów edukacyjnych, Drukowanie
3D, Owady dla ciekawskich - bionika,
Sitodruk - nadruk logotypów na koszulkach, Skanowanie 3D.
Ponadto dla starszych uczestników
odbywały się warsztaty Design Thinking - nauka kreatywnego myślenia.
Dodatkową atrakcją dla uczestników
projektu były zajęcia wyjazdowe
w Centrum Nauki i Techniki EC1
w Łodzi oraz Parku Nauki i Rozrywki
w Krasiejowie.

Częstochowa

Dyrektorzy otrzymali
powierzenia stanowisk
Czterdziestu dyrektorów częstochowskich placówek
oświatowych otrzymało powierzenia na swoje stanowiska. Odebrali je podczas uroczystości
w Urzędzie Miasta.
Powierzenia wręczył dyrektorom prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, wspólnie ze swoim zastępcą Ryszardem Stefaniakiem. Akty powierzenia na stanowiska dyrektorskie po przeprowadzonych konkursach otrzymali:
1. Małgorzata Figurska

- MP01
2. Beata Kawecka  - MP08
3. Ilona Walczak - Dądela

- LO8
4. Andrzej Szostek  - SP53
5. Danuta Ziętara  - MP03
6. Marzena Motylska - MP27
7. Kamila Pilis 
- MP04
8. Beata Wyderka  - MP09
9. Renata Sowula 
- MP13
10. Anna Bednarek  - SP02
11. Ewa Gregorczyk - MP14
12. Ewa Blukacz 
- SP39
13. Dorota Markowska 

- ZSZS
14. Maria Opala 
- MP34
15. Małgorzata Darocha

- SP01
16. Bożena Golachowska

- SP52
17. Ewa Grygiel 
- MP29
18. Jacek Włodyka  - SP42
19. Lidia Bednarek  - MP26
20. Piotr Włoczek  - ZSP06

21. Jolanta Miękina  - ZSS23
22. Maria Tomżyńska - SP54
23. Izabela Laska  - ZSTiO
24. Joanna Woźniak  - SP41
25. Teresa Trzepizur  - SP36
26. Justyna Piątek  - MP31
27. Iwona Andzel  - MP35
28. Agnieszka Ścigała-Psiuk

- SOSW01
29. Krystyna Stanik  - MP41
30. Janusz Sikorski  - SP46
31. Małgorzata Bokwa

- SP32
32. Anna Kajda 
- ZSS45
33. Karol Kaczmarek  - TZN
34. Małgorzata Bajdur

- MP05
35. Małgorzata Kaim  - LO1
36. Dorota Rygał  - MP06
37. Anna Sosna 
- SP35
38. Barbara Buczkowska
-Staniec 
- MP33
39. Magdalena Kłosowska

- ZSP01
40. Jolanta Dominiak – SP16

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

motoryzacja

17.
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Uwaga pasażerowie i kierowcy

Jak jeździć w dzielnicy
Zawodzie?
Rondo na skrzyżowaniu ulic Legionów z Żużlową zostało
zamknięte dla ruchu. Zarówno
kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą
korzystać z objazdów. Normalna organizacja ruchu w tej
części miasta powinna zostać
przywrócona wraz z końcem
miesiąca.
Sugerowane objazdy dla ruchu
lokalnego na Zawodziu pozwalające ominąć zamknięcie biegną
ulicami: Marysia, Idzikowskiego
i Orlik – Rückemana. Dla ruchu
kierującego się do terenów inwestycyjnych ulicą Legionów, zamknięcie jej przejazdu przez rondo
najlepiej omijać jadąc al. Pokoju
i ul. Odlewników oraz innymi, alternatywnymi relacjami w obrębie
terenów pohutniczych.

KURSY AUTOBUSÓW
Linia nr 11 kursuje stałą trasą
od Cmentarza św. Rocha do
ulicy Faradaya, następnie Orlik-Ruckemanna i Olsztyńską
do przystanku końcowego
„OLSZTYŃSKA” (wspólna pętla
z linią nr 21).
Linia nr 27 kursuje bez zmian od
Gnaszyna do ulicy Sobieskiego,
następnie
Orzechowskiego

do przystanku DWORZEC
GŁÓWNY PKP.
Linia nr 35 została zawieszona.
Linia nr 36 kursuje na nowej trasie:
ZAJEZDNIA MPK – al. Niepodległości – al. 11 Listopada – Zesłańców Sybiru
– Bohaterów Katynia – Rakowska
– Limanowskiego – Okrzei – Łukasińskiego – Raków Dw. PKP
– al. Pokoju – Kucelin – Odlewników – Legionów (z przejazdem
przez pętlę przy zakładzie Cooper
Standard) – powrót Legionów
– Strefowa – KUSIĘCKA KSSE.
W celu zapewnienia dojazdu
do Strefy Ekonomicznej, na czas
trwania objazdu została uruchomiona linia zastępcza nr 39 na
trasie:
DWORZEC
GŁÓWNY
PKP
– al. Wolności – Al. Najświętszej
Maryi Panny – Krakowska/Kanał
Kohna – al. Wojska Polskiego
– al. Pokoju – Kucelin – Odlewników – Legionów (z przejazdem
przez pętlę przy zakładzie Cooper
Standard) – powrót Legionów
– Strefowa – KUSIĘCKA KSSE.
W związku z wyznaczeniem objazdu nie są obsługiwane przystanki: WSPÓLNA, ŻUŻLOWA,
ZŁOTA, URZĄD CELNY i HALLERA.
■ Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 18 czerwca 2021
KIA SPORTAGE
1.6 E, rok prod. 2017,
gwarancja, kraj., I-wł.,
serwisowany,

74.900 zł

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

109.900 zł

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

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

78.900 zł

69.900 zł

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

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

69.900 zł

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

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

117.000 zł

ALFA ROMEO 159 1.9 D, rok prod. 2007
14.900 zł
AUDI A4 ALLROAD Quatro 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł., 

62.700 zł
AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2015, navi, 
57.900 zł
BMW 5 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 

139.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2010, 
44.900 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 C3 1.4 E+LPG, rok prod. 2008, 
10.400 zł
CITROEN C4 PICASSO 1.6 E, rok prod. 2009, 
16.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002, 
1.800 zł
FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2011, 
19.900 zł
FORD FIESTA 1.2 E, rok prod. 2009, 
16.900 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
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005, 
6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009, 
12.900 zł
OPEL INSIGNIA 2.0 D Kombi, rok prod. 2012, 
28.200 zł
RENAULT CLIO 0.9 E+LPG, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 37.900 zł
RENAULT SCENIC 2.0 E+LPG, rok. prod. 2003, 
6.700 zł

RENAULT SCENIC 1.6 E, rok prod. 2004, 

7.900 zł

RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2019, 

58.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010, 

15.900 zł

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

TOYOTA YARIS 1.4 D, rok prod. 2008, kraj., 

59.900 zł
9.900 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 VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., F-VAT

21.900 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 PASSAT 1.6 D, rok prod. 2015, 

63.900zł

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
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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

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

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w klatkach schodowych
wraz z dociepleniem ścian i obróbką okien od strony klatek schodowych w budynku wielorodzinnym
przy ul. Kontkiewicza 5 (osiedle Wyczerpy) w zasobach MSM „Górnik” w Częstochowie
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Górnik” w Częstochowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę okien w klatkach schodowych wraz
z ociepleniem ścian i obróbką okien od strony klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul.
Kontkiewicza 5 (osiedle Wyczerpy).
2. Ze specyfikacją, istotnych warunków zamówienia można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3.
3. Termin realizacji inwestycji 30.11.2021r.
4. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 w terminie do 22.07.2021r. Ofertę należy
złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana nazwą oferenta oraz tytułem postępowania,
którego dotyczy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2021r. O godz. 14.00.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE
MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

O Auto z PRL-u kupię sprawne zarejestrowane np. Fiat 125p, 126p , Trabant , Wartburg , Zaporożec , Moskwicz , 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 nieuzywany lub z minimalnym przebiegiem ,
zapomniany zastaly w garazu
tel. 608 097 274

ul. Garibaldiego. Częstochowa,
tel. 531 186 403

O Wynajmę m3 50m2, i piętro
umeblowane, gotowe na zamieszkanie, 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

SPRZEDAM
roku, tel. 34 362 94 27

O SPRZEDAM Renault Koleos 2009,
4x4, przebieg 106 000 km.
Częstochowa, tel. 690 320 779

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

O Częstochowa (dzielnica: Dźbów)

O Mieszkanie M4 po modernizacji

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

OGŁOSZENIE

w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena:
299000 zł. Tel. 504 132 951
40–45 M w Częstochowie, ul. Juranda
40/44. Tel. 887 627 682

o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie ścian w budynkach wielorodzinnych przy ul. Norwida 11/15, ul.Kontkiewicza 9, ul.Kontkiewicza 13 w zasobach MSM „Górnik” w
Częstochowie.

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

cena: 1 300,00 pln powierzchnia:
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

O Wynajmę działkę pod działalność go-

1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Częstochowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachu papą termozgrzewalną na budynku wielorodzinnym przy ul. Fertnera 6 (osiedle Wyczerpy).
2. Ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni,
pokój nr 3.
3. Termin realizacji inwestycji 30.11.2021r.
4.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 w terminie do 22.07.2021r. Ofertę należy
złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana nazwą oferenta oraz tytułem postępowania,
którego dotyczy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2021r. o godz. 13.45.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

/ Lisiniec. 40% Do wykończenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

O Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, szer.
O SPRZEDAM samochód Matiz z 2002

o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pokrycia dachu papą
termozgrzewalną na budynku przy ul. Fertnera 6 w zasobach MSM „Górnik” w Częstochowie

1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Częstochowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie ścian w budynkach wielorodzinnych przy ul. Norwida 11/15, ul. Kontkiewicza 9, ul. Kontkiewicza 13.
2. Ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 3.
3. Termin realizacji inwestycji 30.11.2021r.
4. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 w terminie do 22.07.2021r. Ofertę należy
złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana nazwą oferenta oraz tytułem postępowania,
którego dotyczy.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2021r. o godz. 13.30
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

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

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu?
Przesłać
pocztą na adres:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Dostarczyć
wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

sport
PGE Ekstraliga

W najbliższy weekend podopieczni
szkoleniowca Piotra Świderskiego
będą mieć przerwę od ligowych
zmagań. Kolejny mecz rozegrany
zostanie w niedzielę 27 czerwca.
W poprzedniej rundzie Biało-Zieloni
ulegli Fogo Unii Leszno, a naprawdę
niewiele brakowało do zwycięstwa
częstochowskiej drużyny. Mecz
zakończył się ostatecznie wynikiem 49:41 dla gospodarzy. Przed
tym spotkaniem Włókniarz mógł
pochwalić się nieprzerwaną passą
zwycięstw. Pokonał na własnym

19.

SEC

Włókniarz Częstochowa
vs. Falubaz Zielona Góra
W niedzielę 27 czerwca Eltrox
Włókniarz Częstochowa zmierzy
się z Marwis.pl Falubazem Zieloną Górą. Początek spotkania
zaplanowano na godzinę 16:30.

PIĄTEK-NIEDZIELA 18-20 CZERWCA 2021

Leon Madsen zwyciężył w Bydgoszczy

stadionie zespół Motoru Lublin wynikiem 56:34. Jeszcze wcześniej
zwyciężył z GKM-em Grudziądz.
Stalą Gorzów i Apatorem Toruń.
Najbliższy domowy mecz zaplanowany został na piątek 2 lipca. Wtedy
też częstochowskie Lwy zmierzą się
z drużyną Moje Bermudy Stalą Gorzów. Obecnie Eltrox Włókniarz Częstochowa znajduje się na 5. miejscu
w tabeli z ilością 11 punktów. Tyle
samo ma na swoim koncie Motor
Lublin, który uplasował się na 4.
miejscu. Koziołki mają do rozegrania
jeszcze jeden zaległy mecz ze Stalą,
która aktualnie zajmuje pozycję wicelidera w tabeli. Na miejscu pierwszym znajduje się Betard Sparta
Wrocław, mając na swoim koncie aż
16 punktów ligowych.

W rozegranym w Bydgoszczy
1. finale Speedway Euro
Championship zwycięzcą został reprezentant Eltrox
Włókniarza
Częstochowa
– Leon Madsen.
W biegu finałowym Leon Madsen
upadł na tor z Mikkelem Michelsenem. Wtedy też sędzia zwodów
zarządził powtórkę, z której wykluczony został rywal częstochowskiego zawodnika. W powtórce
zawodów Madsen był bezkonkurencyjny, tym samym od zwycięstwa rozpoczął tegoroczną walkę
o tytuł najlepszego żużlowca w
Europie. W sportowych zmaganiach brał udział również Bartosz
Smektała, który zajął 12. miejsce,
zdobywszy 4 punkty.

1. LEON MADSEN (DANIA) – 13 (1,3,2,2,2,3) – 1. miejsce w finale
2. PIOTR PAWLICKI (POLSKA) – 15 (2,2,3,3,3,2) – 2. miejsce w finale
3. DANIEL BEWLEY (WIELKA BRYTANIA) – 11 (3,3,1,2,1,1) – 3. miejsce w finale
4. MIKKEL MICHELSEN (DANIA) – 14 (2,3,3,3,3,w) – wykluczenie w finale
5. PATRYK DUDEK (POLSKA) – 11 (3,2,3,1,2)
6. WADIM TARASIENKO (ROSJA) – 11 (1,2,2,3,3)
7. ROBERT LAMBERT (WIELKA BRYTANIA) – 8 (3,3,0,d,2)
8. KAI HUCKENBECK (NIEMCY) – 8 (2,2,2,1,1)
9. VACLAV MILIK (CZECHY) – 7 (1,0,1,2,3)
10. ANDRZEJ LEBIEDIEW (ŁOTWA) – 5 (0,1,3,1,0)
11. JACOB THORSSELL (SZWECJA) – 5 (0,1,1,3,0)
12. BARTOSZ SMEKTAŁA (POLSKA) – 4 (0,0,0,2,2)
13. PATRICK HANSEN (DANIA) – 4 (0,1,2,1,0)
14. SIERGIEJ ŁOGACZOW (ROSJA) – 4 (2,0,1,0,1)
15. NICKI PEDERSEN (DANIA) – 3 (3,w,-,-,-)
16. TIMO LAHTI (FINLANDIA) – 3 (1,1,0,0,1)
17. MATEUSZ TONDER (POLSKA) – 0 (0,0)
18. WIKTOR PRZYJEMSKI (POLSKA) – 0 (0)

zdj. MOSiR Częstochowa

PKO Ekstraklasa

ALPN

ZC Michaś ponownie mistrzem
Zakład Cukierniczy „Michaś” po
raz trzeci z rzędu wywalczył mistrzostwo Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej w Częstochowie. Drużyna
„Cukierników” zapewniła sobie
zwycięstwo już w minionym tygodniu, a pokonując Perłę 6:2
w ostatnim spotkaniu tylko potwierdziła swoją dominację
w sezonie 2020/2021.
- Wcześniej na boisku zobaczyliśmy
jednak Jagiellończyków i Auto-Dar/
Budmix. Obie drużyny liczyły się
jeszcze w walce o podium co widać
było na boisku. Obu środowym
spotkaniom z boku przyglądali się
zawodnicy Klubu 54, którzy drugą
rundę rozgrywek zakończyli z kompletem punktów, dzięki czemu przed
środowymi spotkaniami praktycznie
zapewnili sobie medal, nie wiadomo
jednak jakiego koloru. Wiadomo
było, że mistrzem zostanie Michaś
a o tym komu przypadną srebrne
i brązowe medale rozstrzygnąć
miały spotkania Jagiellończycy – Auto-Dar/Budmix i ZC Michaś – Perła.
Nie sposób wymienić tu wszystkie
możliwe scenariusze jakie mogły
zaistnieć w zależności od rozstrzygnięć ww. spotkań. Ostatecznie
srebrne medale przypadły Exact
Systems Klub 54 Jędryka a najniższy
stopień podium w rozgrywkach po
zwycięstwie nad Jagiellończykami
3:1 zapewnili sobie zawodnicy Auto-Daru/Budmix. Czwartą pozycję
zajęli Jagiellończycy a piątą Perła.
Warto wspomnieć, że o miejscach

3-5 decydowała mała tabela dla
Auto-Daru, Jagiellończyków i Perły
czyli drużyn, które zdobyły po 30
pkt. w całych rozgrywkach, a o brązowym medalu dla Auto-Daru
zadecydowała jedna bramka. W rozgrywkach pozostała już tylko jedna
niewiadoma. W piątek w spotkaniu
Marexu z ZF Group rozstrzygną się
losy miejsc 7-8. Obecnie Marex ma
dwa punkty przewagi w tabeli nad
ZF, które myśląc o wyprzedzeniu
rywali ostatni mecz w rozgrywkach
musi wygrać – podsumowuje Marcin
Mazik, kierownik ds. sportu z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie. Ceremonia wręczeni pucharów i medali najlepszym
drużynom ALPN sezonu 2020/2021
odbyła się bezpośrednio po meczu
Michasia z Perłą. Michał Lewandowski, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miasta Częstochowy wręczył trzem
czołowym drużynom pamiątkowe
puchary i okolicznościowe medale.
Nagrodzony został również król
strzelców - statuetka kolejny sezon
z rzędu trafiła do Grzegorza Nowaka
z Jagiellończyków. - Wszystkim
uczestnikom rozgrywek dziękujemy
za kolejny sezon, który z wiadomymi
dla wszystkich problemami udało
się jednak rozegrać. Zawodnikom
i ich rodzinom życzymy przede
wszystkim zdrowia oraz udanych
nadchodzących wakacji. Mamy na
dzieję, że we wrześniu bez żadnych
problemów rozpoczniemy kolejny
sezon ALPN – podkreśla Marcin
Mazik z MOSiR.

Terminarz na sezon 2021/2022
Znany jest już terminarz PKO Ekstraklasy na sezon 2021/2022. Czerwono-Niebiescy zainaugurują sportowe zmagania w najwyższej klasie rozgrywkowej podczas wyjazdowego meczu
z Piastem Gliwice. Rozgrywki mają ruszyć planowo 23 lipca. Ostatnia kolejka powinna zostać rozegrana zgodnie z harmonogramem 21-22 maja przyszłego roku.

TERMINARZ SEZONU 2021/22:
Kolejka 1 - Sobota 24.07.2021
Piast Gliwice - Raków Częstochowa

Kolejka 18 - Sobota 11.12.2021
Raków Częstochowa - Piast Gliwice

Kolejka 2 - Sobota 31.07.2021
Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok

Kolejka 19 - Sobota 18.12.2021
Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Kolejka 3 - Sobota 07.08.2021
Wisła Kraków - Raków Częstochowa

Kolejka 20 - Sobota 05.02.2022
Raków Częstochowa - Wisła Kraków

Kolejka 4 - Sobota 14.08.2021
Raków Częstochowa - Radomiak Radom

Kolejka 21 - Sobota 12.02.2022
Radomiak Radom - Raków Częstochowa

Kolejka 5 - Sobota 21.08.2021
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

Kolejka 22 - Sobota 19.02.2022
Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Kolejka 6 - Sobota 28.08.2021
Wisła Płock - Raków Częstochowa

Kolejka 23 - Sobota 26.02.2022
Raków Częstochowa - Wisła Płock

Kolejka 7 - Sobota 11.09.2021
Raków Częstochowa - Lech Poznań

Kolejka 24 - Sobota 05.03.2022
Lech Poznań - Raków Częstochowa

Kolejka 8 - Sobota 18.09.2021
Stal Mielec - Raków Częstochowa

Kolejka 25 - Sobota 12.03.2022
Raków Częstochowa - Stal Mielec

Kolejka 9 - Sobota 25.09.2021
Legia Warszawa - Raków Częstochowa

Kolejka 26 - Sobota 19.03.2022
Raków Częstochowa - Legia Warszawa

Kolejka 10 - Sobota 02.10.2021
Raków Częstochowa - Warta Poznań

Kolejka 27 - Sobota 02.04.2022
Warta Poznań - Raków Częstochowa

Kolejka 11 - Sobota 16.10.2021
Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Kolejka 28 - Sobota 09.04.2022
Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław

Kolejka 12 - Sobota 23.10.2021
Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica
Nieciecza

Kolejka 29 - Sobota 16.04.2022
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków
Częstochowa

Kolejka 13 - Sobota 30.10.2021
Beniaminek 3 - Raków Częstochowa

Kolejka 30 - Sobota 23.04.2022
Raków Częstochowa - Beniaminek 3

Kolejka 14 - Sobota 06.11.2021
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

Kolejka 31 - Sobota 30.04.2022
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Kolejka 15 - Sobota 20.11.2021
Cracovia - Raków Częstochowa

Kolejka 32 - Sobota 07.05.2022
Raków Częstochowa – Cracovia

Kolejka 16 - Sobota 27.11.2021
Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin

Kolejka 33 - Sobota 14.05.2022
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Kolejka 17 - Sobota 04.12.2021
Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa

Kolejka 34 - Sobota 21.05.2022
Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk
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