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Przypomnijmy, zakaz handlu w nie-
dziele obowiązuje od marca 2018 
roku. Są jednak pewnie wyjątki – za-
zwyczaj obejmują niedziele przed-
świąteczne. W prawie przewidziano 
wyłączenie stosowania przepisów. 
Dotyczy ono między innymi moż-
liwości tankowania samochodu, 
a  także robienia zakupów na sta-
cjach benzynowych, dworcach czy 
lotniskach i  statkach (aby wokół 
dworców nie powstawały galerie 
handlowe, wprowadzono zapis, że 
chodzi tylko o handel w zakresie ob-
sługi pasażerów). Poza tym możemy 
kupić kwiaty lub prowadzić sprzedaż 
na festynach, wydarzeniach sporto-
wych, kulturalnych, rolno-spożyw-
czych rynkach hurtowych oraz m.in. 

skupach warzyw, owoców, suro-
wego mleka. Otwarte mogą być rów-
nież piekarnie, cukiernie, lodziarnie, 
apteki, sklepy z  pamiątkami, dewo-
cjonaliami, a  także punkty świad-
czące usługi pocztowe. I  właśnie 
ta ostatnia luka jest najchętniej 
wykorzystywana przez właścicieli 
sklepów, a  obecnie nawet dużych 
marketów. Coraz więcej sieci han-
dlowych otwierało się w  dni, które 
miały być wolne dla pracowników 
tego sektora – w  sklepach można 
odebrać przesyłkę i zrobić zakupy.

Posłowie PiS chcą jednak uszczelnić 
„dziurawe prawo”. Apelowali o  to 
od dłuższego czasu związkowcy 
„Solidarności”. Nowe przepisy mają 
sprawić, że nie będzie wyjątków. 

W  efekcie otwieranie w  niedziele 
niehandlowe sklepów z  punktami 
pocztowymi nie będzie już możliwe. 
Swoje drzwi dla klientów otworzą 
tylko te placówki, w  których dzia-
łalność pocztowa jest przeważającą 
działalnością wskazaną we wniosku 
o  wpis do krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów gospodarki 
narodowej.  Ma ona też stanowić 
co najmniej 50 proc. miesięcznego 
przychodu ze sprzedaży.

Sejm projektem ustawy, który ma 
uszczelnić zakaz handlu, zajmie się 
nie wcześniej niż we wrześniu. Jeśli 
zostanie on przyjęty, nowe przepisy 
mogą zacząć obowiązywać już od 
października.

 ■ Katarzyna Gwara

Zakaz zostanie uszczelniony

Koniec z otwieraniem 
sklepów 
w niedziele 
niehandlowe?

Część sklepów nawet w niedziele niehandlowe otwiera swoje drzwi dla klientów. Jest tak w przypadku 
tych, które świadczą również usługi pocztowe. Wkrótce takie rozwiązanie może stać niemożliwe.  

Posłowie PiS chcą uszczelnić „dziurawe prawo”. W myśl nowych przepisów w niehandlowe niedziele 
otwarte będą mogły być tylko te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca.
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Dodatkowo będziesz mógł wykonać:
- bezpłatne badania słuchu, wzroku
- skorzystać z porad ekspertów zus, 

   oraz ekspertów nfz 
- stowarzyszenie „częstochowskie amazonki”
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- inne badania
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Sterowiec będzie latał  
nad Częstochową

Wpłynęło kilka zgłoszeń

Marsz Równości 
trafił do prokuratury

Gmina Niegowa

Ksiądz molestował 
ministranta. Ruszył proces
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przeszła do historii

Program 50 kW na start
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Oferta dydaktyczna Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczy  
im. Jana Długosza w Często-
chowie została wzbogacona 
o nowy kierunek. Uczelnia uzy-
skała bowiem uprawnienia do 
prowadzenia psychologii na jed-
nolitych studiach magisterskich 
o profilu praktycznym. Zgodę wy-
dało Ministerstwo Edukacji 
i Nauki.

Rekrutacja na psychologię zo-
stała uruchomiona od 23 sierpnia. 
Można to zrobić za pośrednictwem 
strony internetowej uczelni.

Student będzie wybierał jedną 
z dwóch specjalności – psychologie 
kliniczną i zdrowia, albo psychologię 
rodziny i  wychowania. Dzięki tej 
pierwszej absolwent będzie potrafił 
nawiązywać kontakt z dziećmi i oso-

bami dorosłymi, a  także planować 
interwencję w zespole specjalistów. 
Z  kolei druga pozwoli na zdobycie 
szerokiego wachlarzu kompetencji 
terapeutycznych i diagnostycznych 
będących podstawą do umiejętnej 
identyfikacji problemów wycho-
wawczych i rodzinnych.

Po ukończeniu studiów absol-
wenci mogą znaleźć zatrudnienie 
np. w:
– szpitalach i  na oddziałach neu-

ropsychiatrycznych,
– poradniach medycyny palia-

tywnej,
– hospicjach,
– ośrodkach zdrowia psychicznego,
– ośrodkach rewalidacyjno-wycho-

wawczych dla dzieci i młodzieży,
– ośrodkach dla ofiar przemocy 

domowej,
– centrach pomocy osobom uza-

leżnionym od alkoholu i  ich ro-
dzinom,

– centrach diagnostycznych i tera-
peutycznych,

– ośrodkach leczenia uzależnień,
– domach pomocy społecznej,
– poradniach psychologiczno – pe-

dagogicznych,
– placówkach opiekuńczo – wy-

chowawczych,
– pogotowiach opiekuńczych,
– instytucjach działających w  ob-

szarze resocjalizacji.
Absolwenci będą mogli również 

prowadzić prywatną praktykę psy-
chologiczną.

Proces rekrutacyjny trwa do 13 
września. Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że UJD w roku akademickim 
2020/2021 oprócz psychologii uru-
chomił jeszcze inne, nowe i  atrak-
cyjne kierunki studiów. Oto one:

- produkcja i marketing żywności, 
studia pierwszego stopnia, inży-
nierskie,

- informatyka, studia II stopnia,
- pielęgniarstwo, studia II stopnia,
- iberoznawstwo, studia II stopnia.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
12 września

Sterowiec będzie latał  
nad Częstochową

Firma ZF przygotowała gratkę 
dla wszystkich miłośników 
podniebnych wrażeń. Skon-
struowany przez nią sterowiec 
będzie we wrześniu latał nad 
Polską. Zawita także do Często-
chowy.

Zeppelin odgrywa ważną rolę 
w historii firmy: – Dla nas w ZF to 
„cygaro” ma szczególne znaczenie: 
dzięki niemu, od ponad 100 lat 
istnieje nasza firma. ZF założono 
w 1915 roku, aby budować lepsze 
przekładnie do samolotów i  po-
jazdów mechanicznych. Konty-
nuujemy tę działalność, ale jako 
firma innowacyjna i dostawca zin-
tegrowanych systemów dla moto-
ryzacji, robimy też znacznie więcej 
– rozwijamy systemy i  produkty, 
które kształtują przyszłość moto-
ryzacji! Do współczesnego Zeppe-

lina NT, który już we wrześniu b.r. 
będzie latał nad Polską i Czechami, 
wyprodukowaliśmy przekładnię 
nowej generacji – czytamy na 
stronie internetowej ZF. 

Zeppelin ma długość 75 metrów, 
co czyni go największym ste-
rowcem na świecie. Jego prędkość 
przelotowa wynosi ok. 100 km/h, 
a  maksymalna wysokość, na jaką 
może się wzbić, to 3000 m n.p.m 

We wrześniu Zeppelin przeleci 
nad kilkoma miastami w  Polsce 
i  w  Czechach. 11 września obser-
wować go będzie można w  Kato-
wicach i  Gliwicach, 14 września 
w  Bielsku-Białej i  Czechowicach-
-Dziedzicach, 15 i  16 września 
we Wrocławiu, 17 i  18 września 
w  Czechach (m.in. w  Pradze i  Pil-
znie). 12 września Zeppelin będzie 
latał nad Częstochową.

 ■ Adam Pęczek

zdj.  ZF .com / Zeppelin Poland Tour 2021

Gmina Niegowa

Ksiądz molestował 
ministranta. 
Ruszył proces

Wpłynęło kilka zgłoszeń

Marsz Równości 
trafił do prokuratury

Nowy kierunek

Psychologia na UJD

Camping „Oleńka”

Nie funkcjonuje, a znaki zostały...

Przed myszkowskim sądem stanął były pro-
boszcz jednej z  parafii w  gm. Niegowa. 
Duchowny przez 3 lata miał seksualnie mole-
stować nastoletniego ministranta.

Sprawa wyszła na jaw w 2019 r., wtedy do kurii 
metropolitalnej w  Częstochowie zgłosił się 21-
letni mężczyzna i opowiedział o swoim horrorze 
sprzed kilku lat. Mówił, że kiedy był uczniem 
szkoły podstawowej wykorzystywał go seksu-
alnie ksiądz kanonik Bogumił K. Duchowny od 
2009 r. był proboszczem jednej z  parafii w  gm. 
Niegowa, gdzie służył wówczas, jako ministrant 
13-letni pokrzywdzony. Ksiądz organizował wtedy 
obozy wypoczynkowe i  pielgrzymki dla mini-
strantów. Proces duchownego oskarżonego o mo-
lestowanie seksualne ministranta ruszył przed 
Sądem Rejonowym w  Myszkowie. Toczy się przy 
drzwiach zamkniętych. 

Doniesienia w sprawie Marszu Równości w Częstochowie 
trafiły do dwóch prokuratur. Chodzi o znieważenie sym-
boli narodowych i obrazy uczuć religijnych. Śledczy po 
zapoznaniu się z materiałem zdecydują, czy wszcząć po-
stępowanie, czy je umorzyć.

Prokuratura Rejonowa Południe otrzymała od policji dwa 
zgłoszenia w sprawie obrazy uczuć religijnych tzn. Obrazu 
Matki Boskiej z tęczową aureolą. W trakcie marszu osoby 
obserwujące pochód zgłaszały funkcjonariuszom, że Ma-
ryja z  tęczą godzi w  ich uczucia religijne. Funkcjonariusze 
wylegitymowali osoby niosące obraz. Natomiast do Pro-
kuratury Rejonowej Północ wpłynęły materiały dotyczące 
znieważenia symboli narodowych w  postaci flagi z  tęczo-
wymi barwami i orłem.

Podczas sierpniowego Marszu Równości policjanci wyle-
gitymowali 117 osób - 4 zostały ukarane mandatami kar-
nymi za zakłócanie porządku publicznego, używanie słów 
nieprzyzwoitych i  nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego,  
13 zostało pouczonych, natomiast w sprawie 6 zostaną skie-
rowane do sądu wnioski o ukaranie. 

- Niemal każdego roku odwie-
dzamy Częstochowę 
i zatrzymujemy się na campingu 
„Oleńka”. Jakież było nasze zdzi-
wienie, gdy po przejechaniu 
połowy Polski okazało się, że 
miejsce zawiesiło swoją działal-
ność. Na dodatek w mieście 
wciąż widnieją znaki, które pro-
wadzą właśnie na camping... 
– zaalarmowała jedna z turystek.

Przypomnijmy, camping „Oleńka”, 
który należy do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czę-
stochowie, jest zlokalizowany 
w  bezpośrednim sąsiedztwie 
klasztoru na Jasnej Górze. Obiekt 
zapewniał 400 miejsc na polu 
n a m i o t o w o - c a r v a ningowym. 
W związku z pandemią w ubiegłym 
roku jego działalność jednak została 
zawieszona. Gdy wszystko powoli 
zaczęło wracać do normalności, 
obiekt wciąż pozostawał zamknięty. 
MOSiR zdecydował się na taki 
krok ze względów ekonomicznych. 

- Zainteresowanie turystów było 
znikome – twierdzi Włodzimierz 
Tutaj, rzecznik prasowy magistratu. 
- Straty dla MOSiR z  tytułu dzia-
łania campingu za 2018 i  2019 r. 
sięgały rocznie ok. 260 tys. zł netto. 
Ruch turystyczny się zmienia, 
mniejsze jest obecnie zainte-
resowanie bazą noclegową 
w  standardzie campingowym, 
zwłaszcza w  obszarze turystyki 
miejskiej – dodaje.

W ocenie MOSiR częstochowski 
camping od dłuższego czasu był 
raczej campingiem przelotowym, 
a  nie pobytowym, gdzie na jedną 
noc zatrzymywały się nieliczne 
campery. Sytuacja związana z epi-
demią jeszcze pogłębiła ten trend, 
ograniczając możliwości przyjazdu 
gości z zagranicy.

Informację o  tym, że obiekt za-
wiesił swoją działalność MOSiR 
opublikował na swojej stronie 
internetowej. - Wyjeżdżając 
do Częstochowy, dzwoniliśmy 
na camping kilkukrotnie. Nikt 
jednak nie odbierał. Nocowaliśmy 

w  tym miejscu od lat, postanowi-
liśmy więc zaryzykować i  jechać 
w  ciemno. Co ciekawe, nie by-
liśmy jedyni. Przed obiektem stało 
jeszcze kilku innych zdezoriento-
wanych turystów. Nasze niedo-
patrzenie, że nie zerknęliśmy na 
stronę internetową, ale miasto 
również wprowadza w  błąd od-
wiedzających. Skoro obiekt nie 
funkcjonuje od zeszłego roku, to 
dlaczego wciąż widnieją znaki 
prowadzące właśnie na camping?  
- pyta rozżalona turystka. 

- Uwaga dotycząca konieczności 
zdjęcia znaków kierujących na 
camping, które nie zostały jeszcze 
zdemontowane, jest zasadna, 
przypomnienie w tym zakresie bę-
dzie skierowane przez MOSiR do 
administratora dróg – zapewnia 
Włodzimierz Tutaj.

Jak na razie camping „Oleńka” 
pozostaje w  strukturze organi-
zacyjnej MOSiR. Ośrodek nadal 
ubezpiecza obiekt, na bieżąco po-
rządkuje, dozoruje i  dba o  tereny 
zielone.

 ■ bea  ■ bea
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Rolnicy z  gminy Poczesna po-
dziękowali za tegoroczne zbiory 
podczas lokalnych dożynek, 
które tym razem odbyły się 
w miejscowości Mazury. 

 Uroczysty, barwny korowód z  tego-
rocznymi plonami niesiony przez Koła 
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
Gminy Poczesna pod batutą Wojciecha 
Greli, w  zastępstwie Kariny Malec – 
rozpoczął obchody  Święta Chleba. 
Tworzyły mu poczty sztandarowe, de-
legacje oraz zaproszeni goście.

Miejscowość przywitała dożynko-
wych gości pięknie przystrojonymi, 
stołami regionalnymi oraz bogatym 
w  atrakcje programem obchodów. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą Polową o  godz.15.30, w  której 
udział wzięło wielu znakomitych gości, 
wśród których byli przedstawiciele 
władz samorządowych i państwowych. 
Celebrował ją ks. proboszcz z  parafii 
w  Nieradzie – Marek Włoch. Zostały 
złożone dary ołtarza, a  wierni dzięko-
wali za tegoroczne plony. Poświęcone 
zostały wieńce i  chleby, a  starosta 
i starościna dożynkowi – Maksymilian 
Wawrzyńczak i  Halina Jasińska zło-
żyli obrzędowy chleb na ręce  Wójta 
Gminy, który podkreślił, że będzie go 
dzielił sprawiedliwie. Tradycyjnie już, 
Wójt i  Starostwie częstowali wszyst-
kich przybyłych na Dożynki – chlebem. 
W  ten symboliczny sposób uhonoro-
wano ciężką pracę ludzi roli i podzięko-
wano mieszkańcom za trud ich pracy.

W gminnych dożynkach wzięli udział 

lokalni rolnicy, a  także delegacja 
z  Litwy z  gminy partnerskiej Jaszuny 
oraz przedstawiciele parlamentu, 
Sejmiku Województwa Śląskiego, 
a  także reprezentanci Powiatu Czę-
stochowskiego i  lokalni samorzą-
dowcy. – Dożynki mają nam wszystkim 
przypominać, że to dzięki ciężkiej 
pracy rolnika codziennie 
na nasze stoły trafia polski 
chleb. Życzę Wam, miesz-
kańcy i  goście, aby nigdy 
nie zabrakło nam tego naj-
ważniejszego symbolu do-
żynek – chleba – podkreślał 
Krzysztof Ujma, wójt gminy 
Poczesna. - Każdego roku 
staramy się, aby dożynki or-
ganizowane były w  innym 
sołectwie, bo każde ma coś 
do zaproponowania, każde 
ma się czym pochwalić 

i każde jest jednakowo ważne – dodał.
Po nabożeństwie na uczestników 

czekała prezentacja wieńców dożyn-
kowych i  degustacja potraw przygo-
towanych przez panie z  kół gospodyń 
wiejskich.

– Dożynki to doskonała okazja, aby 
połączyć tradycję z  teraźniejszością 
– podkreślał włodarz Poczesnej. – To 
symboliczny dzień wyrażenia szacunku 
do pokarmu oraz pracy rolnika, a także 
ziemi, która jest matką nas wszystkich. 

Oprawa artystyczna przygotowana 
była pod kierunkiem Doroty Wi-
śniewskiej, przy akompaniamencie 
Grzegorza Leonarcika – instruktorów 
z   Gminnego Centrum Kultury, Infor-
macji i  Rekreacji w  Poczesnej. Wystą-
pili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Nieradzie, panie z KGW oraz mini re-
cital wykonała Natalia Froch. Gwiazdą 
wieczoru była „Clodie” - rockowa for-
macja na czele, której stoi obdarzona 
drapieżnym i  niecodziennym głosem 
Klaudia „Clödie” Trzepizur wokalistka 
i  frontmenka oraz lider zespołu, kom-
pozytor, producent muzyczny Olaf Ol-
szewski. Następnie wystąpił zespół Mr 
Big i Przyjaciele.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
 ■ zdj. Archiwum Urzędu Gminy  

w Poczesnej

aktualności
Dożynki

Wyjątkowe rolnicze święto  
w gminie Poczesna

Kwalifikacja wojskowa

Za mundurem 
panny sznurem
Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. 
Obejmie przede wszystkim 18 i 19-latków. To po-
dwójny rocznik, ponieważ ubiegłoroczna kwalifikacja 
została przerwana przez pandemię koronawirusa.

Stawieniu się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie po-

siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, 
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji woj-
skowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifi-
kacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub 
przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie po-
wiatu częstochowskiego realizowana będzie w Często-
chowie ul Sobieskiego Nr 9 w budynku Starostwa w okresie 
od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r. od po-
niedziałku do piątku (wejście od ulicy Korczaka z tyłu bu-
dynku).

Co istotne, już samo obwieszczenie, które opublikowano 
na stronie Starostwa Powiatowego w Częstochowie sta-
nowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. - Nieotrzymanie 
wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwa-
lifikacji wojskowej z obowiązku stawienia się w terminie i 
miejscu wskazanym w obwieszczeniu – zaznaczają pracow-
nicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

 ■ Katarzyna Gwara
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Na rynku istnieje kilka różnych kategorii takich pro-
duktów. Wśród nich e-papierosy działające w  sys-
temach otwartych wymagających uzupełniania 
specjalnymi liquidami lub w systemach zamkniętych, 
gdzie wystarczy tylko zmienić gotowy kartridż. Na 
rynku jest też nowość – saszetki nikotynowe dostar-
czające nikotyny w  dyskretny sposób, np. nowe, bo 
dostępne w Polsce dopiero od czerwca VELO, które 
nie zawierają tytoniu, ale także cieszące się coraz 
większą popularnością produkty do jego podgrze-
wania.

BADANIA KLINICZNE

Ciekawe wyniki przyniosły badania kliniczne, pod-
czas których w czterech brytyjskich klinikach przeba-
dano 500 woluntariuszy w wieku od 23 do 55 lat. Byli 
to palacze, którzy zamiast tradycyjnych papierosów, 
używali podgrzewacza tytoniu glo. Uzyskane wyniki 
zaprezentowane w  naukowej publikacji  [1] wyka-
zały, że całkowite przejście na to urządzenie spowo-
dowało statystycznie istotne zmiany w zakresie tzw. 
„biomarkerów narażenia” oraz „biomarkerów poten-
cjalnej szkody”, w porównaniu z kontynuacją palenia. 
W  przypadku większości mierzonych biomarkerów, 
redukcje szkód zaobserwowane u osób były podobne 
do tych obecnych u osób, które całkowicie przestały 
palić. Na podstawie zmierzonych toksykantów wy-
kazano znaczącą redukcję ryzyka raka płuc, istotne 
obniżenie liczby białych krwinek, markera zapalnego 
wskazującego m.in. na ryzyko chorób układu krą-
żenia, poprawę w  zakresie kluczowego wskaźnika 

stresu oksydacyjnego związanego z paleniem, a także 
poprawę poziomu cholesterolu HDL. 

NA CO DZIEŃ

Gdy rezygnacja z  nałogu z  dnia na dzień jest zbyt 
dużym szokiem, wiąże się ze stresem, a zastępcze pla-
stry nikotynowe, gumy do żucia czy akupunktura oka-
zują się zawodne, można zaplanować swoisty „okres 
przejściowy”, sięgając po jedną z  dostępnych alter-
natyw. Wspomniane glo hyper są proste w użyciu, choć 
oparte na zaawansowanej technologii indukcyjnej. 
Z opublikowanych danych wynika, że przechodzenie 
z tradycyjnego palenia na alternatywne wyroby niko-
tynowe, to dobry krok w kierunku ochrony własnego 
zdrowia, ale nie tylko. Trzeba pamiętać o tym, że wa-
kacje to czas, kiedy więcej przebywamy z  bliskimi, 
podróżujemy, spotykamy w gronie przyjaciół. Warto 
podjąć wysiłek, by oszczędzić im narażenia na szkody 
związane z biernym paleniem. Czy wyniki brytyjskich 
eksperymentów skłaniają do refleksji? 

¹  https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-021-02798-6

Przez wiele lat palacze szukający alternatyw 
mieli do wyboru jedynie metody farmako-
logiczne, ale w ostatnich latach zyskiwali 
coraz więcej możliwości wyboru produktów, 
które potencjalnie mogą redukować szko-
dliwy wpływ nałogu na zdrowie. 

Gdy wakacje w pełni, warto  
wsłuchać się w siebie i rzucić palenie

Miasto ogłosiło kolejny kon-
kurs na dyrektora Teatru im. 
Adama Mickiewicza w  Często-
chowie. Odpowiednie 
dokumenty można składać do 
30 września.

Konkurs został ogłoszony po-
nownie, ponieważ poprzedni nie 
został rozstrzygnięty. Kandydat 
musi mieć m.in. wykształcenie 
wyższe magisterskie – w  dzie-
dzinie sztuki, nauk humanistycz-
nych lub społecznych, minimum 
5-letnie doświadczenie zawo-
dowe, minimum 3-letnie doświad-
czenie zawodowe na stanowisku 
kierowniczym w  instytucjach kul-
tury związanych z  działalnością 
teatralną; musi też przedstawić 
program realizacji zadań w  za-
kresie bieżącego funkcjonowania 
i  rozwoju Teatru im. Adama Mic-
kiewicza w Częstochowie.

 Wymagania dodatkowe obej-
mują m.in. znajomość zakresu 
działalności teatru, znajomość 

przepisów ustawy o  organizo-
waniu i  prowadzeniu działalności 
kulturalnej; ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o  samorządzie 
powiatowym, ustawy o  finansach 
publicznych, ustawy prawo zamó-
wień publicznych, ustawy kodeks 
pracy, umiejętność zarządzania 
projektami z  zakresu kultury 
oraz promowania prowadzonych 
działań, znajomość zagadnień 
związanych z  pozyskiwaniem 
pozabudżetowych środków fi-
nansowych, znajomość lokalnych 
i  krajowych środowisk twórczych, 
umiejętność kierowania zespołem, 
umiejętność szybkiego podej-
mowania decyzji, kreatywność, 
komunikatywność, umiejętność 
działania w warunkach dużego ob-
ciążenia stresem.

 Wymagane dokumenty i oświad-
czenia można składać do 30 wrze-
śnia pocztą na adres: Urząd Miasta 
Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 
42-217 Częstochowa lub bezpo-
średnio w  punkcie kancelaryjnym 
Urzędu Miasta Częstochowy przy 

ul. Waszyngtona 5, w  zamkniętej 
kopercie, z  dopiskiem: „Nie 
otwierać - Konkurs na kandydata 
na stanowisko Dyrektora Teatru 
im. Adama Mickiewicza w Często-
chowie”.

 Rozpatrzenie złożonych ofert 
nastąpi do dnia 31 grudnia. Kandy-
daci zakwalifikowani do konkursu 
zostaną dodatkowo poinformo-
wani o  dokładnym jego terminie 
i  szczegółach procedury konkur-
sowej.

Korespondencja z  kandydatami 
odbywać się będzie w  formie 
elektronicznej, dlatego należy 
podać adres e-mail do kontaktu 
w  sprawie procedury konkur-
sowej.

Dodatkowe informacje o  proce-
durze konkursowej można uzy-
skać pod nr telefonu: 34 37 07 228 
lub pod numerem  34 37 07 286.

 Informacja o  wyniku naboru 
umieszczona zostanie na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miasta 
Częstochowy https://bip.czesto-
chowa.pl

Uwaga

Są pieniądze do wzięcia
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie wciąż realizuje 
projekt pt. „Młodzi na start”, 
w  ramach którego udziela do-
tacji na założenie działalności 
gospodarczej.

Projekt jest skierowany do 
mieszkanek i  mieszkańców Czę-
stochowy oraz powiatów: czę-
stochowskiego, kłobuckiego 
i  myszkowskiego, w  wieku do 30. 
roku życia,  którzy utracili pracę 
(umowy o  pracę, umowy zlecenie 
lub umowy o  dzieło) w  wyniku 
pandemii COVID-19 (poprzez 
wypowiedzenie umów przez pra-
codawcę lub rozwiązanie umów 
z  upływem czasu, na jaki zostały 
zawarte).

ARR oferuje dotacje w wysokości 

23 tys. 50 zł na utworzenie firmy, 
szkolenie umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do prowadzenia działalności go-
spodarczej, a  także wsparcie po-
mostowe w wysokości 2,6 tys. zł co 
miesiąc, przez pierwsze 6 miesięcy 
prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje doty-
czące warunków udziału w pro-
jekcie można uzyskać na stronie 
www.arr.czestochowa.pl
 lub pod nr tel.: 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyj-
nych do projektu odbywa się do 
wyczerpania miejsc w projekcie. 
Pozostało jeszcze ok. 20 miejsc.

Wszystkich zainteresowanych 
miejska spółka zaprasza do kon-
taktu.

zdj. UM Cz-waWnioski do 30 września

Ponownie ogłoszono 
konkurs na dyrektora teatru

„książkowo-gierkowy, 
asfaltowy zawrót głowy”

i zburzono Estakadę
dzieło towarzysza Gierka

dla ekipy rozbiórkowej
to jak zabranie cukierka

przyjechał wielki buldożer
a koło niego żurawie

za chwilę pokłady asfaltu
zniknęły w wysokiej trawie

jak w Paryżu, rzec by można
częstochowski - triumfalny

łuk nad Aleją Pokoju
triumfował dumnie, ładny

zostały liche ramiona
rozdzielone dramatycznie

niczym smutni kochankowie
we twórczości romantycznej

jakby Julią jest Wrzosowiak
a Romeem peryferie

(te co od niej są na północ
jak się na Warszawę jedzie)

niczym Lotta jest Śródmieście
wtedy Raków za Woltera

zamiast tak jak zwykle - gola
cierpiąc, strzeli z rewolwera

gdy wśród miejskich urzędników
Jugo ktoś przybierze dolę

Otello i Desdemony
można też obsadzić role

wiele takich literackich
spośród dzielnic Częstochowy

można, przez brak Estakady,
romantycznych par utworzyć

jednak dramat najprawdziwszy
większy, niż ten szekspirowski,

przeżywają w tej sytuacji
nasi lokalni kierowcy

Stanisław Halkiewicz
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Wycieczki, nauka gry na instru-
mentach, nauka śpiewu, zajęcia 
plastyczne, prace manualne, 
sprzątanie świata, najróż-
niejsze warsztaty – krótko 
mówiąc, seniorzy z  dzielnicy 
Zawodzie - Dąbie nie mają 
czasu na nudę! Spotykają się 
oni w  ramach Akademii Se-
niora i wspólnie spędzają czas. 
- Potrafimy się doskonale zor-
ganizować, a także pomagamy 
sobie wzajemnie w  trudnych 
chwilach – podkreślają.

Akademii Seniora w  dzielnicy Za-
wodzie - Dąbie funkcjonuje od 2011. 
Powstało z realnej potrzeby bycia ak-
tywnym oraz z  potrzeby rozwijania 
swoich zainteresowań przez osoby 
starsze. Początkowo spotkania 
odbywały się w  prywatnych do-
mach. Później zapadła decyzja, aby 
wszystko sformalizować – to miało 
dać większe możliwości działania.

Przewodnicząca Rady Dziel-
nicy Zawodzie - Dąbie, a  obecnie 

radna Krystyna Stefańska, która 
systematycznie spotykała się z  se-
niorami, pomogła im spełnić to 
marzenie. Inicjatywę wsparli rów-
nież ojcowie bernardyni, którzy 
udostępnili lokal na starej plebani.  

To właśnie tu odbywały się oficjalne 
spotkania seniorów. Lokal na ple-
bani został wyremontowany wła-
snymi środkami. Wprawdzie zimą 
mróz niejednokrotnie dawał się we 
znaki, ale seniorzy znaleźli swoje 
miejsce na ziemi, gdzie mogli się 
spotykać, dyskutować, wzajemnie 
wymieniać się doświadczeniami 
oraz pomagać i  wspierać się. W  tę 
najmroźniejszą porę roku nie było 
nawet wody! Panie przynosiły więc 
ją w  butelkach. Takie warunki ni-
kogo jednak nie zniechęciły i w spo-
tkaniach brało udział zawsze około  
30 osób. Po latach lokal uległ  
całkowitemu zniszczeniu - nie 
nadawał się nawet do remontu. 
Właśnie dlatego prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk udo-
stepnił Akademii Seniora inne 
miejsce, gdzie starsi mieszkańcy 
naszego miasta mogą się spotykać. 

Tym razem to budynek Bursy  
Miejskiej przy ul. Legionów 19/21.

W ubiegłym roku jedna z miesz-
kanek dzielnicy Zawodzie – Dąbie, 
znając trudną sytuację lokalową 
seniorów, złożyła wniosek do re-
alizacji w ramach budżetu obywa-
telskiego. Przeszedł on pomyślnie 
weryfikację i  przypadł do gustu 
wielu mieszkańcom. Dzięki temu 

Akademia Seniora otrzymała około 
211 tysięcy złotych na realizację 
swoich celów. Przy tej okazji zało-
żono Stowarzyszenie Akademii Se-
niora, aby móc w sposób klarowany 
zarządzać otrzymanymi środkami 
finansowymi.

Zostały one przeznaczone m.in. 
na remont całego lokal oraz na 
zakup sprzętu AGD, mebli i  urzą-
dzeń audio. Początkowo seniorzy 
z  dzielnicy Zawodzie – Dąbie 
mogli tylko marzyć o  takim lokalu. 
Obecnie w  budynku Bursy Miej-
skiej odbywają się nie tylko spo-
tkania, ale i dyskusje, warsztaty, czy 
prelekcje. Seniorzy mogą rozwijać 

swoje zainteresowania, zdobywać 
wiedzę i  umiejętności. Dodatkowo 
mają możliwość wyjeżdżać na 
wycieczki i  chodzić na spektakle. 
Chętnie uczestniczą, a  także sami 
organizują różnego rodzaju akcje 
prospołeczne np. Stowarzyszenia 
Akademia Seniora oraz radna Kry-
styna Stefańska byli organizato-
rami akcji „Sprzątamy Kucelinkę”, 
w  ramach której sprzątano tereny 
leżące nad Kucelinką.

Oczywiście pod koniec roku 
Stowarzyszenie będzie musiało 
rozliczyć środki, które otrzymało 
w ramach budżetu obywatelskiego.

 ■ Teresa Szajer

aktualności
Z dzielnicy Zawodzie – Dąbie

Seniorzy nie mogą 
narzekać na nudę
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Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w  Częstochowie 
zaprasza na jubileuszową - XXX 
już - Krajową Wystawę Rolniczą 
towarzyszącą Ogólnopolskim 
Dożynkom Jasnogórskim. Wy-
darzenie zaplanowano na 
pierwszy weekend września. 
Honorowy patronat objął Pre-
zydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzej Duda.

- Ze względu na panującą 
obecnie sytuację związaną z  pan-
demią COVID-19 stoiska wy-
stawowe, dzięki uprzejmości 
Ojców Paulinów, będą dostępne 
dla zwiedzających gości, jak i  dla 
mieszkańców Częstochowy, i  re-
gionu na terenie parkingów ja-
snogórskich. Natomiast stoiska 
handlowe zostaną rozmieszczone 
w  III Alei Najświętszej Maryi 

Panny – informują organizatorzy. 
- Jest to wysiłek znaczący i bardzo 
ważny dla doradztwa, ale również 
dla miasta, które przez różne 
zbiegi okoliczności traciło na 
znaczeniu. Dokładamy wszelkich 
starań, aby wykorzystać te moż-
liwości, które posiadamy, licząc 
jednocześnie na wsparcie i zrozu-
mienie podejmowanych przez nas 
wysiłków – dodają.

W  ofercie dwudniowej imprezy 
znalazły się stoiska targowe i wy-
stawiennicze między innymi: Targi 
Pszczelarskie, Wystawę Przedsię-
biorczości i  Maszyn Rolniczych, 
Kiermasz Kwiatów i  Krzewów 
Ozdobnych, Odnawialne Źródła 
Energii, Wystawa Drobnego In-
wentarza i  Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych.

Ponadto rolnikom będą dora-
dzali pracownicy oraz eksperci 

z  MRiRW, ARiMR, KOWR, CDR, 
KRUS, KRIR, a  także ŚODR 
w Częstochowie.

- Pomimo trudnego czasu jaki 
dla nas wszystkich nastał, wkła-
damy ogrom pracy i  zaangażo-
wania, abyśmy mogli i w tym roku 
się z  Państwem spotkać na XXX 
Krajowej Wystawie Rolniczej. 
Wpisała się ona już w  tradycję 
naszego miasta i  nie wyobra-
żamy sobie, aby nie odbyła się 
ona i  w  tym roku. Wzięliśmy 
pod uwagę wszystkie rozwią-
zania i  środki ostrożności, aby 
zarówno nasi zaproszeni goście, 
wystawcy, pracownicy oraz in-
stytucje okołorolnicze, a  przede 
wszystkim osoby zwiedzające 
wystawę czuli się „bezpiecznie” 
- podkreślają organizatorzy.  
- Serdecznie zapraszamy na Ju-
bileuszową już XXX Krajową 
Wystawę Rolniczą towarzyszącą 
Ogólnopolskim Dożynkom Jasno-
górskim, która odbędzie się u stóp 
Jasnej Góry, miasta mającego 
szczególną rolę na mapie Polski 
oraz  w świadomości ludzi związa-
nych z trudem rolniczej pracy i po-
święceniem – podsumowują.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Truskolasy

Miał blisko 2 kilogramy 
marihuany
Kłobuccy kryminalni zatrzy-
mali 24-latka, który miał sporą 
ilość narkotyków. W  trakcie 
przeszukania pomieszczeń 
zajmowanych przez mężczyznę 
śledczy zabezpieczyli nie-
spełna 2 kilogramy marihuany. 
Właściciel nielegalnego suszu 
usłyszał zarzuty dotyczące 
uprawy konopi oraz posia-
dania znacznej ilości narkotyku. 
Grozi mu kilkuletni pobyt 
w więzieniu.

Kłobuccy kryminalni uzyskali 
informację, z  której wynikało, 
że jeden z  mieszkańców miej-
scowości Truskolasy, w  gminie 
Wręczyca Wielka może posiadać 
znaczną ilość narkotyków. Usta-
lenia śledczych potwierdziły się 
podczas przeszukania pomiesz-
czeń i  posesji zajmowanej przez 
24-letniego mężczyznę. Policjanci 
znaleźli u  niego niespełna 2 kilo-

gramy zielonego suszu oraz przy-
rządy służące do jego wytwarzania. 
Dodatkowo stróże prawa dotarli 
do miejsca, gdzie mężczyzna wcze-
śniej prowadził uprawę nielegal-
nych konopi. - W trakcie realizacji 
policyjnych czynności, właściciela 
narkotyków nie było w  miejscu 
zamieszkania, jednak następnego 
dnia sam zgłosił się na policję 
i  został zatrzymany – mówi aspi-
rant Kamil Raczyński z  kłobuckiej 
policji. 24-latek został doprowa-
dzony do Prokuratury Rejonowej 
w Częstochowie i usłyszał zarzuty 
dotyczące prowadzenia zabro-
nionej prawem uprawy konopi 
oraz posiadania znacznej ilości 
narkotyku. Grozi mu kilkuletni 
pobyt w  więzieniu. Wobec podej-
rzanego prokurator zastosował 
również poręczenie majątkowe 
oraz policyjny dozór. O  dalszym 
losie podejrzanego zadecyduje 
prokurator i sąd.

Nowy mural

Boboki z ulicy Tuwima

W  bramie przy ul. Tuwima 
powstał nowy mural przed-
stawiający boboki – postaci 
znane z  wierzeń ludowych. 
Autorką dzieła jest często-
chowska artystka, Irmina 
Sętowska.

Brama znajdująca się przy  
ul. Tuwima stała się królestwem 
Boboków. Co kryje się pod tą ta-
jemniczą nazwą? Boboki, w innych 
regionach zwane także babokami, 
bebokami lub babukami, według 
wierzeń ludowych były małymi 
stworzeniami, którymi straszono 
niegdyś nieposłuszne dzieci. Do 
tych osobliwych istot nawiązała 
w swoim muralu Irmina Sętowska 
(z  domu Rydzykowska), absol-
wentka Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Jacka Mal-
czewskiego w  Częstochowie oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
pomysłodawczyni marki Boboki, 
która początkowo zajmowała się 
głównie tworzeniem maskotek. 
Z  czasem Sętowska w  swoich 
pracach zaczęła wykorzystywać 
kolejne media ekspresji, takie jak 
ilustracje czy obiekty powiązane 
z projektowaniem użytkowym. 

Pomysł na tworzenie muralów 
zrodził się jeszcze później: – 
W  trakcie pobytu w  Portugalii, 
gdzie towarzyszyłam mojemu 
mężowi Jankowi w  ramach jego 
rezydencji artystycznej, zapropo-
nowano mi stworzenie pierwszego 
muralu związanego z  Bobokami. 

Ten środek wyrazu spodobał mi 
się na tyle, że zaczęłam myśleć 
o  nim coraz częściej. W  między-
czasie stworzyłam przy współ-
pracy z Gaude Mater kubik, który 
przez niemal rok znajdował się 
na placu Biegańskiego. Miałam 
również okazję współpracować 
z jedną z najlepszych palarni kawy 
w Polsce – Coffe Proficiency przy 
projektach ilustracji na ich opa-
kowania do kawy. Następnym 
etapem był mural, który właśnie 
ukończyłam na jednej ze ścian 
w  przejściu przy ul. Tuwima. 
Wierzę w to, że już niebawem uda 
się stworzyć jego kontynuację na 
przeciwległej ścianie – stwierdza 
Sętowska. 

Stworzony przez nią mural nosi 
tytuł ,,Migawki z  dzieciństwa’’. Co 
zainspirowało ją do jego stwo-
rzenia? – Źródeł inspiracji jest 
przynajmniej kilka. Fundament 
stanowiła mitologia słowiańska, 
z  której pochodzi nazwa bobok. 
Jak wskazuje tytuł mojego mu-
ralu, starałam się za jego pomocą 
powrócić do szczęśliwych czasów 
dzieciństwa spędzonych w  pod-
częstochowskiej wsi Osiny, gdzie 
miałam okazję na co dzień ob-
cować z  naturą. Otaczały mnie 
wtedy potężne dęby, piękne kwiaty  
i  przeróżne grzyby. Estetycznie 
inspirują mnie zarówno ryciny, jak 
i ilustracje do starych słowiańskich 
baśni, których akcja często działa 
się właśnie w  tajemniczym lesie  
– wyjaśnia Sętowska. 

 ■ Adam Pęczek

Pierwszy weekend września

Krajowa Wystawa Rolnicza  
po raz trzydziesty
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Wielkimi krokami zbliża się ko-
niec wakacji. To smutny czas 
nie tylko dla uczniów, ale i ro-
dziców, którzy zobligowani są 
do skompletowania wyprawki 
szkolnej. Jeśli jeszcze nie 
wiecie, co powinno znaleźć się 
w  wyprawce waszych dzieci – 
radzimy i  obliczamy koszty 
poszczególnych produktów. 

Skąd wziąć informacje na temat 
wyprawek? Najlepiej ze strony in-
ternetowej szkoły, w  której uczy 
się nasze dziecko – tam zwykle 
znajduje się lista akcesoriów po-
trzebnych uczniowi w nowym roku 
szkolnym. Wymagane przybory 
w  przypadku wielu placówek się 
pokrywają. Oto przeciętna wy-
prawka pierwszoklasisty: blok 
rysunkowy i techniczny (biały i ko-
lorowy), zeszyt 16-kartkowy w linie 
i  kratkę, farby plakatowe, pędzle, 
nożyczki z zaokrąglonymi końcami, 
plastelina, klej w sztyfcie, piórnik – 
a w nim: ołówek, gumka, kredki.

Zwykle w  poczet wydatków 
trzeba było wliczyć także zakup 
podręczników, ale od jakiegoś 
czasu koszt ten pokrywa państwo 

(wyjątkiem są tu książki od przed-
miotów nieobowiązkowych, np. od 
religii). W ramach programu ,,Dobry 
Start’’ rodzice otrzymują też wy-
prawkę w wysokości 300 zł. W do-
myśle kwota ta ma pokryć koszty 
produktów potrzebnych dziecku 
w nauce. Pytanie tylko: czy rzeczy-
wiście pokrywa? Od razu trzeba 
stwierdzić, że trudno o  precyzyjną 
odpowiedź – ceny bardzo różnią się 
w zależności od wielu różnych czyn-
ników, takich jak choćby marka pro-
duktu czy jego jakość. 

Rozbieżności cenowe chyba najle-
piej widać na przykładzie plecaków. 
Koszt najtańszego plecaka, jaki zna-
leźliśmy w  internecie, wynosi 16 
zł. Cena wzrasta wtedy, gdy na ple-
caku pojawia się logo jakiejś znanej 
marki lub wizerunek postaci z  po-
pularnej gry komputerowej. W  ta-
kich przypadkach wydatki mogą 
sięgnąć nawet 650 zł. Warto jednak 
pamiętać, by w  miarę możliwości 
postarać się o  zakup porządnego 
plecaka, bo te najtańsze zwykle źle 
wpływają na kręgosłupy dzieci. 

Ile musimy zapłacić za inne pro-
dukty z  wyprawki? Ceny białego 
bloku technicznego w  internecie 

zaczynają się od 1,37 zł, a  bloku 
kolorowego – od 1,83 zł. 2,90 zł 
musimy natomiast zapłacić za biały 
blok w  jednym z  częstochowskich 
sklepów papierniczych. Cena bloku 
kolorowego w  tym samym sklepie 
wynosi zaś 4 zł. 

Biały blok rysunkowy w  inter-
necie można kupić już za 1,37 zł,  
a kolorowy – za 1,99 zł, choć poja-
wiają się też ceny znacznie wyższe – 
wszystko uzależnione jest od jakości 
produktu.

Pierwszoklasiści potrzebują także 
zeszytów, w których będą mogli za-
pisywać notatki z  lekcji. Zwykle od 
rodziców wymaga się kupna dwóch 
zeszytów 16-kartkowych: w  linie 
i  w  kratkę, których cena w  inter-
necie zaczyna się od złotówki. Za po-
dobne pieniądze kupimy je również 
w częstochowskich sklepach. 

Zestaw 12 kolorowych farb pla-
katowych można kupić już od 8 zł, 
ale spotkaliśmy się też z  ceną po-
wyżej 20 zł. 

Do malowania potrzebne są rów-
nież pędzle, które często można 
kupić w  zestawie z  farbami. Ceny 
pędzli w  internecie zaczynają 
się od 5,90 zł za 6 sztuk, ale znaj-

dziemy również zestawy 60 sztuk 
za 88,39 zł. 

Ceny piórników są uzależnione od 
tego, czy kupimy je puste, czy wraz 
z wyposażeniem. Cena najtańszego 
piórnika z  wyposażeniem znale-
zionego przez nas w  sieci wynosi 
12,99 zł. Podobnie jak w przypadku 
plecaków, z wyższymi kosztami mu-
simy liczyć się wtedy, gdy kupimy 
piórnik, na którym znajduje się wize-
runek bohatera z bajki czy gry kom-
puterowej. Ceny takich piórników 
sięgają nawet 140 zł. 

Za piórniki tuby zapłacimy w  in-
ternecie najtaniej 4,19 zł. Markowe 
kosztują już więcej – ich ceny zaczy-
nają się od 30 zł. 

W  piórniku powinien znaleźć się 
klej w  sztyfcie. Najtańszy, który 
znaleźliśmy w  internecie, kosztuje 
1,25 zł, ale są też takie po 9,90 zł. 

Ceny zaokrąglonych nożyczek 
rozpoczynają się już od 1,99 zł. 
Za lepsze płaci się więcej – nawet  
60 zł.

Podstawowy zestaw 12 kredek 
ołówkowych można kupić naj-
taniej za 3,15 zł, ale w  internecie 
do kupienia są także zestawy 79 
kredek za 698,99 zł. 

Sześciokolorową plastelinę do-
staniemy najtaniej za 3 zł. Są też 
droższe zestawy, które kosztują 
18,99 zł. 

Najtańszy zestaw 4 ołówków 
znalezionych w internecie to koszt 
2,99 zł. Bardziej profesjonalne ze-
stawy mogą kosztować powyżej 
100 zł.  

Ceny gumek zaczynają się od 1,50 
zł, chociaż kupić też można zestawy 
24 sztuk za 172 zł. 

edukacja
Nowy rok szkolny

Skompletuj z nami wyprawkę

Egzamin ósmoklasisty

Która z częstochowskich 
szkół wypadła najlepiej?

COVID-19

Od września ruszą 
szczepienia w szkołach

Poznaliśmy wyniki egzaminu 
ósmoklasistów. Uczniowie której 
z częstochowskich szkół wypadli naj-
lepiej? Który przedmiot sprawił im 
najwięcej trudności? 

Egzamin został przeprowadzony w formie 
pisemnej w  dniach 25-27 maja. Ósmokla-
siści przystąpili do egzaminu z trzech przed-
miotów obowiązkowych: języka polskiego, 
matematyki i  języka obcego nowożytnego 
(najczęściej wybieranymi językami były an-
gielski i  niemiecki). Egzamin był obowiąz-
kowy. W  maju przystąpiło do niego ok. 357 
100 uczniów. Co prawda egzaminu nie dało 
się nie zdać, ale warto było się do niego 
przyłożyć, ponieważ liczba zdobytych 
punktów decydowała o  przyjęciu do wy-
branej szkoły średniej.

Według danych CKE z egzaminu z języka 
polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 % 
punktów możliwych do zdobycia. Gorzej 
wypadł egzamin z matematyki – ósmokla-
siści zdobyli z niego średnio 47 % punktów. 
Średnia z  języka angielskiego wyniosła 66 
% punktów, a z języka niemieckiego – 49 % 
punktów.

Jak na tle uczniów z całej Polski wypadli 
częstochowianie? Najlepszą średnią z  ję-
zyka polskiego uzyskali wychowankowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Matki 
Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek – 78 
%. Na dalszych pozycjach uplasowali się 
ósmoklasiści z  Społecznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO 
– 77 %, Prywatnej Szkoły Podstawowej ,,So-
krates’’ – 77 %, Prywatnej Lingwistycznej 
Szkoły Podstawowej – 77 %, Szkoły Podsta-
wowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki – 76 %, 
Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała 
Brzeskiego – 75 %, Szkoły Podstawowej 
,,Akademia Soward’’ – 75 %, Jasnogórskiej 
Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I  st. – 74 %, Szkoły Podstawowej nr 

31 im. Orła Białego – 74 %. 
Już tradycyjnie sporo problemów sprawił 

egzamin z  matematyki. Mimo tych trud-
ności wiele częstochowskich szkół może 
pochwalić się dobrym wynikiem. Najlepsi 
z  tego przedmiotu okazali się uczniowie 
Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podsta-
wowej i  Szkoły Podstawowej ,,Akademia 
Soward’’ – średni wynik ósmoklasistów 
uczących się w  tych placówkach wyniósł 
76 %. Kolejne pozycje przypadły wycho-
wankom Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwych-
wstanek – 74 %, Prywatnej Szkoły Pod-
stawowej ,,Sokrates’’ – 72 %, Społecznej 
Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ks. Jana Twardowskiego STO – 67 %, Ja-
snogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej I st. – 66 %, Szkoły Pod-
stawowej nr 54 z  Oddziałami Integracyj-
nymi – 66 %, Szkoły Podstawowej nr 30 im. 
por. Michała Brzeskiego – 64 %, Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zbigniewa 
Herberta STO – 64 %. 

Najlepsze wyniki częstochowscy 
uczniowie uzyskali z  języka angielskiego. 
Egzamin z  tego przedmiotu najlepiej po-
szedł ósmoklasistom z Szkoły Podstawowej 
,,Akademia Soward’’ – ich średni wynik wy-
niósł 98 %. Dobrymi wynikami pochwalić 
się mogą też podopieczni Prywatnej Lin-
gwistycznej Szkoły Podstawowej – 95 %, 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie 
– 90 %, Społecznej Językowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego 
– 87 %, Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwych-
wstanek – 86 %, Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana de La Salle – 84 %, Szkoły Podsta-
wowej nr 54 z  Oddziałami Integracyjnymi 
– 84 %, Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. 
Baczyńskiego – 81 %, Szkoły Podstawowej 
nr 13 im. K. Makuszyńskiego – 81 %. 

Po wielu miesiącach spędzonych 
w domu uczniowie na dobre wracają do 
szkół. W  placówkach oświatowych 
czekać na nich będą mobilne punkty 
szczepień przeciw COVID-19, które za-
czną działać od trzeciego tygodnia 
września. 

Minister edukacji i  nauki Przemysław 
Czarnek w Programie 1 Polskiego Radia za-
pewnił, że od 1 września uczniowie wrócą 
do nauki stacjonarnej: – Rozważany jest 
jeden scenariusz: powrót stacjonarny. 

Zapytany o  to, czy dzieci będą przecho-
dzić obowiązkowy test na obecność koro-
nawirusa, minister odpowiedział, że ,,nie 
ma takiego scenariusza, jest scenariusz, aby 
wszystkie przechodziły badania tempera-
tury”. Czarnek przypomniał, że 2 sierpnia 
na stronie ministerstwa pojawiły się wy-
tyczne sanitarne, które przekazano również 
szkołom, dotyczące bezpiecznego powrotu 
do nauki stacjonarnej od nowego roku szkol-
nego. Dodał także, że szczepienia przeciw 
COVID-19 nie będą dla uczniów i  nauczy-
cieli obowiązkowe. 

Mimo to rządzący chcą zadbać o  to, aby 
jak najwięcej uczniów zabezpieczyło się 
przeciw chorobie. Właśnie dlatego we wrze-
śniu w  szkołach powstaną mobilne punkty 
szczepień. W wywiadzie z PAP-em minister 
zdrowia Adam Niedzielski powiedział: – Naj-
pierw będzie przeprowadzona akcja eduka-
cyjna, potem skierujemy do szkół punkty 
mobilne. Szczepienia będą, oczywiście, do-
browolne. Musi być na nie zgoda dyrektora 
szkoły, który będzie opierał się na opiniach 
i wskazaniach zebranych od rodziców. Mam 
nadzieję, że ta akcja szczepień odbędzie się 
w trzecim tygodniu września.

Szczepienia obejmą uczniów od 12 roku 
życia i odbędą się według określonego har-

monogramu. W  pierwszym tygodniu wrze-
śnia (od 1 do 5 września) przeprowadzone 
zostaną lekcje wychowawcze i  spotkania 
z  rodzicami o  charakterze informacyjno-
-edukacyjnym. Kolejny tydzień (od 6 do 12 
września) poświęcony zostanie na zbieranie 
przez wychowawców zgód od rodziców 
na szczepienie dzieci. W  trzecim tygodniu 
miesiąca (od 13 do 19 września) odbędą się 
szczepienia.

W  szczepieniach, poza uczniami, będą 
mogli wziąć udział także pracownicy szkół 
oraz rodzice. Co istotne, obecność rodziców 
w  trakcie szczepień dzieci nie będzie obo-
wiązkowa. 

Przypomnijmy, że rejestracja na szcze-
pienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 
16-17 lat rozpoczęła się w połowie maja. 7 
czerwca ruszyła natomiast rejestracja mło-
dzieży w wieku 12-15 lat. Jak dotąd nasto-
latkowie szczepią się dość rzadko. Z danych 
przekazanych Interii przez Ministerstwo 
Zdrowia wynika, że do 16 sierpnia w Polsce 
co najmniej jedną dawką zaszczepiło się 
685 277 osób w  wieku 12-17 lat. W  pełni 
zaszczepione w tej grupie wiekowej są 577 
562 osoby. Oznacza to, że dotychczas co 
najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło 
niespełna 30 % osób w tej grupie wiekowej.

Pocieszający może być fakt, że na tle śred-
niej krajowej nieźle wypada województwo 
śląskie – 82 203 nastolatków przyjęło tu 
już pierwsze szczepienie, a  70 198 jest już 
w  pełni zaszczepionych. Lepsze statystyki 
są tylko w  województwie mazowieckim, 
gdzie pierwszą dawkę przyjęło 120 685 na-
stolatków, w  tym 102 188 osób to w  pełni 
zaszczepieni. Najmniej szczepień wśród 
nastolatków przeprowadzono natomiast 
w województwie opolskim (14 179 osób po 
pierwszej dawce, 12 114 po drugiej) i woje-
wództwie podlaskim (14 276 osób po pierw-
szej dawce, 11 636 po drugiej).

 ■ Opracowanie kolumny: Adam Pęczek
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Już ponad 4500 osób zaszcze-
piło się w Galerii Jurajskiej - i to 
w  nieco ponad miesiąc od 
otwarcia punktu. Każdego dnia 
jedną z  czterech szczepionek 
do wyboru przyjmuje tutaj od 
100 do 220 osób. 

Obecnie punkt jest tak popu-
larny w  Częstochowie, że jak 
pokazują najnowsze statystyki 
koordynatora, średnio połowa 
osób zaszczepionych każdego dnia 
w mieście, przyjmuje swój zastrzyk 
właśnie w Galerii Jurajskiej. Na tle 
całego województwa śląskiego, 
każdego dnia wykonuje się tutaj 
od 3% do 10% wszystkich szcze-
pień w regionie. Są dni, zwłaszcza 
soboty, kiedy to właśnie ten punkt 
jest jednym z liderów.

 - Otwarty w Jurajskiej punkt sku-
tecznie wspiera kampanię szcze-

pień w mieście i regonie. Preparat 
przyjmują tutaj zarówno miesz-
kańcy Częstochowy, mieszkańcy 
kilkunastu okolicznych miejsco-
wości, jak również przejezdni, 
a  nawet pielgrzymujący na Jasną 
Górę – mówi Łukasz Ignacyk, 
prezes zarządu firmy Gremedig, 
która koordynuje akcję szcze-
pień w  Jurajskiej. - Wystarczył 
zaledwie miesiąc, aby stworzony 
przez nas punkt nie tylko zaczął 
cieszyć się dużą popularnością, ale 
przede wszystkim ogromnym za-
ufaniem mieszkańców. To najlepiej 
widać po tym, jak ludzie polecają 
między sobą szczepienia w Galerii 
Jurajskiej. Przybywa tu także osób, 
które pierwszą dawkę przyjęły 
w innym punkcie – dodaje.

 Popularność miejsca nie dziwi 
Violettę Dziubin-Łuszczyk, dy-
rektor marketingu Galerii Juraj-

skiej. – Galeria od lat kojarzy się 
mieszkańcom regionu nie tylko 
z  zakupami, ale i  akcjami proz-
drowotnymi, profilaktycznymi 
i  edukacyjnymi, które organizu-
jemy kilka razy w  roku.  Nie ina-
czej jest z  punktem szczepień, 
który tak jak nasze inne akcje,  
jest odpowiedzią na potrzeby lo-
kalnej społeczności – mówi. - Nie 
bez znaczenia są także aspekty 
stricte praktyczne. Galeria jest 
miejscem rozpoznawalnym. 
Przyjeżdżający tu mają do tego 
do swojej dyspozycji bezpłatny 
parking, a  punkt ulokowaliśmy 
tuż przy windzie, aby np. łatwiej 
do niego docierali seniorzy czy 
osoby niepełnosprawne. Dla 
wielu osób ważne jest też to, że 
centrum handlowe nie kojarzy 
się ze szpitalem – zaznacza.

 Na pewno pomaga także fakt, 
że wszelkie procedury zwią-

zane ze szczepieniem zostały 
tu maksymalnie uproszczone.  
Zainteresowani nie muszą się 
wcześniej rejestrować, ani uma-
wiać. Wystarczy przyjść do 
punktu z  dokumentem tożsa-
mości i  wypełnić obowiązkowy 
formularz. Na miejscu dostępne 
są wszystkie preparaty – w  tym 
dwudawkowe: Pfizer, Moderna 
i  AstraZeneca, a  także jedno-
dawkowy Johnson&Johnson. Jak 
podaje koordynator, największą 

popularnością cieszą się dziś pre-
paraty dwudawkowe – to ok. 3/4 
wykonanych szczepień. Punkt 
szczepi również młodzież po-
wyżej 12 r.ż. W  przypadku osób 
pomiędzy 12 a  16 r.ż. konieczne 
jest wcześniejsze umówienie wi-
zyty. Punkt zlokalizowany jest na 
II piętrze galerii. 

 
Jak podają najnowsze dane, 

w  Częstochowie w  pełni zaszcze-
pione jest już 52% mieszkańców. 

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

W Częstochowie

Badania profilaktyczne 
tylko w dwóch miejscach

Decyzja jeszcze nie zapadła

Obowiązkowe szczepienia 
dla różnych grup zawodowych?

Galeria Jurajska

Punkt w centrum handlowym 
jednym z liderów w liczbie szczepień

Osoby, które skończyły 40 lat 
mogą skorzystać z bezpłatnego 
pakietu badań diagnostycz-
nych. W Częstochowie można 
go zrealizować zaledwie w 
dwóch miejscach.

Aby skorzystać z pakietu badań, 
należy wypełnić ankietę umiesz-
czoną w Internetowym Koncie 
Pacjenta (IKP), która pozwoli na 
ocenę czynników ryzyka. Dzięki 
temu zostanie wygenerowane 
zlecenie pakietu badań odpowied-
niego dla płci.

Dla osób, które nie skorzystają  
z formularza umieszczonego w 
IKP, przewidziane jest wsparcie 
przez konsultanta w ramach info-
linii Domowej Opieki Medycznej.

Każdy uprawniony może skorzy-
stać z pakietu badań diagnostycz-
nych w punkcie, który realizuje 
program „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Wystarczy, że zgłosi się do pla-
cówki z dowodem osobistym.  
A tych w naszym mieście jest jak na 
lekarstwo.

Badania możemy wykonać w:

– Diagnostyce przy ulicy Sułkow-
skiego 17,

– Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska Lege Artis przy ulicy 
Kutnowskiej 4.

Poza tym badania  
są realizowane w:

– Kłobucku (Zakład Opieki Zdro-
wotnej - ul. 11 Listopada 5c,

– Myszkowie (POLIMEDICA  
- ul. Wyszyńskiego 3, NZOZ 
Przychodnia Zdrowia  
„Światowit” - ul. 1 Maja 130,

– Kłomnicach (MEDINER BARBARA 
KURCZYCH - ul. Sądowa 29)

W całym województwie śląskim 
(na dzień 24.08.) funkcjonuje 75 

punktów, w który realizowany jest 
program „Profilaktyka 40 PLUS”.

Pakiet badań diagnostycznych 
dla kobiet zawiera:

• morfologia krwi obwodowej ze 
wzorem odsetkowym i płytkami 
krwi

• stężenie cholesterolu całko-
witego albo kontrolny profil 
lipidowy

• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, 

AspAT, GGTP – enzymy wątro-
bowe)

• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych 
dla mężczyzn zawiera:

• morfologia krwi obwodowej ze 
wzorem odsetkowym i płytkami 
krwi

• stężenie cholesterolu całkowi-
tego albo kontrolny profil lipi-
dowy

• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, 

AspAT, GGTP – enzymy wątro-
bowe)

• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie w kierunku raka 

prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet 
 i mężczyzn zawiera:

• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu,  

obwodu w pasie oraz obliczenie 
wskaźnika masy ciała (BMI)

• ocena miarowości rytmu serca
Program „Profilaktyka 40 PLUS” 

jest realizowany od 1 lipca  
do 31 grudnia.

Trwa dyskusja na temat możli-
wości wprowadzenia 
obowiązkowego szczepienia 
przeciw COVID-19 dla wybra-
nych grup zawodowych. Na 
razie jednak żadne decyzje w 
tej sprawie nie zapadły.

Jak ocenił Michał Dworczyk, 
szef KPRM, pełnomocnik rządu 
ds. programu szczepień dotych-
czasowe możliwości prostego 
zachęcania i przekonywania do 
szczepień gwałtowanie się wy-
czerpują. - Z tygodnia na tydzień 
spada mniej więcej między 10 a 
20 procent liczba osób zapisują-
cych się, rejestrujących na szcze-
pienie. W tej chwili tygodniowo 
jest to około 160 tysięcy osób. To 
niewiele - podkreślił.

Obecnie rozważanie są dwie 
możliwości mające na celu przy-
spieszenie i dalszą realizację 
NPS. Pierwszą z nich jest wpro-
wadzenie obowiązku szczepienia 
przeciw COVID-19 dla wybra-
nych grup zawodowych, takich jak 

szeroko rozumiane zawody me-
dyczne. Jak wyjaśnił, jest to dys-
kutowane przez Radę Medyczną, 
naukowców i lekarzy, będących 
również poza radą, i podnoszą 
oni wątpliwości. Na razie jednak 
żadne decyzje w tej sprawie nie 
zapadły. - Musimy też sobie jasno 
powiedzieć, że akceptacja spo-
łeczna dla tego rodzaju pomy-
słów jest słaba. Mało tego, część 
osób wskazuje na zagrożenie, że 
wprowadzając tego rodzaju obo-
wiązek, można byłoby wywołać 
na tyle duże emocje społeczne, że 
zamiast pomóc w realizacji pro-
gramu szczepień, uzyskalibyśmy 
efekt odwrotny, czyli jeszcze 
większą polaryzacje emocji - pod-
kreślił Dworczyk. Zwrócił przy 
tym uwagę, że wśród lekarzy 
zaszczepionych jest 97 procent 
osób.

Druga droga „to długotrwała 
edukacja dotycząca w ogóle 
szczepień, w tym szczepień 
przeciw COVID-19”. - Tu nie 
można liczyć na szybki, spektaku-
larny sukces czy wzrost liczbowy 

osób zaszczepionych, ale wydaje 
się, że od tego nie ma ucieczki 
– stwierdził - Jeżeli myślimy o 
funkcjonowaniu gospodarki, 
funkcjonowaniu społeczeństwa, 
to wydaje się, że musimy w tym 
kierunku iść. Tutaj ministerstwo 
edukacji podejmuje konkretne 
działania dotyczące właśnie ta-
kiego kształcenia nie tylko na 
poziomie uczniów, ale również 
rodziców i na pewno te działania 
będą kontynuowane - powiedział.

Inna rzecz rozważana obecnie w 
kontekście szczepień to podanie 
trzeciej dawki szczepionki dla wy-
branych grup osób. Dworczyk za-
znaczył, że w tej sprawie decyzje 
zapadną w najbliższych dniach.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że znacząca część punktów 
szczepień masowych uruchamia-
nych w porozumieniu z samorzą-
dami została już zlikwidowana. 
Jak oceniają rządzący, wystarczy 
normalnie funkcjonująca sieć 
punktów populacyjnych, czyli w 
POZ, w niektórych szpitalach, ale 
też w aptekach.
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Czy dziecko może odziedziczyć spadek?

Jak odrzucić spadek 
w imieniu dziecka? 

Sposoby rozstrzygania  
o kontaktach rodziców  
z dzieckiem w wyroku 
rozwodowym

Zdarza się, że spadkodawca 
w chwili śmierci pozostawia po 
sobie znaczną ilość długów. 
W  wielu przypadkach jest to 
związane z  zaciąganiem przez 
niego kredytów w  paraban-
kach, czy tzw. chwilówek. Jeśli 
spadkodawca nie spłaci swoich 
zobowiązań za życia, taki obo-
wiązek może obciążyć jego 
spadkobierców, w  szczegól-
ności małżonka oraz dzieci, 
a także wnuki. 

Co zrobić ze spadkiem?
Jeśli dowiemy się, że odziedzi-

czyliśmy spadek, jako spadko-
biercy możemy dokonać trzech 
czynności:
1) przyjąć spadek bez ograniczenia 

odpowiedzialności za długi 
(przyjęcie proste);

2) przyjąć spadek z  ogranicze-
niem odpowiedzialności za długi 
(przyjęcie z  dobrodziejstwem 
inwentarza);

3) odrzucić spadek.
Jeśli wiemy, że spadkodawca jest 

zadłużony, a  nie pozostawił ma-
jątku pozwalającego na pokrycie 
tych długów, najlepszym wyborem 
jest odrzucenie spadku. Termin na 
złożenie oświadczenia o  odrzu-
ceniu spadku wynosi 6 miesięcy od 
dnia, w  którym spadkobierca do-
wiedział się, że dziedziczy. W razie 
niezłożenia takiego oświadczenia 
w terminie, spadkobierca przyjmie 
spadek z dobrodziejstwem inwen-
tarza, czyli z ograniczeniem odpo-
wiedzialności za długi do wartości 
czynnej spadku tj. do wartości 
majątku jaki pozostawił po sobie 
spadkodawca. 

Procedura odrzucenia spadku 
jest bardziej skomplikowana 
w  przypadku małoletnich, czyli 
dzieci. 

Kiedy dziecko 
dziedziczy spadek?
Odrzucenie spadku przez ro-

dziców nie oznacza, że nie muszą 

się oni już o martwić o swoje dzieci. 
Trzeba pamiętać, że spadek odrzu-
cony przez rodziców odziedziczy 
w następnej kolejności ich dziecko. 
Nie ma przy tym znaczenia w jakim 
jest ono wieku. Co więcej, dzie-
dziczy też dziecko, które jeszcze 
się nie urodziło, ale było już po-
częte w  chwili śmierci spadko-
dawcy. 

Dlatego, po odrzuceniu spadku 
przez rodziców trzeba podjąć 
odpowiednie czynności zwią-
zane z odrzuceniem spadku przez 
dziecko. W imieniu dziecka wyko-
nują je jego przedstawiciele usta-
wowi, czyli rodzice. 

Procedura odrzucenia spadku 
przez dziecko jest dwuetapowa 
i obejmuje:
1) złożenie do sądu wniosku o ze-

zwolenie na dokonanie czyn-
ności prawnej przekraczającej 
zwykły zarząd majątkiem mało-
letniego polegającej na odrzu-
ceniu spadku;

2) złożenie oświadczenia o odrzu-
ceniu spadku w imieniu małolet-
niego; 

Zgoda sądu na odrzucenie
spadku przez dziecko 

Należy pamiętać, że w przypadku 
dziecka nie wystarczy, żeby ro-
dzice oświadczyli u  notariusza, że 
odrzucają spadek w  jego imieniu. 
Odrzucenie spadku w  imieniu 
dziecka, to tzw. czynność przekra-
czająca zwykły zarząd majątkiem 
dziecka. Rodzice muszą najpierw 
skierować do sądu wniosek o  ze-
zwolenie na dokonanie czynności 
przekraczającej zwykły zarząd ma-
jątkiem dziecka, która ma polegać 
na odrzuceniu spadku. Opłata od 
takiego wniosku wynosi 100 zł. 

We wniosku należy udowodnić, 
że odrzucenie spadku w  imieniu 
dziecka jest konieczne. Trzeba 
wskazać, że spadkodawca posiadał 
liczne zadłużenia, co można po-
twierdzić np. poprzez załączenie 
do wniosku wezwań do zapłaty, 
czy dokumentów pochodzących 
od komornika związanych z  pro-

wadzoną przeciwko spadkodawcy 
egzekucją. 

Oświadczenie o odrzuceniu
spadku przez dziecko 
Jeśli rodzice posiadają już pra-

womocne postanowienie sądu ze-
zwalające na odrzucenie spadku 
przez dziecko, należy złożyć 
oświadczenie o odrzuceniu spadku 
w imieniu dziecka. 

Oświadczenie można złożyć 
ustnie lub na piśmie z  podpisem 
urzędowo poświadczonym.  Takie 
oświadczenie może być złożone 
przed notariuszem lub w  sądzie 
rejonowym, w  którego okręgu 
znajduje się miejsce zamieszkania 
lub pobytu składającego oświad-
czenie. Oświadczenie może być też 
złożone w   sądzie spadku w  toku 
postępowania o  stwierdzenie 
praw do spadku. Notariusz lub 
sąd prześle niezwłocznie oświad-
czenie, wraz z  załącznikami, do 
sądu spadku. 

Oświadczenie o  odrzuceniu 
spadku powinno zawierać:
1) imię i  nazwisko spadkodawcy, 

datę i  miejsce jego śmierci oraz 
miejsce jego ostatniego za-
mieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;
3) treść oświadczenia, czyli stwier-

dzenie, że wnioskodawca od-
rzuca spadek w imieniu swojego 
dziecka;

4) wymienienie wszelkich wia-
domych składającemu oświad-
czenie osób należących do kręgu 
spadkobierców ustawowych;

5) wymienienie wszelkich testa-
mentów, chociażby składający 
oświadczenie uważał je za nie-
ważne, oraz danych dotyczących 
treści i miejsca przechowania te-
stamentów.

Do oświadczenia trzeba załączyć 
wypis aktu zgonu spadkodawcy 
albo prawomocne orzeczenie są-
dowe o  uznaniu za zmarłego lub 
o stwierdzeniu zgonu.

 ■ apl. radc. Marta Klecha

Decydując się na rozwód, na-
leży mieć na uwadze, że Sąd 
w  wyroku rozwodowym musi 
zawrzeć rozstrzygnięcie 
o  władzy rodzicielskiej nad 
wspólnym małoletnim dziec-
kiem obojga małżonków 
i  o  kontaktach rodziców 
z dzieckiem.

Klienci często przychodzą do nas 
z  problemem dotyczącym tego, 
w  jaki sposób uregulować te kon-
takty. Często też zdarza się, że ro-
dzice mają różne wizje dotyczące 
sposobu ich uregulowania. Boją się, 
co zrobi Sąd w sytuacji braku poro-
zumienia stron, co do kontaktów. 

W jaki sposób można 
uregulować kontakty  
z dzieckiem ? 

Najlepszym sposobem na uregu-
lowanie kwestii kontaktów z dziec-
kiem jest spisanie porozumienia 
pomiędzy małżonkami, w  którym 
zostanie określony sposób wy-
konywania władzy rodzicielskiej 
i utrzymywania kontaktów z dziec-
kiem po rozwodzie. 

W zakresie takiego porozumienia 
rodzice mają co do zasady dowol-
ność w sposobie ustalenia tych kon-
taktów, jednakże sposób ten musi 
być zgodny z dobrem dziecka i Sąd, 
badając takie porozumienie, będzie 
tę okoliczność brał pod uwagę jako 
podstawowe kryterium jego oceny.

Przy ocenie dobra dziecka nie 
można pomijać obiektywnych 
uwarunkowań, takich jak wiek 
dziecka, jego płeć, możliwość oso-
bistego wykonywania władzy ro-
dzicielskiej, stałość miejsca pracy 
i  zamieszkania, warunki mieszka-
niowe, stan zdrowia rodziców oraz 
ich wiek, cechy charakterologiczne 
rodziców, wzajemny stosunek ro-
dziców do siebie, do dziecka oraz 
do krewnych rodzica.

Sąd, rozstrzygając o  kontaktach 
z dzieckiem, nie kieruje się bowiem 
interesem jednego, czy obojga ro-
dziców. Sąd nie jest związany tre-
ścią porozumienia i jeśli uzna, że nie 
jest ono zgodne z dobrem dziecka, 
to orzeknie o  kwestiach dotyczą-
cych dziecka według własnego 
uznania.

Drugim wyznacznikiem pra-
widłowego porozumienia jest 
możliwość jego ewentualnego wy-
egzekwowania od drugiej strony. 
Zapisy takiego porozumienia po-
winny być więc jasne i precyzyjne. 

Opieka naprzemienna
W  obecnych czasach coraz 

większą popularność zyskuje 
model pieczy naprzemiennej, 
który polega na tym, że dziecko 
zgodnie ze z  góry określonym 
harmonogramem ma przebywać 
na przemian, w  równych albo 
zbliżonych okresach czasu, u każ-
dego z rodziców, o ile przysługuje 
im pełna władza rodzicielska 
oraz deklarują oni zamiar wspól-
nego i  spójnego wychowywania 
dziecka, a  ich deklaracja jest dla 
sądu wiarygodna. 

Opieka naprzemienna może być 
zaproponowana przez rodziców 
w  porozumieniu wychowawczym, 
a  w  braku takiego porozumienia, 
jedna ze stron może wnioskować 
o  orzeczenie przez Sąd o  takim 
modelu utrzymywania kon-
taktów z  dzieckiem. Wówczas 
sąd, uwzględniając prawo dziecka 
do wychowania przez oboje ro-
dziców, może określić w  wyroku 
rozwodowym zasady sprawo-
wania opieki naprzemiennej – o ile 
rozwiązanie to będzie zgodne 
z dobrem dziecka.

Brak porozumienia  
co do kontaktów

W  przypadku braku porozu-
mienia rodziców co do sposobu 
ustalenia kontaktów z  dzieckiem, 
Sąd uwzględniając prawo dziecka 
do wychowania przez oboje ro-
dziców, rozstrzyga o  sposobie 
wspólnego wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywaniu kon-
taktów z  dzieckiem po rozwodzie 
biorąc pod uwagę wszystkie wska-
zane wyżej okoliczności. 

Nie orzekanie przez Sąd  
o kontaktach

Istnieje też możliwość aby Sąd 
nie orzekał o  utrzymywaniu kon-
taktów z  dzieckiem na zgodny 
wniosek stron. Sytuacja taka może 
mieć miejsce wówczas, gdy strony 
zadeklarują, iż będą samodzielnie 
na bieżąco ustalały te kontakty.

Najlepszym więc sposobem na 
uregulowanie tych kwestii jest 
porozumienie się rodziców co do 
sposobu utrzymywania kontaktów 
i  zasad wychowywania dziecka 
po rozwodzie, tak aby dziecko jak 
najmniej odczuło skutki rozstania 
rodziców. 

 ■ radca prawny Agnieszka Rusek
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Mój prąd

Ostatnia szansa 
na zdobycie funduszy

Program 50 kW na start

Uwaga przedsiębiorco! 
Wkrótce nabór wniosków

Zainteresowanie programem 
„Mój Prąd” jest tak duże, że bu-
dżet programu – dwukrotnie 
już powiększany do kwoty 1mld 
155 mln zł - jest niemal na wy-
czerpaniu. Powiadomienia 
mailowe w tej sprawie są sys-
tematycznie wysyłane do 
wnioskodawców, którzy złożyli 
wnioski o dofinansowanie mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych 
jeszcze w poprzedniej edycji 
programu (II nabór), a do tego 
momentu nie otrzymali 
środków.

Zważywszy na fakt, że ogromne 
środki w obu poprzednich na-
borach zostały już wyczerpane i 
prawdopodobieństwo, że pewna 
grupa wnioskodawców nie znaj-
dzie się w gronie beneficjentów 
drugiej edycji programu „Mój Prąd” 
NFOŚiGW zachęca do składania 
wniosków w aktualnie trwającym 
naborze trzeciej edycji programu 
„Mój Prąd”. - Ponowne złożenie 
wniosków w obecnie trwającym 
trzecim naborze jest dodatkową 
możliwością dla osób, które naj-
prawdopodobniej nie dostaną 
dotacji, a spełniają warunki regula-
minowe trzeciej edycji – informują 
przedstawiciele NFOŚiGW.

Nie warto zwlekać - budżet te-

gorocznej edycji „Mój Prąd 3.0” w 
wysokości 534 mln zł pozwoli na 
dofinansowanie maksymalnie ok 
178 tys. mikroinstalacji fotowolta-
icznych, a już ponad 110 tys. wnio-
sków zostało złożonych. Dodać 
trzeba, że trwający od 1 lipca br. 
nabór wniosków potrwa do 22 
grudnia br. albo do wyczerpania 
alokacji. Tymczasem zaintereso-
wanie jest tak duże i dynamiczne 
(dziennie do NFOŚiGW wpływa 
nawet 3-4 tys. wniosków), że przy 
tempie składania dokumentów 
budżet trzeciej edycji programu 
„Mój Prąd” może wyczerpać się już 
do połowy września br.

- Proponujemy zatem i jedno-
cześnie zachęcamy, aby wniosko-
dawcy z drugiego naboru, którzy 
spełniają warunki regulaminu 
trzeciego naboru, a dotychczas nie 
otrzymali dofinansowania, skorzy-
stali z dodatkowej szansy - dodają.

Warto pamiętać, że – zgodnie 
z regulaminem trzeciego naboru 
programu – wnioski należy składać 
wyłącznie w formie elektronicznej 
za pośrednictwem Generatora 
Wniosków dostępnego na stronie 
NFOŚiGW . Dokumentacja wysy-
łana do NFOŚiGW w formie papie-
rowej ze względów formalnych nie 
będzie mogła być rozpatrywana.

 ■ Katarzyna Gwara

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ogłosił 
nabór wniosków na przedsię-
wzięcia polegające na 
zabudowie mikroinstalacji fo-
towoltaicznych. Chodzi o takie 
o mocy do 50 kW z terenu wo-
jewództwa śląskiego.

Dofinansowania będą przyzna-
wane w ramach programu „50 
kW na start” wspierającego 
przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych źródeł 
energii dla średnich, 
małych i mikroprzed-
siębiorców. Jego 
celem jest zapobie-
ganie powstawaniu 
lub ograniczenie 
emisji zanieczysz-
czeń do powietrza, 
zwiększenie wyko-
rzystywania insta-
lacji odnawialnych 
źródeł energii oraz 
zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię 
elektryczną.

O środki mogą się starać mi-
kroprzedsiębiorcy, małe lub 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Dofinansowania przyznawane 

są do 100% kosztów kwalifikowa-
nych zadania w tym:
1. w formie nieumarzalnej pożyczki 
w wysokości 90% udzielonego do-
finansowania oprocentowanej 
0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w 
stosunku rocznym,
2. w formie dotacji do 10% udzie-
lonego dofinansowania.

Nabór wniosków rozpoczyna się 
1 września i potrwa do 30 wrze-
śnia lub do wyczerpania alokacji 
środków. Jeśli zainteresowanie 

będzie większe niż przewidziane 
na ten cel środki, Fundusz za-
strzega sobie prawo do wstrzy-
mania naboru. Wysokość środków 
zaplanowanych na tę edycję pro-
gramu wynosi:
– w formie dotacji: 500.000 zł;
– w formie pożyczki: 4.500.000 zł.

Niewykluczone, że pula środków 
zostanie jeszcze zwiększona.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 
w kraju, zaleca się nadanie 

wniosku pocztą lub przesyłką 
kurierską. O terminie wpływu 

decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu.

Wszystkie szczegóły na 
temat programu znajdziemy 

m.in. na stronie internetowej:
(www.wfosigw.katowice.pl).

Katarzyna Gwara

Kontakt z Zespołem 
Ochrony Atmosfery: 
tel.: 32 60 32 222, 

32 60 32 289, 
32 60 32 264, 
32 60 32 258, 
32 60 32 262, 
32 60 32 259, 
32 60 32 244.
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MOTORYZACYJNE
KUPIĘ

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

 O Wynajmę mężczyźnie pokój  
w domu ze wszystkimi wygodami  
i ogrodem, w dzielnicy podjasno-
górskiej w Częstochowie.  
Tel. 600 703 956

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

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

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

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

 O  Wynajmę garaż, tel. 34 362 94 27

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

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

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

 O Grunty rolne 0,8911 ha w Wysoka 
Lelowska / gmina Żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

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

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

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

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

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

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

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

 O Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092

Działka budowlana 922 m2 

(20x46m)  
Aleksandria, ul. Gościnna  

obok. DINO. Prąd, wodociąg,  
bud. gosp-mieszk. murowany 
w 1969r,  300 m do pętli MPK. 

Wznowione granice, nowe 
ogrodzenie od drogi. 

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

SPRZEDAM
 O Adapter BAMBINO, 50 zł, 
 tel. 697 272 102

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

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

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

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

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

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

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

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi harmonijkowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi do łazienki prawe 70, z wzo-
rem i szybką, bez ościeżnicy w b. do-
brym stanie, może być z transpor-
tem, tanio oddam.  
Tel. 693 629 529

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

 O Dywan wełniany o wym. 2x3 m,  
tel. 501 109 822

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

 O Garnek do gotowania ciśnieniowe-
go PRESTO, 5L / 200 zł, nowy,  
tel. 697 272 102

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

 O Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi CAFE 
TREVISO, b.dobra, 200 zł,   
tel. 697 272 102

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

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 1010, 
dobra, 50 zł /  tel. 697 272 102

 O Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 O Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 + 
pilot; telefon komórkowy Samsung + ła-
dowarka; tel. 530 485 377

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

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

 O Maszyna dziewiarska firmy bosch 
tel. 34 362 94 27

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

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

 O Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał z 4 pół-
kami, szafka z 3 szufladami, nad szaf-
ką z szufladami jest regał z 2 półkami, 
biurko nad biurkiem półka, stolik noc-
ny, stolik pod komputer. Cz-wa, 
 tel. 508 747 290

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

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

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94 27

 O Programator do pralki typ 770 no-
wy – tel. 790 819 855

 O Radio+cd+magnetofon+2 głośniki 
2x25W + głośnik basowy,   
300 zł, tel. 697 272 102

 O Rower Cobran Shimano  
- tel. 697 272 102

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

 O Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

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

 O Telefon OPPO A12, czarny,  
zakupiony w salonie.  
Częstochowa, tel. 503 775 955

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

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

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

 O Toaleta kompaktowa - kompletna typu 
warszawskiego, wyjście od dołu.

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

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

 O  Węgiel ekogroszek luzem i worko-
wany z dostawą pod podany adres 
na terenie Częstochowy i okolic . 
Tel. 601 495 165

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

PRACA
DAM PRACĘ

 O Praca w Radomsku – Operator wóz-
ka widłowego z UDT lub Operator 
produkcji. Więcej informacji:  
663 330 218

 O Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 O Przyjmę do pracy drykiera/wyobla-
cza tel. 601 505 520

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

SZUKAM PRACY
 O Podejmę pracę - pracownik gospo-
darczy, porządkowy, stróż, godziny 
popołudniowe, nocne. Solidny i dys-
pozycyjny. Tel. 502 417 160 

 O Podejmę pracę pracownika gospo-
darczego - ogrody, posesje, porządki, 
itp. Tel. 536 512 396

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

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

USŁUGI
 O Naprawa pomp wodnych, hydrofo-
rowych, samochodowych i cyrkula-
cyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

 O Podejmę prac dodatkową; pracow-
nika gospodarczego, ogrody, posesje, 
porzdki itp. Gliwice. tel. 502 918 616

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

INNE
 O Wolny lat 54, bezdzietny, niezależny 
finasowo pozna panią. Pani może po-
siadać dzieci.  Tel. 660 006 217
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MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2020, 
kraj.,I-wł., gwarancja, 
automat

79.900 zł 

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

129.900 zł

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

59.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

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

59.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, kraj., I-wł.,  
serwisowany,  
rok prod. 2017

41.900 zł

SKODA SUPERB 
2.0 D, kraj.,rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2014,  43.000 zł
AUDI A4 ALLROAD QUATRO 2.0 E, rok prod. 2013, kraj., I-wł.,  

 62.700 zł
AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2011, kraj., I-wł., serwisowany  

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

 139.900 zł
BMW X5 4.4 E, rok prod. 2004,  24.900 zł
BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009, F. VAT, automat, skóra, navi,  

czujniki,  89.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CHEVROLET VOYAGER 2.8 D, rok prod. 2007, 7-os.  11.500 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DACIA DUSTER 1.5 D, rok prod. 2016,  41.900 zł
FIAT BRAVO 1.9 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., serwisowany, 

 16.800 zł
FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 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
KIA CEED 1.4 E, rok prod. 2007,  11.700 zł
KIA SPORTAGE 1.6 E, rok prod. 2017, grawancja, kraj., I-wł.,  

serwisowany 74.900 zł
LANCIA THEMA 3.0 D, rok prod. 2013,  49.900 zł
MAZDA RX-8 1.4 E, rok prod. 2003,  11.200 zł
MERCEDES B180 1.8 D, rok prod. 2012,                      33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  166.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 E, 4x4, automat, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT,  169.900 zł

MERCEDES GL450 4.7 E, rok prod. 2013,                       127. 500 zł
MITSUBISHI LANCER 1.6 E, zakup 2005,  6.900 zł
OPEL AGILLA 1.0 E + LPG, rok prod. 2009,  10.900 zł
OPEL ASTRA IV, 1.4 E+LPG, rok prod. 2017, kraj.,      39.900 zł
OPEL CROSLANDER X 1.2 E, rok prod. 2019,  64.200 zł
OPEL ZAFIRA 2.0 D, rok prod. 2011, 7-os.,  33.500 zł
RENAULT CLIO 1.5 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,  

serwisowany,    27.900 zł
RENAULT MODUS 1.6 E+LPG, rok prod. 2004,     8.100 zł 
SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł
SEAT IBIZA 1.4 E + LPG, rok prod. 2005,  9.200 zł
SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, I-wł, F-VAT,  

serwisowany,  44.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł, F-VAT,   

 59.900 zł
TOYOTA YARIS 1.0 E, rok prod. 2014, gwarancja, I-wł.,  

serwisowany, 28.900 zł
VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł
VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2005, 14.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 69.900 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,  59.900zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł
VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 kM,  39.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 27 sierpnia 2021

Autostrada A1

„Gierkówka” 
przeszła do historii
Kierowcy mogą już korzystać 
z  ostatniego odcinka beto-
nowej jezdni wschodniej na 
budowanej autostradzie A1 
między Piotrkowem Trybunal-
skim i  Kamieńskiem. Dzięki 
temu jazda po starej i  mocno 
zniszczonej nawierzchni DK1, 
czyli dawnej „gierkówce”, prze-
szła definitywnie do historii.

Udostępnione zostało 6,7 km 
betonowej jezdni między miejsco-
wościami Wygoda i  Parzniewice. 
Dzięki temu cały 25-kilometrowy 
odcinek między Piotrkowem Try-
bunalskim i  Kamieńskiem można 
pokonać po nowej nawierzchni. 
Zgodnie z  deklaracjami wyko-
nawcy, udało się to zrobić przed 
końcem wakacji. 

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu 
jeszcze w tym roku

Przed końcem roku Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i  Au-
tostrad zamierza oddać do ruchu 
cztery z  pięciu odcinków realiza-
cyjnych budowanej A1, od Tuszyna 
do węzła Piotrków Trybunalski Po-
łudnie oraz od Kamieńska do po-
czątku obwodnicy Częstochowy, 
łącznie z  drugim wiaduktem nad 
linią kolejową (WA-352). Na od-

cinku od Radomska do granicy 
województw łódzkiego i śląskiego 
prace są najbardziej zaawanso-
wane, a  nawierzchnia betonowa 
leży już na obu jezdniach. Na po-
zostałych trzech odcinkach trwają 
prace przy układaniu nawierzchni 
na drugiej jezdni przyszłej A1. 

Po udostępnieniu obu jezdni 
kierowcy będą mieć do dys-
pozycji po trzy pasy ruchu.  
- Jedynie na odcinku pomiędzy 
węzłami Piotrków Trybunalski 
Południe i  Kamieńsk, na który 
umowę podpisaliśmy w  kwietniu 
2019 r., ruch będzie odbywał się 
jedną jezdnią w  obu kierunkach 
w układzie pasów 2+2.  Z pełnego 
przekroju autostrady pomiędzy 
Piotrkowem Trybunalskim, czyli 
trzech pasów na dwóch jezd-
niach, skorzystamy przed końcem  
2022 r. – podkreślają drogowcy.

Łączny koszt prac budowlanych 
związanych z przebudową starych 
odcinków drogi, A1 od Tuszyna do 
Piotrkowa Trybunalskiego oraz 
DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego 
do początku obwodnicy Często-
chowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 
1,7 mld zł to dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko.  

 ■ Katarzyna Gwara
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W trwającym jeszcze sezonie kolarskim 
rozmawiamy z trenerem Kolejarza Jury 
Częstochowa – Kacprem Gronkiewi-
czem o dotychczasowych osiągnięciach 
zawodników, planach na najbliższe ty-
godnie, a także o nim samym.

Paula Nogaj: Chcielibyśmy przybliżyć 
Twoją sylwetkę naszym czytelnikom. Dla-
czego wybrałeś kolarstwo i  jak wyglądała 
Twoja droga do zostania trenerem?

Kacper Gronkiewicz: Wychowywałem 
się w kolarskiej rodzinie, gdyż tata był kola-
rzem zawodowym i  to od niego zaraziłem 
się pasją do kolarstwa, więc mój wybór nie 
był zaskoczeniem. Choć wcześniej jak więk-
szość dzieciaków próbowałem swoich sił 
w piłce nożnej, to ostatecznie wybrałem ro-
wer. Do 25 roku życia trenowałem kolar-
stwo i  ścigałem się zawodowo. Jednocze-
śnie kończyłem studia pedagogiczne na kie-
runku wychowanie fizyczne i  ukończyłem 
kursy trenerskie. W  końcu przyszedł taki 
moment, że trzeba było decydować co da-
lej...  Podjąłem decyzje o zakończeniu karie-
ry zawodniczej. Na szczęście zbiegło się to 
z  możliwością rozpoczęcia pracy jako tre-
ner w naszym częstochowskim klubie i  tak 
pozostaje do dzisiaj. Teraz patrząc wstecz, 
na pewno nie żałuję tej decyzji. Mimo mło-
dego wieku jak na trenera  mam dość dużo 
wiedzy i doświadczenia związanego z kolar-
stwem, które staram się przekazywać na-
szej młodzieży.

PN: Jak opisałbyś swój kontakt i  relacje 
z  podopiecznymi? Jesteś młodą osobą – 
pracując z dziećmi i młodzieżą to bardziej 
zaleta czy przeszkoda, a  może to w  ogóle 
nie ma znaczenia?

KG: Myślę że mamy dobry kontakt między 
sobą. To że nie jestem dużo starszy od nich, 
moim zdaniem tylko nam pomaga, gdyż mo-
gę lepiej ich zrozumieć, a oni zawsze mogą 
ze mną o wszystkim porozmawiać. Najważ-
niejsze jest to, żeby sobie zaufać i  realizo-
wać wspólnie założone cele.

PN: Na jakie grupy wiekowe podzieleni są 
Wasi podopieczni? Jak wyglądają treningi?

KG: Obecnie w  klubie mamy zawodników 
od kategorii żak do kategorii junior. Są to 
duże różnice wiekowe i głównie na tej zasa-
dzie dzielimy grupy treningowe. Jeśli chodzi 
o  treningi to oczywiście jeździmy głównie 
na rowerach, a zimą dochodzi do tego przy-
gotowanie ogólnorozwojowe. Treningi są 
dość zróżnicowane, wszystko zależy od te-
go w jakim momencie sezonu jesteśmy i ja-
kie starty przed nami.

PN: Prowadzicie nabór przez cały rok. Kto 
ma szanse rozpocząć u  Was przygodę? 
Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozy-
cje, czy po prostu zamiłowanie do sportu?

KG: Tak, chętnych zapraszamy przez cały 
rok i tak naprawdę każdy może spróbować, 
a najważniejsze na początek są chęci i zami-
łowanie do sportu. Kolarstwo jest dyscypli-
ną dość otwartą na predyspozycje, bo jest 
w  nim dużo odmian i  specjalizacji, które 
w trakcie rozwijania się danego zawodnika, 
staramy się indywidualnie kierunkować.

PN: Bieżący sezon w  pełni. Jakimi do tej 
pory osiągnięciami może pochwalić się Ko-
lejarz Jura Częstochowa?

KG: Na pewno największym sukcesem 
w tym sezonie do tej pory był srebrny me-
dal Marty Marek na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, które są równoznaczne 
z Mistrzostwami Polski. Dodatkowo zdoby-
liśmy kilka medali Mistrzostw Śląska i bar-
dzo często meldowaliśmy się na podium 
w wielu ogólnopolskich wyścigach.

PN: Chcielibyśmy także zapytać o plany na 
najbliższe tygodnie. Jakie zawody i wyścigi 
czekają waszych podopiecznych?

KG: Przed nami ważny start - Górskie Szo-
sowe Mistrzostwa Polski, które odbędą się 
już w  najbliższy weekend (28-29 sierpnia). 
Następnie jeszcze cały wrzesień będzie 
bardzo pracowity - wystartujemy w  wielu 
wyścigach i  kryteriach zaliczanych do Mi-
strzostw Polski, a pod koniec miesiąca wy-
startujemy w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski, które zakończą tegoroczny sezon 
szosowy.  

PN: Życzę powodzenia i  dziękuję bardzo 
za rozmowę.

sport
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Wywiad

„Najważniejsze 
jest to, 
żeby sobie zaufać 
i realizować 
wspólnie założone 
cele”

MMPPK

Bocar Włókniarz Częstochowa  
ze srebrem 

Promocja miasta

Raków wygrał przetarg 

Bocar Włókniarz Częstochowa w  Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski Par 
Klubowych wywalczył srebrny medal. 
Biało-Zielona drużyna w składzie Jakub 
Miśkowiak, Mateusz Świdnicki i Franci-
szek Karczewski zasługują na słowa 
uznania.

Zawody zostały rozegrane 25 sierpnia na 
Arenie zielona-energia.com. Triumfatorem 
finału została drużyna Motoru Lublin, która 
straciła jedynie punkty w  bezpośrednim 
starciu z Bocar Włókniarzem Częstochowa. 
Lwy ostatecznie musiały uplasować się na 

drugim miejscu z  dorobkiem dwudziestu 
czterech punktów. Najlepiej punktującym 
zawodnikiem częstochowskiej drużyny był 
Jakub Miśkowiak, który wywalczył czter-
naście „oczek”. Miejsce trzecie w  finale 
zajęła ekipa Unii Tarnów. - Dzisiaj zawody 
nie były takie łatwe, bo jechaliśmy u siebie, 
a nie zawsze to pomaga. Staraliśmy się wy-
grać te zawody – fajnie jest mieć złoto, ale 
mamy srebro. Musieliśmy uznać wyższość 
lublinian. Gratuluję im wygranej. Trzeba 
się cieszyć także ze srebra – mówił na po-
meczowej konferencji młodzieżowiec  
Włókniarza Jakub Miśkowiak.

Raków Częstochowa wygrał przetarg na 
promocję miasta poprzez sport, choć 
niższą ofertę złożyła Skra Częstochowa. 
Wicemistrzowski klub otrzyma dotację 
w wysokości 1,49 mln zł. Oferta pierw-
szoligowca została odrzucona 
z przyczyn formalnych.

Częstochowski magistrat poinformował 
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postę-
powaniu prowadzonym w  trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn. 
„Promocja miasta poprzez sport - promocja 
poprzez piłkę nożną”. Po raz pierwszy do 
przetargu przystąpiły dwa kluby – Raków 
Częstochowa i Skra Częstochowa. Zgodnie 
z zasadami o dotację ubiegać mogły się ze-
społy piłki nożnej, które biorą udział w roz-

grywkach ekstraklasy lub I  ligi, w  których 
uczestniczy minimum 16 drużyn w  jednej 
grupie oraz podczas rozgrywek o  Puchar 
Polski i  innych zawodów. Otwarcie kopert 
z ofertami nastąpiło 29 czerwca. Wtedy też 
wydawało się, że Raków może nie otrzymać 
dotacji. Oferta Skry opiewała bowiem na 
1,23 mln zł. 19 sierpnia ogłoszono wy-
niki i  okazało się, że to jednak Wicemistrz 
Polski otrzyma środki na promocję miasta. 
- Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte 
w  specyfikacji warunków zamówienia oraz 
uzyskała największą liczbę punktów obli-
czonych zgodnie ze specyfikacją warunków 
zamówienia, kryterium i  jego wagą – poin-
formował Michał Konieczny, Naczelnik Wy-
działu Inwestycji i  Zamówień Publicznych 
w specjalnym komunikacie.

Pochodzący z  Częstochowy Adrian Ca-
stro wywalczył srebrny medal 
w  indywidualnym turnieju szablistów 
grupy B podczas Igrzysk Paraolimpij-
skich w Tokio.

W emocjonującej walce o złoty medal Ad-
rian Castro przegrał  11-15 z  Chińczykiem 
Yanke Fengiem, zajmując ostatnie drugie 

miejsce na olimpijskim podium. Dla 31-latka 
to już drugi krążek wywalczony na Igrzy-
skach. Urodzony w  Częstochowie sporto-
wiec w  2016 roku zdobył brązowy medal 
podczas IO w Rio de Janeiro. Paraolimpiada 
w  japońskiej stolicy potrwa do 5 września. 
Przypomnijmy, że w  prestiżowych zmaga-
niach występuje 89 reprezentantów Polski 
w 12 dyscyplinach.

Tokio 2021

Srebro Adriana Castro  
w szermierce
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