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Ministerstwo Finansów chce, aby w naszym kraju obowiązywało powszechne  
fakturowania elektroniczne. Zgodę na takie rozwiązanie wydała Komisja  

Europejska. Resort twierdzi, że przedsiębiorcy będą mieć czas na dostosowanie się 
do nowych zasad.

Jest zgoda Komisji Europejskiej

E-faktura 
będzie 
obowiązkowa

Dotychczasowe rozwiązanie

E-faktura ma być kolejnym 
etapem wdrażania innowacyjnych 
e-usług administracji, ułatwiają-
cych rozliczenia między firmami 
i  zapewniających im bezpieczeń-
stwo rozliczeń. - Takie działania 
są kluczowe dla jeszcze szybszej 
i  efektywniejszej identyfikacji 
oszustw podatkowych, zwłaszcza 
karuzel VAT – twierdzi resort.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 
tego roku podatnicy mogą wysta-
wiać e-faktury z  wykorzystaniem 
Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF). To rozwiązanie jest do-
browolne, dostępne na równi 
z  dotychczasowymi formami fak-
turowania – w  postaci elektro-
nicznej i  papierowej. - System 
KSeF oznacza zmianę procesu wy-
stawiania oraz odbierania faktur. 
Faktury ustrukturyzowane są spo-
rządzane zgodnie z  opracowanym 
przez Ministerstwo Finansów 
wzorem faktury w  lokalnych pro-

gramach finansowo-księgowych 
przedsiębiorców. Faktura po jej 
wystawieniu jest przesyłana z sys-
temu finansowo-księgowego za 
pośrednictwem interfejsu (API) 
do centralnej bazy MF (KSeF), po 
czym jest dostępna w tym systemie 
i  możliwa do pobrania przez kon-
trahenta – wyjaśnia Ministerstwo 
Finansów.

Jakie korzyści  
dla przedsiębiorców?

Jak zaznacza resort finansów, 
wprowadzenie e-faktury wiąże się 
z  szeregiem korzyści. Wśród naj-
ważniejszych wymienia:
– zmniejszenie kosztów – faktury 

są przechowywane i  archiwizo-
wane w  systemie KSeF przez 10 
lat, nie ma konieczności prze-
chowywania faktur w odrębnych 
systemach IT przedsiębiorców.

– usprawnienie obrotu gospodar-
czego – wprowadzenie jednego 
standardu faktury: zamiana 

dokumentów papierowych 
i  elektronicznych (PDF) na dane 
cyfrowe = cyfryzacja i  automa-
tyzacja obiegu faktur między 
podatnikami oraz księgowania 
faktur u podatników.

– zwiększenie szybkości wymiany 
danych w  kontaktach między 
kontrahentami oraz wzajemnych 
rozliczeń – wystawiona faktura 
będzie udostępniona odbiorcy 
praktycznie w  czasie rzeczywi-
stym, co wpłynie na automaty-
zację procesów księgowych.

– brak duplikatu faktur – nie ma 
możliwość zagubienia lub znisz-
czenia faktury.

– wgląd w  ścieżkę obiegu faktury 
– pewność, że dotarła do kontra-
henta, stała dostępność kontra-
henta do faktur w systemie KseF.

– zwiększenie bezpieczeństwa po-
datkowego nabywców towarów 
lub usług.
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Polski Balet  
Królewski 

Jeden z  najmłodszych i  jedno-
cześnie jeden z  najlepszych ze-
społów baletowych w  Europie. 
U  podstaw tworzenia Polskiego 
Baletu Królewskiego legła myśl, 
o  próbie zebrania najlepszych 
polskich, zachodnio i  południo-
woeuropejskich tancerzy w jeden 
zespół, który będzie odzwier-
ciedleniem najlepszych tradycji 
tańca klasycznego, jak również 
poszukiwania oryginalnych i  no-
woczesnych środków artystycznej 
ekspresji. 

W  skład Polskiego Baletu Kró-
lewskiego wchodzą tancerze na co 
dzień związani z  takimi zespołami 
i  teatrami jak: Teatro alla Scala 
w Mediolanie, Teatro di San Carlo, 
Teatr Wielki w  Poznaniu, Łodzi, 
Varna Opera Theatre, Nuovo Te-
atro Abeliano, Sofia Opera and 
Ballet. Wśród naszych solistów 
znalazły się między innymi takie 
gwiazdy jak: Douglas de Oliveira 
Ferreira, Clara Uzhizake, Yassaui 
Mergaliev, Alessandro Bonavita, 
Arkadiusz Gumny, Marika Kucza, 
Stella Walasik, Wiktor Krakowiak 
– Chu.

Tak dobrany zespół jest gwa-

rancją mistrzowskiego warsztatu, 
jak i  głębokiej znajomości świa-
towej klasyki tańca oraz współcze-
snych trendów. Tak dobrany zespół 
jest gwarancją mistrzowskiego 
warsztatu, jak i  głębokiej znajo-
mości światowej klasyki tańca oraz 
współczesnych trendów. 

„ Jezioro łabędzie”
Trudno znaleźć drugi tak mocno 

rozpoznawalny tytuł w  całej 
literaturze baletowej, jak “Je-
zioro Łabędzie”. Balet wsiąkł na 
tyle mocno w  świadomość od-
biorców, że stał się niemalże sy-

nonimem sztuki baletowej. Jak 
to często bywa prawdziwe arcy-
dzieła zostają odkryte po czasie. 
To wyjątkowe dzieło nie od razu 
stało się przebojem. Dopiero ko-
lejna premiera, która odbyła się 
blisko dwadzieścia lat później, 
w  nieco zmodyfikowanej formie 
dramaturgicznej i  muzycznej zy-
skała przychylność publiczności. 
“Jezioro łabędzie” nazywane 
też baletem baletów to utwór 
o  wysoce dramatycznym zabar-
wieniu, w  którym szczęście może 
przynieść tylko śmierć. To także 
bardzo wymagające dzieło pod 
względem wykonawczym, o czym 
publiczność będzie mogła prze-
konać się sama, wybierając się na 
proponowany przez nas spektakl. 
Możliwość spędzenia wieczoru 
z artystami Polskiego Baletu Kró-
lewskiego, z  pewnością dogodzi 
najbardziej wymagającym kone-
serom sztuki baletowej. 

Najpiękniejszy spektakl baletowy świata - Jezioro Łabędzie  
w wykonaniu POLSKIEGO BALETU KRÓLEWSKIEGO  

już 11 kwietnia w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej!
Polski Balet Królewski - jeden z najlepszych zespołów baletowych w Europie - WSPIERAJMY POLSKĄ KULTURĘ

BILETY:
Kasa Filharmonii Częstochowskiej

ul. Wilsona 16, Cz-wa
Tel. 795 451 438

oraz sklepy Media Markt w całej Polsce

BILETY ONLINE:
https://bkb.pl/62325-7b956

 ■ Cd ze str. 1
– jeden stały format faktury z danymi ułożonymi w porządku 
określonym we wzorze faktury – zredukowanie pomyłek przy 
ręcznym wprowadzaniu danych oraz oszczędność czasu pra-
cowników firm.

– wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika 
do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.

– uproszczenie rozliczania faktur ustrukturyzowanych kory-
gujących in minus: u wystawcy z chwilą jej wystawienia, a u 
nabywcy, jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektro-
nicznych – z chwilą jej otrzymania w KseF.

– Przedsiębiorca wystawiający faktury w KSeF nie musi prze-
syłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego 
Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są automa-
tycznie dostępne dla administracji w KSeF.

Bezpieczne wyjście

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustruktury-
zowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za po-
mocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej 
pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego – bezpośrednio 
w KSeF. Resort twierdzi, że w ten sposób zapewnione jest bez-
pieczeństwo obrotu gospodarczego. - Przedsiębiorcy niebędący 
osobami fizycznymi nie posiadający pieczęci kwalifikowanej 
mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika 
urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub 
odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wy-
znaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnie-
niami elektronicznie w systemie – zaznacza resort finansów. 
Formularz jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl

Kilka dni temu Komisja Europejska w oparciu o wniosek przy-
gotowała i skierowała do Rady UE projekt decyzji derogacyjnej 
upoważniającej Polskę do wdrożenia obowiązkowego systemu 
fakturowania elektronicznego. 

Szczegóły dotyczące KSeF wraz z odpowiedziami na najczę-
ściej pojawiające się pytania przedsiębiorców są dostępne na 
stronie www.podatki.gov.pl/ksef/

Jest zgoda Komisji Europejskiej

E-faktura będzie 
obowiązkowa

Trafi do około 9,7 mln seniorów

Ruszyły wypłaty trzynastej emerytury

Obywatele Ukrainy

Punkt kwaterunkowy w innym miejscu

Pierwsi seniorzy otrzymali już 
trzynastą emeryturę. Dodat-
kowe roczne świadczenie 
pieniężne wypłacane jest w wy-
sokości minimalnej emerytury. 
Otrzymają je wszyscy emeryci i 
renciści – w sumie ok. 9,7 mln 
osób.

Trzynasta emerytura jest świadcze-
niem wypłacanym z urzędu od 2019 
roku, a od dwóch lat gwarantowanym 
ustawowo dla wszystkich emerytów 
i rencistów. W 2022 r. wypłacona 
zostanie w 6 terminach wraz z kwiet-
niowymi emeryturami. Wysokość 
świadczenia wyniesie 1388,44 zł i bę-
dzie wyższe o 87,56 zł niż w roku ubie-

głym. Szacowany koszt tegorocznych 
trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe 
świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 
mln emerytów i rencistów.

„Trzynastka” wolna od potrąceń i 
egzekucji

Co ważne, trzynasta emerytura jest 
wolna od potrąceń i egzekucji, a jej po-
branie nie ma wpływu na ubieganie się 
o świadczenia, dodatki, zasiłki czy do-
datkowe wsparcie. Ponadto, od świad-
czenia nie jest pobierany podatek od 
osób fizycznych.  Aby otrzymać „trzy-
nastkę” nie trzeba składać dodatko-
wych wniosków.

Dodatkowe świadczenie przysługuje 
osobom, które w dniu 31 marca roku, 

w którym wypłacane jest dodatkowe 
roczne świadczenie pieniężne mają 
prawo do świadczeń określonych  
w  ustawie.

Rozwiązanie to zostało zastoso-
wane do emerytur i rent w systemie 
powszechnym, rolników, służb mun-
durowych, emerytur pomostowych, 
świadczeń i zasiłków przedemerytal-
nych, rent socjalnych, rent struktu-
ralnych, nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych, rodzicielskich 
świadczeń uzupełniających oraz rent 
inwalidów wojennych i wojskowych.

W sumie z tytułu trzynastej eme-
rytury do emerytów i rencistów trafi  
(w latach 2019-2022) ok. 47,8 mld zł.

Ze względu na zmniejszenie się 
napływu uchodźców z Ukrainy 
poszukujących w naszym mie-
ście noclegu, punkt przyjęć i 
kwaterowania działający przy 
ulicy Ogrodowej przestaje funk-
cjonować. Zostanie on 
przeniesiony w inne miejsce.

Od poniedziałku, 4 kwietnia, punkt 
przyjęć i kwaterowania uchodźców 
będzie działał w budynku Straży Miej-
skiej w Częstochowie przy ul. Krakow-
skiej 80 blok 3. Będzie on czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-15.00. Osoby, które pojawią się 

tam w tych godzinach, będą kiero-
wane do miejsc noclegowych (z wy-
żywieniem) na terenie Częstochowy, 
którymi obecnie dysponuje magistrat.

Pojedynczy uchodźcy, którzy dotrą 
na Krakowską 80 w godzinach wie-
czornych i nocnych, będą mieli moż-
liwość znalezienia tymczasowego 
schronienia w świetlicy Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom „Skrawek 
Nieba” prowadzonej w siedzibie 
Straży Miejskiej. Strażnicy są w stanie 
zapewnić tym uchodźcom także m.in. 
jedzenie i środki czystości.

Działający dotychczas punkt przyjęć 
przy ulicy Ogrodowej 24/44 prze-

stał działać 1 kwietnia. Caritas Ar-
chidiecezji Częstochowskiej nadal 
będzie jednak kontynuował realizo-
wane przez siebie formy wsparcia 
uchodźców. - Zmiana lokalizacji 
punktu związana jest ze zmniejsze-
niem się napływu uchodźców po-
szukujących w mieście noclegu oraz 
potrzebą synchronizacji doraźnego 
wsparcia uchodźców przez Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego UM, Straż Miejską oraz 
Miejsko-Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego – podkreśla 
Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy 
magistratu.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara
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Częstochowa

„Zielona” ulga weszła  
w życie

Teatr im.  
A. Mickiewicza

Częstochowska 
aktorka 
z nominacją 
do Złotej Maski

Osoby, które zazielenią dachy 
lub elewacje swoich bu-
dynków, mogą liczyć na 
częściowe zwolnienie z  po-
datku od nieruchomości. 
Zapisy uchwały regulującej tę 
kwestię weszły już w życie.

Według założeń uchwały od 1 
stycznia 2023 roku częstocho-
wianki i  częstochowianie będą 
mogli liczyć na częściowe zwol-
nienie z  podatku od nierucho-
mości (do wysokości 50%), jeśli 
w  2022 roku zazielenią dachy lub 
elewacje swoich domów.

Nowe zwolnienie podatkowe do-
tyczy budynków mieszkalnych lub 
ich części, w których:

– zostały wykonane i  są utrzy-
mywane nasadzenia roślin wielo-
letnich (z  warstwą wegetacyjną 
o grubości nie mniejszej niż 10 cm) 
na całej powierzchni dachu z  wy-
jątkiem części niemożliwych, ze 
względów technicznych, do obsa-
dzenia roślinnością;

– zostały zainstalowane i  są 
utrzymywane na całej szerokości 
ściany zewnętrznej ogrody werty-
kalne (instalacje  obsadzone rośli-
nami), stanowiące co najmniej 75 

procent powierzchni ściany ze-
wnętrznej, na której zostały utwo-
rzone te ogrody;

– została obsadzona pnącymi ro-
ślinami wieloletnimi, których ko-
rzenie znajdują się w  ziemi, i  jest 
utrzymywana fasada, na całej sze-
rokości przynajmniej jednej ściany 
budynku, na co najmniej 50 pro-
cent powierzchni zewnętrznej tej 
ściany.

Zwolnienie przysługuje maksy-
malnie na okres 5 lat, do wyso-
kości 50 procent należnego od 
tego budynku, podatku od nieru-
chomości za dany rok podatkowy. 
Zwolnienie będzie dotyczyć wy-
łącznie budynków mieszkalnych. 
Nie będą temu podlegać po-
wierzchnie użytkowe budynków 
mieszkalnych lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej.

Zwolnienie będzie przysługiwać 
po złożeniu odpowiednich doku-
mentów, w terminie do 31 stycznia 
roku, w  którym po raz pierwszy 
przysługiwać będzie zwolnienie 
z podatku od nieruchomości.

Uchwała obowiązuje do końca 
2023 roku.

Teresa Dzielska, na co dzień 
związana z Teatrem im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, 
została nominowana do Złotej 
Maski.

Teresa Dzielska otrzymała no-
minację w kategorii „Aktorstwo 
za rolę kobiecą w spektaklach 
dramatycznych” za rolę Abby w 
przedstawieniu „Strefa Zero” 
(„The Mercy Seat”) w reżyserii 
André Hübnera-Ochodlo. Sztukę 
w częstochowskim teatrze bę-
dzie można zobaczyć w najbliższy 
weekend 2 i 3 kwietnia oraz 8 i 30 
maja.

Nagroda teatralna „Złota 
Maska” jest przyznawana co-
rocznie za szczególne osiągnięcia 
artystyczne w zakresie sztuki te-
atralnej. Jej długa tradycja sięga 
1968 roku.

Konkurs

Z takich koron królowie byliby dumni!

Jedna z  sal Szkoły Podsta-
wowej nr 16 im. Bolesława 
Chrobrego zaczęła przypo-
minać królewską komnatę. 
Wszystko za sprawą koron, 
które zostały przygotowane 
przez przedszkolaków.

W  „Szesnastce” trwają inten-
sywne przygotowania do wy-
jątkowego święta – 26 kwietnia 
placówka będzie obchodzić dzień 
patrona. Z tego też powodu ogło-
siła dwa konkursy. Jeden adre-
sowany był do przedszkolaków. 
- Celem konkursu było przede 
wszystkim propagowanie idei 
związanej z  naszym dniem pa-
trona i  uczczenie pamięci Bole-
sława Chrobrego – mówi Jolanta 
Dominiak, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 16 im. Bolesława 
Chrobrego w  Częstochowie. 
- Zależało nam na tym, aby 
w  konkursie wzięły udział dzieci 

z przedszkoli nie tylko z samej 
Częstochowy, ale również 
powiatu częstochowskiego 
- dodaje. Zainteresowanie 
plastyczną rywalizacją prze-
szło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. - Nie spo-
dziewaliśmy się, że odzew 
będzie tak duży. W  sumie 
na konkurs „Królewska Ko-
rona” wpłynęło ponad 80 

prac – zaznacza Jolanta Domi-
niak. Zadaniem najmłodszych 
było przygotowanie z   dowolnych 

materiałów królewskiej korony 
i  ozdobienie jej wybraną tech-
niką. Niektórzy stawiali na tra-
dycyjne rozwiązania, inni sięgali 
po niekonwencjonalne środki 
artystyczne. Wszyscy uczestnicy 
udowodnili, że – co jak co – ale 
na koronach to oni znają się do-
skonale! Jury stanęło więc przed 
nie lada wyzwaniem - trzeba było 
bowiem wybrać te najpiękniejsze. 
- Najmłodsi wykazali się ogromną 

kreatywnością i  pomysłowością. 
Obrady jury były niezwykle burz-
liwe. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za udział 
w  naszym konkursie - podkreśla 
Agnieszka Trzeciakowska, polo-
nistka ze Szkoły Podstawowej nr 
16. Oprócz nagród oraz wyróż-
nień przyznano także nagrodę 
specjalną od organizatorów.

Wyniki po obradach komisji 
konkursowej:

I miejsce - Zofia Błaszczyk
Zespół Szkolno – Przedszkolny  
nr 1. Miejskie Przedszkole nr 2
Opiekun: Anna Dobrzyńska  
– Mrowiec
II miejsce - Marcelina  
Karczmarczyk
Miejskie Przedszkole nr 41  
w Częstochowie
Opiekunowie: Joanna Błoch, 
Beata Dorożyńska

III miejsce - Zuzanna Drab
Miejskie Przedszkole nr 13  
im. Krecika
Opiekunowie: Malwina Chrzą-
stek, Anna Kamińska

Wyróżnienia:
- Zofia Mietelska
Przedszkole Niepubliczne Sióstr 
Urszulanek SJK
Opiekun: Dominika Dyngus

- Aleksandra Respondek
Miejskie Przedszkole nr 29
Opiekun: Małgorzata Mań-
kowska

Nagroda Specjalna Organizatorów
Maksymilian Domański
Miejskie Przedszkole nr 29
Opiekunowie: Katarzyna Szyda, 
Jolanta Warwaszyńska-Jundziłł

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności

Kolejne wsparcie dla rodziców

Dofinansowanie  
do żłobków
Ruszyło dodatkowe 
wsparcie dla rodziców, 
których dziecko ko-
rzysta z  opieki klubu 
dziecięcego, żłobka lub 
dziennego opiekuna. 
Dofinansowanie umoż-
liwia obniżenie opłat za 
pobyt dziecka w  tych 
placówkach. Kierowane 
jest do ośrodków, które 
wpisane są do rejestru 
żłobków i  klubów dzie-
cięcych, a  dzienni 
opiekunowie do wykazu 
dziennych opiekunów.

Jakich instytucji opieki dotyczy 
dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są 
dzieci uczęszczające do żłobka, 
klubu dziecięcego lub objęte 
opieką dziennego opiekuna. 
Nawet, jeśli dziecko ma mniej niż 
3 lata, ale uczęszcza do przed-
szkola, to dofinansowanie nie zo-
stanie przyznane. Żeby placówka 
opieki spełniała kryteria kwali-
fikujące ją jako instytucję opieki 
w  rozumieniu ustawy o  opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3, musi 
być wpisana do rejestru żłobków 
i  klubów dziecięcych, a  dzienny 
opiekun do wykazu dziennych 
opiekunów.

Czy rodzice otrzymają dofinan-
sowanie z wyrównaniem?

Dofinansowanie opłaty rodzica 
za pobyt dziecka w  instytucji 
opieki będzie mogło być przy-
znane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych z  wyrównaniem za 
miesiące styczeń-marzec 2022 r. 
By było to możliwe rodzic musi 
złożyć wniosek do ZUS w  okresie 
1 kwietnia – 31 maja, a  podmiot 
prowadzący instytucję opieki 
– uzupełnić comiesięczną infor-
mację o dzieciach za miesiące sty-
czeń-luty. Jeśli wniosek zostanie 
złożony we wskazanym okresie, 
ZUS przyznając dofinansowanie, 
przyzna je od stycznia 2022 r. 
(jeśli dziecko było w  tym czasie 
objęte opieką instytucjonalną 
i  rodzic nie pobierał za ten okres 
RKO). Wnioski są przyjmowane 
wyłącznie online przez portal 
Emp@tia Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub 
bankowość elektroniczną.

Wysokość dofinansowania to 
400 zł miesięcznie na dziecko, ale 
nie więcej niż wysokość opłaty po-
noszonej przez rodzica za pobyt 
dziecka w  żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opiekuna.

KSSE

Kolejna firma  
w specjalnej strefie
Kolejna inwestycja firmy ECO-
-TEAM. Tym razem kupiła ona 
działkę przy ulicy Strefowej. 
Dzięki temu została objęta 
wsparciem Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Firma zobowiązała się do ponie-
sienia kosztów nowej inwestycji 
w  wysokości blisko 6 mln zł.- 
Wciąż przybywa nowych inwe-
storów na terenach „strefowych”. 
To dobry prognostyk dla lokalnej 
gospodarki. Cieszy, że w  strefie 
inwestują także nasze często-
chowskie przedsiębiorstwa, 
w  tym działające w  tak istotnym 
sektorze jak technologie ekolo-
giczne związane z  odnawialnymi 
źródłami energii, które trzeba 
teraz dynamicznie rozwijać - pod-
kreśla prezydent Częstochowy 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Częstochowski Eco-Team po-
trzebował miejsca na rozwój 
i  zakupił działkę (o  łącznej po-

wierzchni 0,8627 ha) przy  
ul. Strefowej - to kolejny przetarg 
na terenach Częstochowy obję-
tych granicami Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

Spółka Eco-Team z sie-
dzibą przy ul. Włady-
sława Jagiełły 60 jest 
nowoczesną firmą inży-
nierską, która oferuje 
innowacyjne rozwią-
zania w segmencie odna-
wialnych źródeł energii. 
Świadczy również usługi 
w zakresie wykonywania 
tradycyjnych instalacji 
zarówno techniki grzew-
czej, jak i sanitarnej. Wa-
chlarz ich usług obejmuje 
kompleksową realizację 
projektów instalacyjnych.

zdj. freepik.com



PIĄTEK-NIEDZIELA 1-3 KWIETNIA 2022  5reklama



6 PIĄTEK-NIEDZIELA 1-3 KWIETNIA 2022

Plan derusyfikacji w polskiej gospo-
darce zakłada odejście od 
rosyjskiego węgla, gazu i  ropy do 
końca tego roku. - Surowce są narzę-
dziem w rękach Putina – narzędziem 
szantażu, a  od lutego także narzę-
dziem, które pomaga rosyjskim 
działaniom wojennym – mówił pre-
mier Mateusz Morawiecki. Szef 
polskiego rządu wyraził stanowczy 
sprzeciw wobec wspierania w  ten 
sposób Rosji. - Wzywamy wszyst-
kich w  Europie, aby poszli w  nasze 
ślady – zaapelował.

Derusyfikacja węglowodorów
Szef polskiego rządu zapowiedział 

odejście od węgla rosyjskiego najpóź-
niej w  maju tego roku. Ma być to moż-
liwe dzięki ustawie, której projekt rząd 
przesłał do Sejmu. Wprowadza on zakaz 
importu i  tranzytu przez Polskę rosyj-
skiego węgla. - Wraz z  podpisem pana 
prezydenta, nałożymy całkowite em-
bargo na węgiel. Mam nadzieję, że kwie-
cień, najpóźniej maj, będzie to całkowite 
odejście od węgla rosyjskiego - oświad-
czył. Dodał, że węgiel z  Australii, czy 

z RPA nie musi być droższy niż rosyjski.
Zapewnił, że rząd dołoży wszelkich 

starań, by do końca tego roku odejść 
także od rosyjskiej ropy. W  podobnym 
terminie zakończą się dostawy gazu 
z  Rosji. Jak twierdzi, od 2015 do 2021 
roku udział rosyjskiej ropy w  imporcie 
do Polski spadł o 25 pp. Spadek zanoto-
wano również w zakresie importu gazu 
ziemnego. Nasz kraj chce od przyszłego 
roku zupełnie odejść od importu rosyj-
skiego gazu. - Jest to możliwe dzięki 
realizacji konsekwentnego planu unie-
zależnienia się. To inwestycje w zakresie 
infrastruktury gazowej m.in. gazoport 
w Świnoujściu czy Baltic Pipe – podkre-
ślał premier.

Unijny podatek od rosyjskich 
surowców

Mateusz Morawiecki zaapelował 
także do Komisji Europejskiej o  wpro-
wadzenie podatku od rosyjskich wę-
glowodorów. - Nie może być powtórki 
z  tamtej niedobrej polityki, która nie 
tylko uzależniała od Rosji, ale także 
dawała środki na to, żeby Putin i Rosja 
mogli budować swój arsenał wojenny 

i zaatakować sąsiadów -  zaznaczył szef 
polskiego rządu.

Podatek ma na celu wyrównanie 
zasad na jednolitym rynku europejskim. 
Umożliwi obronę przed nieuczciwą 
konkurencją. Premier apelował także 
do wszystkich krajów członkowskich 
Unii Europejskiej do przygotowania 
planów odejścia od rosyjskich dostaw.

– Przekonujemy nie od kilku tygodni, 
nie od kilku miesięcy, ale od kilku lat, 
żeby zabrać Putinowi narzędzia szan-
tażu z  jego arsenału. Dziś to narzę-
dzie szantażu przekształciło się także 
w  narzędzie wojny. Dlatego wzywamy 
wszystkich w  Europie, aby poszli 
w nasze ślady – zwrócił uwagę szef pol-
skiego rządu.

Polityka energetyczna Polski
29 marca Rada Ministrów przyjęła 

założenia do aktualizacji Polityki Ener-
getycznej Polski do 2040 r. Rząd dodał 
zasadniczy filar, jakim jest suweren-
ność. Najważniejsze zmiany to m.in.:
• zwiększenie dywersyfikacji techno-

logicznej i rozbudowa mocy opartych 
o źródła krajowe;

• dalszy rozwój odnawialnych źródeł 
energii;

• poprawna efektywności energe-
tycznej;

• dalsza dywersyfikacja dostaw i  za-
pewnienie alternatyw dla węglowo-
dorów;

• wdrożenie energetyki jądrowej;
• rozwój sieci i magazynowanie energii.

Aż 158 szkół podstawowych 
z  całej Polski dołączyło do naj-
nowszej edycji programu 
społecznego „Koloratorium”. Za 
nami już pierwszy etap akcji – 
znamy 30 placówek, które 
wykonując kolejne konkursowe 
zadania i  zdobywając punkty 
w  rankingu, przeszły do finało-
wego etapu. Wśród nich jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w  Blachowni. Do 
zdobycia są nowoczesne pra-
cownie biologiczno-chemiczne 
i inne atrakcyjne nagrody o łącznej 
wartości 250 000 zł.

Program „Koloratorium” już na dobre 
wpisał się w  kalendarz aktywności 

szkół podstawowych z małych miejsco-
wości w  całej Polsce. Wyjątkowa akcja 
pozwala wprowadzić szkolne lekcje 
chemii i  biologii na jeszcze wyższy po-
ziom, daje uczniom możliwość odkry-
wania i  rozwijania pasji do przyrody, 
a  nauczycielom dostarcza inspiracji 
oraz ciekawych konspektów eduka-
cyjnych. Zwycięstwo w  konkursie to 
dla placówek edukacyjnych nie tylko 
atrakcyjne nagrody, lecz także powód 
do dumy i doskonała szansa na ogólno-
polską promocję.

Do najnowszej edycji „Koloratorium” 
dołączyło aż 158 publicznych i  niepu-
blicznych szkół podstawowych. Mimo 
trudności związanych z  organizacją 
nauki w  trybie zdalnym i  hybrydowym, 
szkoły bardzo licznie wzięły więc udział 
w  akcji. Jej organizatorzy zadbali zaś 

o  to, by konkursowe zadania można 
było bez problemu realizować również  
w  ramach nauczania na odległość. Tym 
razem uczestnicy „Koloratorium” po-
znają tajemnice ludzkiego organizmu,  
a  wspiera ich postać Profesora Główki 
#– bohatera programu.

Za nami runda zasadnicza programu, 
która trwała do 18 marca – awanso-
wało do niej 30 szkół z największą liczbą 
punktów w  rankingu. Szkoły zbierały 
punkty za wykonywanie różnorodnych 
aktywności, m.in. przeprowadzanie 
lekcji na podstawie konspektów z  „Ko-
loratorium” czy też zorganizowanie 
wydarzeń w  ramach szkolnego lub do-
mowego laboratorium zdrowia. Pre-
miowany punktowo był także udział 
uczniów z  danej placówki w  konkursie 
indywidualnym, gdzie do zdobycia jest 
10 hulajnóg elektrycznych.

Teraz przed 30 szkołami etap finałowy, 
gdzie ich zadaniem jest przygotowanie 
krótkiego filmu nawiązującego do te-
matyki programu. Wielki finał „Kolora-
torium” odbędzie się 1 czerwca w Dzień 
Dziecka, kiedy to poznamy zwycięskie 
szkoły, w których powstanie 10 w pełni 
wyposażonych, nowoczesnych labora-
toriów biologiczno-chemicznych.

aktualności

Upadłość konsumencka to 
postępowanie sądowe skie-
rowane do osób fizycznych, 
które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej. Nie 
wyklucza to jednak dłuż-
ników, którzy prowadzili 
działalność gospodarczą 
wcześniej, przed zgłosze-
niem wniosku. Warunkiem 
złożenia wniosku o  upa-
dłość konsumencką jest 
niewypłacalność, czyli sytu-
acja, w której dłużnik utracił zdolność do terminowego 
regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pienięż-
nych, jeżeli opóźnienie w  ich wykonaniu przekracza 
trzy miesiące. Przepisy o  upadłości konsumenckiej, 
które weszły w życie z dniem 24 marca 2020 r., ułatwiły 
konsumentom ogłoszenie upadłości. Wraz z tą noweli-
zacją sądy nie będą oddalać wniosków o upadłość osób, 
które doprowadziły do swojego zadłużenia w  sposób 
umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Różnica 
polega jednak na tym, że dla osób, które nie ponoszą 
winy za swoje długi, warunki upadłości konsumenckiej 
będą bardziej korzystne. 

Głównym celem postępowania upadłościowego jest od-
dłużenie, które polega na zaspokojeniu wierzycieli z ma-
jątku dłużnika lub umorzeniu całości lub części długu.

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsu-
menckiej jest złożenie wniosku do sądu na specjalnym 
formularzu wraz z  opłatą w  wysokości 30 złotych. 
Wniosek należy złożyć w sądzie upadłościowym wła-
ściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.
Przed złożeniem wniosku należy  przygotować szcze-
gółową listę wierzycieli wraz z  zaległymi kwotami 
i terminami ich wymagalności. Do wniosku należy do-
łączyć wszystkie dokumenty potwierdzające opisane 
we wniosku okoliczności, między innymi: wezwania 
do zapłaty, wyroki sądowe, zajęcia egzekucyjne, do-
kumenty potwierdzające sytuację finansową. 

Czas trwania postępowania upadłościowego nie jest 
określony. Każdą sprawę rozpatruję się indywidualnie 
w  zależności od stopnia jej skomplikowana, ilości wie-
rzycieli, składników majątku dłużnika.

Po zbadaniu wniosku przez sąd i  jego przyjęciu, zo-
staje ogłoszona upadłość. W  kolejnym etapie sąd 
wyznacza syndyka, który ustala skład i  wartość ma-
jątku oraz sporządza listę wierzytelności. Ostatnim 
elementem jest złożenie przez syndyka projektu 
planu spłaty lub informacji o  wystąpieniu przesłanek 
do umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty 
bądź do odmowy oddłużenia. 

W  planie spłaty wierzycieli sąd określa oraz ustala 
czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w  jakim 
zakresie zobowiązania dłużnika będą podlegać umo-
rzeniu, w  jakim zakresie oraz w  jakim czasie dłużnik 
będzie spłacać swoje zobowiązania. Osoby, które do-
prowadziły do długów nieświadomie, swoje zadłużenie 
będą spłacać maksymalnie 36 miesięcy. Natomiast 
osoby, które przyczyniły się do swojego zadłużenia, 
spłacać je będą nawet 7 lat. Podkreślić należy, że tylko 
w  wyjątkowych przypadkach wszystkie długi danego 
dłużnika mogą zostać całkowicie umorzone bez obo-
wiązku dokonywania jakichkolwiek spłat.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą 
wiele konsekwencji. Przede wszystkim dłużnik zo-
staje pozbawiony majątku, który zostaje spieniężony 
w  celu spłaty należności wierzycieli. Jednak biorąc 
pod uwagę główny cel upadłości, daje ona szansę 
na rozpoczęcie nowego życia bez długów i  z  czystą 
kartą. 

Porady prawne

Upadłość 
konsumencka

Kancelaria Radcy Prawnego 

ANETA WIDUŁA
UL. DĄBKOWSKIEGO 27, CZĘSTOCHOWA
TEL. 516-670-816

Aneta Widuła 
- radca prawny

 OW kolejnym numerze:
Wszystko o zatrudnieniu osób z Ukrainy

„Koloratorium”

Szkoła z Blachowni  
gra o nowoczesne 
laboratoria

Jest stanowisko premiera

Koniec z importem węgla 
z Rosji

Budowa ścieżki

Z Olsztyna do Żarek na rowerze
Rozpoczęły się prace przy budowie 
„olsztyńskiego odcinka” trasy ro-
werowej łączącej jurajskie gminy 
Olsztyn i Żarki.

Tereny Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej sprzyjają aktywnemu wypo-
czynkowi. Oferują bowiem wiele 
miejsc rekreacyjnych i  turystycz-
nych. Teraz rowerzyści jej zakątki 
będą mogli przemierzać w  sposób 
komfortowy. Powstanie powiem 
specjalna ścieżka rowerowa łącząca 
gminy Olsztyn i Żarki.

W ramach inwestycji powstanie 10-ki-
lometrowa (na terenie gminy Olsztyn 
5,6 km) droga dla rowerów o  zmiennej 
szerokości 2-2,5 m ze Zrębic (od ul. Po-
lnej) przez Krasawę i  Suliszowice do 
Jaroszowa w  gminie Żarki. W  ramach 
projektu zostaną wykonane również 
trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. 
Koszt inwestycji to niespełna 9 mln zł, 
a  kwota dofinansowania z  Unii Euro-
pejskiej to 6,4 mln zł.

Budowa trasy regionalnej będzie 
miała istotny wpływ na życie miesz-

kańców miejscowości Zrębice, Kra-
sawa, Suliszowice i  Jaroszów. Brak 
infrastruktury rowerowej uniemoż-
liwiał bezpieczne poruszanie się 
wzdłuż ruchliwych dróg powiato-
wych i  gminnych. Realizacja projektu 
podkreśli też atrakcyjne walory woje-
wództwa śląskiego w zakresie Szlaku 
Orlich Gniazd i  Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, 
a  tym samym ułatwi promocję woje-
wództwa jako regionu przyjaznego 
mieszkańcom i turystom.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jedyny taki projekt na Świecie! 
Orkiestra Księżniczek TOM-
CZYK ART , gwiazdorska obsada, 
soliści, międzynarodowy balet, 
przepiękne głosy oraz projekcje 
multimedialne. To wszystko do 
zobaczenia już wkrótce pod-
czas Koncertu Wiedeńskiego 2 
 – NOWY PROGRAM.

To także zapierające dech 
w  piersiach, bajkowe kostiumy, 
które przeniosą widzów do ma-
gicznego, wiedeńskiego świata 
Króla Walca - Johanna Straussa. 
Nie zabraknie muzycznych 
żartów, niespodzianek i skeczów. 
Udowodnimy tym samym, że mu-
zyka łączy pokolenia i  nie zna 
granic! Niekwestionowana, naj-
bardziej rozpoznawalna, jedyna 
na Świecie Orkiestra Księżniczek 
Tomczyk Art wykonująca wy-
łącznie muzykę Króla Walca - Jo-
hanna Straussa nieprzerwanie od 
niemal dekady!  

Podczas koncertu wystąpią dla 
Państwa obdarzeni wspaniałymi 
głosami, fantastyczni soliści 
operowi oraz gwiazdy polskiego 
i  międzynarodowego baletu. 
Towarzyszyć im będą wybitni 
kameraliści występujący na co 
dzień z  najlepszymi orkiestrami 
i  dyrygentami w  Polsce i  na 
świecie. Na scenie pojawią się 
laureaci międzynarodowych kon-

kursów muzycznych, wirtuozi 
skrzypiec, fortepianu, wspaniali 
soliści międzynarodowej estrady, 
artyści występujący w  najwięk-
szych polskich i  światowych sa-
lach koncertowych. 

Wzruszają i  bawią publikę od 
wielu lat, za każdym razem przyj-
mowani owacjami na stojąco!  
Tradycją stały się już coroczne 
Noworoczne Koncerty Wiedeń-
skie w  wykonaniu tej niezwykłej 
grupy wspaniałych artystów. 

To połączenie klasycznej wie-
deńskiej formy i  kunsztu z  mło-
dością, wdziękiem, werwą 
i niespotykaną muzykalnością ar-
tystów wykonujących to jedyne 
w swoim rodzaju widowisko. 

Zabrzmią największe, po-
nadczasowe i  wiecznie bliskie 
sercom melomanów przeboje 
króla walca - Johanna Straussa, 
nie zabraknie także popisowych 
arii z  najsłynniejszych operetek 

„Zemsta nietoperza”, „Baron 
cygański”, „Wesoła wdówka”, 
„Księżniczka czardasza” oraz 
„Kraina uśmiechu”. Publiczność 
usłyszy m.in.: Walc „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, Arię Barin-
kaya „Wielka sława to żart”, Duet 
wszech czasów „Usta milczą 
dusza śpiewa”, polkę „Tritsch- 
Tratsch” oraz słynny „Marsz Ra-
deckiego”. W  klimat magicznych 
bali wiedeńskich wprawią Pań-
stwa olśniewające kreacje arty-
stów, przepiękne suknie balowe 
solistek oraz Orkiestry Księżni-
czek Tomczyk Art wykonującej to 
niezwykłe widowisko.

Przeniesiemy Państwa do baj-
kowego świata. Tutaj każdy może 
bujać się w  rytm muzyki oraz 
śpiewać wraz z  solistami naj-
piękniejsze melodie jak choćby 
„Wielka sława to żart”, czy „Usta 
milczą dusza śpiewa” Koncert 
Wiedeński to przede wszystkim 
doskonała zabawa. Chcemy 
śpiewać i  bawić się na scenie 
razem z  Państwem! U  nas nie 
zabraknie muzycznych żartów, 
niespodzianek i  skeczów. Udo-
wodnimy tym samym, że mu-
zyka nie zna granic. Jako pierwsi 
w  Polsce na tak szeroką skalę 
promujemy wiedeńską muzykę 
operetkową, a  także największe 
przeboje mistrza Johanna 
Straussa.

Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek wystąpi w Filharmonii Częstochowskiej.  
Koncert Wiedeński 2 – nowy program - już 23 kwietnia!

BILETY:
Kasa Filharmonii  
Częstochowskiej

ul. Wilsona 16, Cz-wa
Tel. 795 451 438

oraz sklepy Media Markt  
w całej Polsce

BILETY ONLINE:
https://bkb.pl/72911-02f68

Regionalny Ośrodek Kultury

Portret Władysława 
Sebyły

Filharmonia

Płyta częstochowskich muzyków  
z nominacją do Fryderyka

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie wraz z 
Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza 
Oddział w Częstochowie zapraszają na spotkanie lite-
rackie „Portret Władysława Sebyły”.

O życiu i twórczości poety rozmawiać będą: dr Elżbieta 
Wróbel, prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, dr hab. prof. UJD Ka-
tarzyna Janus, dr Ewelina Mika. Wiersze poety będzie czytał 
Antonii Rot.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 17.00 w sie-
dzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie przy  
ul. Ogińskiego 13 a.

Wydarzenie jest organizowane z okazji 120. rocznicy uro-
dzin Władysława Sebyły - poety zamordowanego w Katyniu.

Władysław Sebyła urodził się w Kłobucku. Wiersze zaczął 
pisać w wieku ośmiu lat, oprócz tego malował, grał na 
skrzypcach i fortepianie oraz komponował. Po wybuchu 
II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej. Po 
agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 i wkroczeniu 
do Lwowa, został aresztowany przez sowietów. Był prze-
trzymywany w obozie starobielskim. W 1940 wraz z jeń-
cami osadzonymi w Starobielsku został przewieziony do 
Charkowa i 11 kwietnia 1940 rozstrzelany.
Władysław Sebyła zadebiutował w 1927 zbiorem 
wierszy pt. Modlitwa. Pisał wiersze m.in. o tematyce 
pacyfistycznej i antywojennej. Jego twórczość charak-
teryzowała się przedstawianiem pesymistycznej wizji 
otaczającego świata, obecnością elementów religijnych, 
symbolicznych i katastroficznych, formalną prostotą 
i komunikatywnością oraz nawiązaniami do Norwida. 
Poemat Młyny uważany jest za szczytowe osiągnięcie 
poety. Ostatni tom poezji Władysława Sebyły ukazał się 
w 1938 i nosił tytuł Obrazy myśli. Jego twórczość stano-
wiła inspirację dla poety Tadeusza Gajcego.

Chór Filharmonii Częstochowskiej 
Collegium Cantorum pod dyrekcją 
Janusza Siadlaka został nomino-
wany do nagrody FRYDERYK 
2022. Wyróżnienie w kategorii 
„Muzyka chóralna” dotyczy al-
bumu „Andrzej Koszewski - Choral 
Works” wydanej przez DUX. 

Płyta ,,Andrzej Koszewski – Choral 
Works” wydana z DUX Recording 
Producers i Instytutem Rozwoju 
Sztuki została nominowana do Fryde-
ryka w kategorii ,,Muzyka Chóralna”. 
Album ukazał się z początkiem paź-
dziernika zeszłego roku. To czwarta 
pozycja z realizowanego przez Col-
legium Cantorum od czterech lat 
cyklu „Antologia polskiej twórczości 
a cappella”. Zawartość płyty to go-
dzinne, przekrojowe spojrzenie na 
twórczość Andrzeja Koszewskiego, 
zmarłego w 2015 roku kompozytora, 
pedagoga i muzykologa o rozległych 
zainteresowaniach – sięgających 
od chopinologii po muzykę współ-
czesną i improwizację fortepianową. 
Na albumie Chór Filharmonii Czę-
stochowskiej wykonuje kompozycje 
świeckie i sakralne Koszewskiego 
– m.in. Tryptyk wielkopolski, dedy-
kowany Janowi Pawłowi II Angelus 
Domini, Trittico di messa czy suity 
dziecięce Gry.  

Albumu można posłuchać także 
na portalach oferujących muzykę 

w streamingu – na Spotify, Apple 
Music oraz Amazon Prime.

Płyta została dofinansowana ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w programie 
Muzyczny Ślad realizowanym przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a 
także Urzędu Miasta Częstochowy. 
Partnerami są Stowarzyszenie Au-
torów Zaiks, Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie oraz Filhar-
monia Częstochowska.

Chór Filharmonii Częstochowskiej 
“Collegium Cantorum” jest zawo-
dowym chórem mieszanym. Swoją 
działalność rozpoczął we wrześniu 
2012 roku. Powstał na bazie “Colle-
gium Cantorum” jako autorski pomysł 
jego założyciela Janusza Siadlaka. 
Początkowo działał pod patronatem 
częstochowskich wyższych uczelni: 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a 
potem Politechniki Częstochowskiej. 
Doświadczenie szefa Zespołu zdobyte 
zarówno z „Collegium Cantorum”, jak 
i Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
gdzie sprawował przez 6 lat funkcję 
kierownika chóru oraz jego chęć 
tworzenia najwyższej jakości śpiewu 
chóralnego doprowadziło do profe-
sjonalizacji działań chóru.
Chór “Collegium Cantorum” koncer-
tował w wielu miastach Polski i na 
całym świecie. W trakcie swych za-
granicznych podróży dał koncerty 
w następujących krajach: Austria, 

Belgia, Białoruś, Francja, Hiszpania, 
Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, 
Węgry, Wielka Brytania, Włochy, a 
poza Europą w: Argentynie, Urugwaju, 
Chinach i USA (dwukrotnie) odnosząc 
wszędzie duże sukcesy. 
Zespół jest organizatorem wielu mu-
zycznych projektów w tym Festiwalu 
Muzycznego Rodziny Bachów.
Poza wieloma programami a cap-
pella Chór realizuje samodzielnie 
bądź w poszerzonym składzie formy 
wokalno-instrumentalne. Brał wie-
lokrotnie udział w wykonaniach dzieł 
oratoryjno-kantatowych, m.in. z: Or-
kiestrą Filharmonii Częstochowskiej, 
Wrocławską Orkiestrą Kameralną 
„Leopoldinum”, Narodową Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia, Con-
necticut Virtuosi Chamber Orchestra 
(USA), Orkiestrą “Capella Craco-
viensis”, Orkiestrą „Accademia dell’a 
Arcadia”.

Twórcy związani z Częstochową 
byli już wielokrotnie nominowani 
do nagród Akademii Fonograficznej 
– czyli ,,Fryderyków” – a niektórzy 
znaleźli się w gronie laureatów tych 
prestiżowych statuetek – jak kompo-
zytor i dyrygent Paweł Łukaszewski 
(laureat kilku ,,Fryderyków”) czy dy-
rektor Filharmonii Częstochowskiej 
Adam Klocek (za premierowe na-
granie ,,Concerto Grosso” Krzysz-
tofa Pendereckiego z orkiestrą 
Filharmonii Narodowej).  
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Trwa wielka przebudowa alei 
Wojska Polskiego w  Często-
chowie. Prace prowadzone są 
na kilku odcinkach jednocze-
śnie. Miejski Zarząd Dróg 
przedstawia postęp prac w po-
szczególnych miejscach.

Odcinek I (od początku zakresu 
robót od strony Warszawy do 

mostu na rzece Warcie):

Na tym odcinku w pierwszej ko-
lejności wykonywane są roboty na 
jezdni w kierunku Katowic, a ruch 
odbywa się jezdnią na Warszawę. 
- Zakończono już roboty związane 
z  przebudową sieci elektroener-
getycznych i  teletechnicznych 
oraz przebudowano infrastruk-
turę dla nowego oświetlenia 
drogowego. Na ukończeniu są 

obecnie prace polegające na prze-
budowie sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych, jak również bu-
dowa obiektów mostowych nad 
ul. Wesołą i ul. Papierową - mówi 
Maciej Hasik, rzecznik prasowy 
MZD w  Częstochowie. Wkrótce 
drogowcy mają rozpocząć prace 
na zamkniętej jezdni w  kierunku 
Katowic.

Odcinek II (od mostu na rzece 
Warcie do mostu nad torami 

kolejowymi):

Usunięto już kolizje sieci elek-
troenergetycznych, teletech-
nicznych i  gazowych. Rozpoczęto 
także roboty związane z  budową 
nowego mostu na rzece Warcie. 
- Na przełom kwietnia i  maja 
planowane jest przystąpienie do 
budowy obiektu mostowego nad 
ulicami: Krakowską i Rejtana. Jego 
budowa pozwoli zamienić obecne 

jednopoziomowe skrzyżowanie 
ulic Krakowskiej i  Rejtana z  al. 
Wojska Polskiego w bezkolizyjny, 
dwupoziomowy węzeł drogowy - 
podkreśla rzecznik MZD. W ciągu 
około 3 tygodni powinny rozpo-
cząć się też roboty w  zakresie 
przebudowy kanalizacji desz-
czowej, a  w  dalszej perspektywie 
także roboty drogowe.

Odcinek III (od mostu nad 
torami kolejowymi do dawnej 

estakady na Rakowie):

Tutaj w  pierwszej kolejności 
przebudowywana jest jezdnia 
w  kierunku na Warszawę, a  ruch 
poprowadzono po jezdni w  kie-
runku Katowic. - Obecnie prowa-
dzone są tutaj roboty polegające 
na przebudowie sieci uzbrojenia 
terenu kolidującej z  przebiegiem 
al. Wojska Polskiego. W ciągi kilku 
tygodni wykonawca planuje roz-
począć roboty na wiadukcie nad 
ul. Bór oraz kładce dla pieszych 
nad torami kolejowymi łączącej 
DK-91 z  ul. Rejtana - wyjaśnia 
Maciej Hasik.

Niestety nie jest to najlepsza 
wiadomość dla kierowców - ulica 
Bór zostanie bowiem zamknięta 
i  nie będzie można przejechać 
pod aleją Wojska Polskiego. Nie 
będzie można również korzystać 
z  kładki. Piesi będą mogli korzy-
stać z  ciągu pieszego pod wia-
duktem nad torami kolejowymi.

Odcinek IV (dawna estakada na 
Rakowie wraz z dojazdami):

Do chwili wybudowania i  od-
dania do użytkowania nowego 
obiektu ruch pojazdów odbywał 
się będzie w  poziomie skrzyżo-
wania. - Wykonano już posado-
wienie (roboty palowe) nowej 
estakady i  obecnie trwa budowa 
podpór nowego obiektu. Po jej 
zakończeniu można będzie przy-
stąpić do scalania konstrukcji 
stalowej nowych przęseł, która 
w  częściach (tzw. elementach 
wysyłkowych) powinna zacząć 

przyjeżdżać na plac budowy z po-
czątkiem kwietnia - tłumaczy Ma-
ciej Hasik.

Odcinek V (od dawnej estakady 
do końca zakresu robót od 

strony Katowic):

Tutaj podobnie jak na odcinku 
I  ruch na czas robót budowla-
nych poprowadzono po jezdni 
w  kierunku Warszawy, a  przebu-
dowywana jest sąsiednia jezdnia. 
- Obecnie trwają roboty związane 
z  przebudową sieci uzbrojenia 
terenu. Na maj zaplanowano roz-
biórkę wyłączonej z ruchu z uwagi 

na stan techniczny kładki dla pie-
szych nad al. Wojska Polskiego. 
Tuż po tym wykonawca przystąpi 
w  tym miejscu do budowy no-
wego obiektu dedykowanego pie-
szym - podsumowuje.

MZD zapowiada, że wkrótce 
czekają nas kolejne zmiany w cza-
sowej organizacji ruchu obo-
wiązującej na całym fragmencie 
drogowej budowy.

Koszt inwestycji w  podsta-
wowym zakresie umowy to  
179 mln zł.  

 ■ Oprac. kolumny: Katarzyna Gwara, zdj. MZD Cz-wa

 Drogowcy alei Wojska Polskiego

Jak przebiega przebudowa?

ODCINEK 1

ODCINEK 2

ODCINEK 3

ODCINEK 4

ODCINEK 5
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Właściciele samochodów 
często zastanawiają się, 
jaka myjnia daje najlepsze 
efekty, ale przy tym jest 
bezpieczna dla lakieru. Po-
równaliśmy myjnie ręczną, 
automatyczną i bezdoty-
kową.

Każda z opcji ma swoje wady 
i zalety. Jeżeli zdecydujemy się 
na myjnię, dzięki której nasz sa-
mochód zostanie umyty szybko 
i skutecznie, prawdopodobnie 
nie będzie to tanie. Z kolei naj-
mniej kosztowne rozwiązania 
mogą nie być bezpieczne dla la-
kieru. Jeśli zależy nam na tym, 
aby zadbać o powłokę auta, 
musimy poświęcić nieco więcej 
energii i czasu. Jaki rodzaj myjni 
będzie lepszym rozwiązaniem?

Myjnia ręczna

Jakie zalety ma to rozwią-
zanie? Przede wszystkim za-
pewnia bezpieczeństwo dla 
lakieru. Myjnia ręczna pozwala 
na wybór odpowiedniej chemii 
do konkretnych zastosowań 
i narzędzi, takich jak gąbki i 
szczotki. W zależności od tego, 
jakim rodzajem powłoki lakier-
niczej charakteryzuje się nasz 
samochód, jaki jest jej stan i 
czy wcześniej nakładane były 
na nią powłoki ochronne, takie 
jak wosk, ceramika lub folia, 
użytkownik myjni bądź jej pra-
cownik może dobrać odpo-
wiedni sposób mycia i rodzaj 
środków chemicznych. Kolejną 
zaletą jest dokładność – ani 
myjnia automatyczna, ani lanca 
ciśnieniowa nie jest w stanie 
dotrzeć do wszystkich zaka-
marków. W myjni ręcznej doczy-
ścimy pozostałości po owadach 
i ptasie odchody, używając na 
przykład aktywnej piany, która 
rozpuści brud i łatwiej będzie 
go usunąć. Na tego typu 
zabiegi nie ma czasu na 
myjniach bezdotyko-
wych czy automatycz-
nych. Myjnia ręczna 
to także komplekso-
wość usług – możemy 
tam dokładnie umyć 
nadwozie, ale często w 
takich punktach istnieje 
możliwość odkurzenia sa-
mochodu i czyszczenia tapi-
cerki. Myjnie ręczne zazwyczaj 
znajdują się w dogodnej loka-
lizacji – w sąsiedztwie dużych 
kompleksów handlowych bądź 
przy stacjach benzynowych. 
Jak każda opcja, ta również ma 
swoje wady – w tym przypadku 

chodzi o czas. Nie ma możli-
wości, aby umycie samochodu 
zajęło nam 10 minut. Trzeba za-
inwestować dużo więcej czasu, 
a jeśli oddajemy auto do pro-
fesjonalnego studia, dokładne 
mycie, pielęgnacja, korekta la-
kieru i pranie tapicerki może 
zająć nawet cały dzień. Mycie 
nadwozia z suszeniem + wosk to 
koszt ok. 40 zł. Podstawowy pa-
kiet, na który składa się mycie, 
suszenie, wosk, odkurzanie, 
mycie szyb, plastików wewnątrz 
i czernienie opon to koszt ok. 
110 zł

Myjnia automatyczna

To rozwiązanie szybkie, wy-
godne, dość skuteczne, ale nie 
zawsze tanie i z pewnością nie 
dość bezpieczne dla lakieru. 
Miłośnicy motoryzacji omijają 
te punkty szerokim łukiem. 
Najczęściej korzystają z nich 
natomiast firmy transportowe, 
przewoźnicy czy wypożyczalnie 
samochodów. Pozwala im to 
oszczędzić czas i energię. Mycie 
zajmuje tu kilkanaście minut. 
Regularne korzystanie z tej 
usługi może jednak wpłynąć na 
powłokę samochodu. Zaletami 
tego rozwiązania jest zazwy-
czaj dobra lokalizacja – w po-
bliżu stacji paliw, gdzie można 
zatankować i uzupełnić płyn do 

s p r y s k i -
w a c z y . Korzystając z tej 
opcji, oszczędzamy czas i mamy 
zagwarantowaną wygodę. Dla-
czego? Podczas mycia kierowca 
nie musi właściwie nic robić. 

Wystarczy podjechać we wska-
zane miejsce, wybrać odpo-
wiedni program mycia, wpisać 
kod wydrukowany przez kasjera 
i... to tyle. Nie trzeba nawet wy-
siadać z auta. Jeżeli wybierzemy 
podstawowy program, na który 
składa się mycie karoserii, felg, 
podstawowe woskowanie i su-
szenie, zapłacimy ok. 20 zł. Do-
datkowe zabiegi – na przykład 
użycie aktywnej piany, kolejna 
warstwa wosku, polerowanie 
i mycie podwozia zwiększają 
koszt usługi nawet dwukrotnie. 
Wady myjni automatycznej to 
głównie ryzyko uszkodzenia la-
kieru bądź powłoki ochronnej. 
Wiele zależy od tego, czy myjnia 
korzysta ze szczotek, które są 
rzadko wymieniane, Te zużyte, 
zaniedbane, bądź niskiej jakości 

mogą powodować zarysowania. 
Poza tym efekt samego mycia 
nie będzie aż tak dokładny, jak 
w przypadku myjni ręcznej.

Myjnia bezdotykowa

Wielu kierowców wybiera 
to rozwiązanie, ponieważ jest 
bezpieczniejsze dla karoserii, 
niż myjnia automatyczna. 
Największe zalety to przede 
wszystkim brak kontaktu z la-
kierem. Zarówno w myjniach 

ręcznych, jak i tych automatycz-
nych, powłoka samochodu ma 
bezpośrednią styczność z pro-
duktami myjącymi – gąbkami, 
ścierkami i szczotkami. W przy-
padku myjni bezdotykowych, 
nie ma potrzeby dotykania la-
kieru żadnym przedmiotem. 
Brud usuwany jest dzięki zmięk-
czeniu go odpowiednią chemią, 
taką jak na przykład aktywna 
piana lub szampon. Następnie 
wszystko spłukujemy wodą 
pod ciśnieniem. Na myjniach 
bezdotykowych dotrzemy do 
trudno dostępnych miejsc w 
samochodzie – na przykład do 
wewnętrznej części felg, nad-
koli, wnęk w zderzaku, podwozia 
itp. Dzięki lancy, którą można 
wsunąć w szczeliny między 
nadkolem i oponą, jesteśmy w 
stanie wypłukać nagromadzony 
tam brud. Zaletą myjni bezdo-
tykowej jest również elastycz-
ność czasowa, ponieważ punkty 
te są otwarte zazwyczaj przez 
całą dobę. Jeżeli więc w ciągu 

dnia nie mamy czasu, aby zadbać 
o swój samochód, możemy to 
zrobić późnym wieczorem, albo 
nawet w nocy. Kolejna kwestia, 
która przemawia za tego typu 
myjniami to dostępność dodat-
kowych usług. Bardzo często są 
one usytuowane w dogodnych 
lokalizacjach i posiadają dodat-
kowe stanowiska do odkurzania 
czy prania tapicerki. Cena – to 
największy atut, ponieważ za 
samo opłukanie samochodu 
zapłacimy nie więcej niż kilka 
złotych, a mycie wraz z wosko-
waniem nie powinno przekro-
czyć 20 zł. Jakieś wady? Jak w 
każdym przypadku są. Jeżeli 
będziemy korzystać z takiej 
myjni w sposób nieumiejętny, 
również możemy przyczynić 
się do uszkodzenia lakieru bądź 
nieskutecznej pielęgnacji. Sa-
mochód posiada pęknięcia lub 
odpryski? Woda pod ciśnieniem 
może je pogłębić bądź oderwać 
całkiem uszkodzony fragment. 
Inną kwestią jest energia, jaką 
musimy poświęcić na te zabiegi.

Podsumowując...

Nie ma rozwiązania ideal-
nego. Czegokolwiek byśmy nie 
wybrali, zawsze znajdziemy ja-
kieś wady. Myjnia ręczna jest 
najskuteczniejsza i bezpieczna 
dla lakieru, jednak koszt i czas 
trwania usługi może zniechęcać. 
Z kolei myjnie automatyczne 
zapewniają oszczędność czasu 
i względną skuteczność. Ceny 
nie są wygórowane, ale ryzyko 
uszkodzenia lakieru jest dość 
wysokie. Myjnie bezdotykowe 
to optymalna opcja, która po-
zwoli na domycie samochodu 
z niewielkich zanieczyszczeń 
niskim kosztem. Nieumiejętne 
korzystanie z narzędzi, które za-
pewnia punkt może jednak przy-
czynić się do uszkodzeń.

Pielęgnacja samochodu

Jaka myjnia najlepsza?

Myjesz samochód na własnej posesji? 
Możesz dostać mandat w wysokości 

500 zł!
Prawo bezwzględnie zabrania tego typu aktywności  

i przewiduje kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów. 
Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, przepisy dotyczące 
ochrony środowiska są zbliżone. Zarówno w miastach, jak 
i na obszarach wiejskich obowiązuje ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, nie można 
myć samochodów na chodnikach, placach, ulicach, zieleńcach 
czy parkingach. Zabrania się mycia pojazdów w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych – zwłaszcza na terenach leśnych czy 
tych, usytuowanych w pobliżu zbiorników wodnych i rzek. 
Mogłoby dojść do przedostania się zanieczyszczeń do gleby 
i zatrucia wody. Miejsce przeznaczone do mycia pojazdów 
musi być wyposażone w specjalny odpływ do kanalizacji 
sanitarnej, a nie deszczowo-burzowej. 

W każdym innym przypadku na użytkownika zostanie na-
łożony mandat. Jego wysokość może się różnić w zależności 
od danej gminy, która ustala jego wysokość – zazwyczaj jest 
to kara finansowa w wysokości 500 zł.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdj. freepik.com
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Wiosenne porządki

Czas zadbać  
o klimatyzację

Wulkanizacja

Kiedy zmienić opony na letnie?

Wiosna to idealny moment na 
to, aby zwrócić szczególną 
uwagę na klimatyzację samo-
chodową i wybrać się do 
serwisu. Co należy zrobić, aby 
system chłodzenia działał bez 
zarzutu przed nadchodzącym 
latem? Wyjaśniamy.

Pierwsze ciepłe dni, kiedy wsia-
damy do rozgrzanego samochodu 
przypominają nam o klimatyzacji. 
Zanim zaczniemy ją intensywnie 
użytkować, musimy odpowiednio 
ją przygotować. Zaniedbany 
system chłodzenia może przy-
czynić się do poważnych awarii 
lub usterek – wtedy też możemy 
spodziewać się większych wy-
datków. Aby temu zapobiec, 
najlepiej zgłosić się do odpowied-
niego serwisu i zlecić wykonanie 
potrzebnych zabiegów. Wiosna 
i początek lata to najlepszy czas 
na to, ponieważ w warsztatach 
nie ma jeszcze tak dużych ko-
lejek. Najwięcej pracy trzeba 
niestety włożyć w samochody 
używane, w których klimatyzacja 
służy już długi czas. W tych now-
szych, zazwyczaj serwisanci mogą 
ograniczyć się do wykonania pod-
stawowych czynności.

Proces serwisowania  
i czyszczenie klimatyzacji 

po zimie
W specjalistycznym warsztacie 

sprawdzona zostaje szczelność 
układu chłodzenia. Przegląd po-
lega na podłączeniu zaworów 
serwisowych samochodowego 
układu klimatyzacji do stacji 
obsługi klimatyzacji. Wówczas 
sprawdzana jest szczelność – je-
żeli nie będzie ona zadowalająca, 
oznaczać będzie konieczność na-
prawy. Zanim więc klimatyzacja 
zostanie uzupełniona czynnikiem, 
należy usunąć usterkę. W serwisie 
sprawdzany jest poziom czyn-
nika chłodzącego i oleju – jeżeli 
serwis odnotuje braki, uzupełnia 
je. Regularnie należy wymieniać 

także filtr kabinowy – w sytuacji, 
kiedy nie zrobiliśmy tego sami, 
mechanik z pewnością to wykona. 
Istotna jest także kontrola filtra 
klimatyzacji – zwanego także osu-
szaczem. Jest on ważny, ponieważ 
pochłania wilgoć we wnętrzu 
układu, tym samym chroni kom-
presor klimatyzacji przed korozją. 
Następną istotną kwestią jest 
dezynfekcja układu klimatyzacji. 
Wykonuje się ją po wyjęciu filtra 
kabinowego. Wówczas mechanik 
odgrzybia i czyści instalację przy 
pomocy specjalistycznego urzą-
dzenia i środków antybakteryj-
nych bądź ozonu.

Ile to kosztuje?
Ceny serwisu klimatyzacji sa-

mochodowej mogą się różnić w 
zależności od warsztatu, który 
wybierzemy. Przedstawiamy 
jednak przybliżone kwoty, jakie 
liczą sobie serwisy w Często-
chowie za poszczególne usługi.

Za pełny serwis klimatyzacji, na 
który składa się kontrola tempe-
ratury chłodzenia, czyszczenie 
układu klimatyzacji, serwis sprę-
żarki, kompresora, wytwarzanie 
próżni, odgrzybianie klimatyzacji, 
ozonowanie wnętrza, usługa 
wymiany filtra klimatyzacji oraz 
napełnianie układu czynnikiem 
chłodzącym R134A to koszt ok. 
130 zł. Jeżeli zdecydujemy się 
na pełen serwis i dezynfekcję 
ultradźwiękami zapłacimy nieco 
więcej, bo ok. 190 zł. Samo od-
grzybianie ozonem to koszt 
ok 50 zł. Z kolei odgrzybianie 
ultradźwiękami – ok. 80 zł. Za od-
grzybianie, płukanie parownika 
zapłacimy najmniej 100 zł. Spraw-
dzenie szczelności to usługa, za 
którą serwis pobierze opłatę ok. 
50 zł. Za filtr kabinowy zapłacimy 
40 zł – do tego dochodzi jeszcze 
usługa wymiany ok. 10 zł. Na-
prawa klimatyzacji kosztuje nato-
miast od 50 zł w górę.

Pora na zmianę opon na 
letnie często budzi dużo wąt-
pliwości wśród kierowców. 
Część zdążyła już to zrobić, 
inni wciąż się wahają. Kiedy 
przychodzi odpowiedni mo-
ment i dlaczego warto o tym 
pomyśleć? Wyjaśniamy.

Niektórzy pewnie zastana-
wiają się, czy zmiana opon na 
letnie jest w  ogóle konieczna, 
a  jeżeli tak, to kiedy najlepiej to 
zrobić? Przyjmuje się, że opony 
letnie należy zakładać wówczas, 
gdy średnia dobowa tempera-
tura jest wyższa niż 7°C. Przy 
obecnych zmiennych warunkach 
pogodowych trudno wyczuć 
odpowiedni moment. Zimą nie 
mamy z tym problemu, ponieważ 
nie chcemy dać się zaskoczyć 
i  często wyprzedzamy pierwszy 
śnieg i  mróz. Wiosną jest to 
nieco mniej oczywiste. Najlepiej 
poczekać, aż pogoda w  pełni się 
ustabilizuje – pośpiech nie za-
wsze jest wskazany, ale należy 
pamiętać, by nie czekać zbyt 
długo.

Jaka jest różnica między
oponami zimowymi 

a letnimi?

Przede wszystkim chodzi 
o  skład mieszanki gumowej – 
opony zimowe i  letnie są wyko-
nywane z  różnych mieszanek. 
Tworzywo, które wykorzysty-
wane jest do opon letnich, cha-
rakteryzuje przystosowanie do 
pracy w temperaturach powyżej 
7°C. Jeżeli założymy opony 
letnie zbyt wcześnie, kiedy tem-
peratura nie sięga jeszcze 7°C, 
ich mieszanka gumowa zacznie 
gwałtownie twardnieć, co bę-
dzie wiązało się z  utratą właści-
wości jezdnych – opony nie będą 
zapewniać takich parametrów, 
jakie powinny, zgodnie z opisem 
producenta. Odwrotną sytuację 
zauważyć można w  przypadku 
opon zimowych. Gdy tempe-
ratury są zbyt wysokie, opony 

zaczynają się przegrzewać 
i  szybciej ulegają zużyciu. Mie-
szanka, którą stosuje się przy 
tworzeniu opon zimowych, nie 
spełnia swoich funkcji latem. 
Oznacza to, że nie zapewnia ani 
przyczepności, ani bezpiecznego 
hamowania. Kolejną istotną róż-
nicą jest rzeźba bieżnika. Ogu-
mienie różni się w  zależności 
od sezonowego przeznaczenia. 
Zimowe opony powinny po-
siadać bieżnik, który jest wypo-
sażony w  większą ilość nacięć, 
a  centralne rowki są głębsze. 
To sprawia, że śnieg i  błoto 
jest sprawniej odprowadzany 
spod czoła opony. Wpływa to 
na lepszą przyczepność. Z  kolei 
bieżnik opony letniej powinien 
się charakteryzować większa 
płytkością, co zapewnia większy 
styk opony z  nawierzchnią. 
Taka budowa pozwala zapewnić 
lepszą jazdę po suchej jezdni 
i  krótszą drogę hamowania. 
Także nacięcia są przemyślane, 
bowiem ich funkcją jest odpro-
wadzanie wody.

Opony całoroczne 
jako alternatywa?

Zaletami opon całorocznych 
jest oczywiście oszczęd-
ność czasu i  pieniędzy, ale 
czy ich właściwości są 
wystarczające w  przy-
padku zarówno sezonu 
zimowego jak i  letniego? 
Idealne rozwiązanie nie 
istnieje, ale opony cało-
roczne to niezły kom-
promis. Ich mieszanka 
gumowa jest bardziej 
miękka niż kompletów 
letnich, ale nie są aż tak 
miękkie jak zimówki. Z   
kolei bieżnik wyposa-
żony jest w  lamele do 
wgryzania się w  śnieg, 
jednak nie tak agre-
sywne, jak w przypadku 
opon zimowych. Cało-
roczne opony charakte-
ryzują kompromisowe 
właściwości.

Na co zwracać uwagę?

Zanim zmienimy opony na 
letnie, powinniśmy ocenić ich 
stan. Tutaj ważną kwestią jest 
głębokość bieżnika. Zgodnie 
z  prawem, samochody mogą 
być wyposażone w  opony o  głę-
bokości bieżnika równej lub 
większej od 1,6 mm. Są to jed-
nakże graniczne wartości i  nie 
zapewniają one optymalnego 
bezpieczeństwa na drodze. 
W  przypadku opony letniej 
zaleca się, aby bieżnik nie był 
płytszy niż 3,0 mm. Wówczas 
opony nie tracą swoich parame-
trów trakcyjnych – zwłaszcza 
przy mokrej nawierzchni. Warto 
sprawdzić, czy opony nie mają 
żadnych uszkodzeń – jeżeli 
mamy wątpliwości, skonsul-
tujmy to z  wulkanizatorem. Nie 
zapominajmy o  odpowiednim 
przechowywaniu, wyważaniu 
opon i kontroli ciśnienia.

Opony letnie latem
– krótsza droga hamowania
– mniejsze zużycie paliwa
– mniejsze ryzyko poślizgu
– bezpieczna jazda
– większa przyczepność
– lepsza kierowalność i pano-

wanie nad samochodem

Opony zimowe latem
– dłuższa droga hamowania
– problemy z ubezpieczeniem
– szybkie zużycie opon
– większe zużycie paliwa
– słaba kierowalność pojazdu

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdj. freepik.com
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Na polskich drogach

Spada liczba wypadków 
śmiertelnych
Polska znalazła się wśród 
państw, w których odnoto-
wano najwyższy spadek 
wypadków śmiertelnych.

Sytuacji na drogach w różnych 
państwach przyjrzała się Komisja 
Europejska. Z jej szacunków wy-
nika, że w zeszłym roku w wypad-
kach drogowych zginęło 19 800 
osób. To wzrost o 5 proc. w po-
równaniu z poprzednim rokiem. W 
latach 2019-2020 liczba śmiertel-
nych ofiar wypadków drogowych 
spadła o 17 proc.

Co ciekawe, w takich państwach 
jak Dania, Irlandia, Irlandia, Cypr, 
Litwa, Malta, Polska, Portugalia 
i Szwecja w 2021 r. odnotowano 
najniższą w historii liczbę wy-
padków drogowych.  W przy-
padku naszego kraju spadek ten 
sięgnął ponad 20 procent. Naj-
bezpieczniej na drogach jest na-
tomiast w Szwecji (18 zgonów na 
milion mieszkańców). Najwięcej 
wypadków odnotowano z kolei 
w Rumunii (93 zgony na milion 
mieszkańców). Średnia dla UE 
wyniosła 44 zgony na drogach na 
milion mieszkańców.

 Ogółem 52 proc. śmiertelnych 
wypadków w ruchu drogowym 
miało miejsce na drogach wiej-
skich, w porównaniu z 40 pro-

centami na obszarach miejskich  
i 8 proc. na autostradach.

Warto wspomnieć, że w mia-
stach największy odsetek (37 
proc.) ofiar śmiertelnych to piesi. 
Zmotoryzowani użytkownicy jed-
nośladów mieli 18 procentowy 
udział w wypadkach śmiertelnych, 
a rowerzyści 14 procentowy.  
Z badania wynika więc, że 70 proc. 
wszystkich ofiar śmiertelnych 
na obszarach miejskich to tzw. 
niechronieni użytkownicy dróg.

Trzy czwarte ofiarch wypadków 
drogowych to mężczyźni (77 
proc.). Osoby starsze (powyżej 
65 r. ż.) stanowią ponad jedną 
czwartą (28 proc.) wszystkich 
ofiar śmiertelnych. Podczas gdy 
12 proc. osób zabitych na drogach 
UE było w wieku od 18 do 24 lat, 
ta grupa wiekowa stanowi tylko 7 
proc. ludności UE. Oznacza to, że 
statystycznie młodzi ludzie rza-
dziej ponoszą śmierć w wypad-
kach drogowych.

Unia Europejska wyzna-
czyła sobie cel redukcji  
o 50 o proc. liczby ofiar 
śmiertelnych na drogach. 
Chce go osiągnąć do 2030 r.

MERCEDES GLC 250 
2.0 E, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

173.900 zł

VW PASSAT  
1.8 TSI, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

77.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

144.900 zł

OPEL ASTRA
1.6 D, rok prod. 2018, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

43.900 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FORD FOCUS 
1.5 D, kraj., rok prod. 2017, 
I-wł., serwisowany, F-VAT

44.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008, 30.900 zł
AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł
AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł
BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany,  

F-VAT, 94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT, 149.900 zł
BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  4.500 zł
FIAT DOBLO 1.6 D, rok prod. 2014, kraj., I-wł, F-VAT  29.900 zł
HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  178.000 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., I-wł., 

F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       179.900 zł
MINI COOPER, 1.6 E, rok prod. 2006,                       14.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2004, kraj., I-wł., 11.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł

RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,     31.800 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT IBIZA 1.2 E, rok prod. 2014, kraj.,  26.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., serwisowany,  

F-VAT, 44.900 zł

SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

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

 71.900 zł

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

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

VW UP! 1.0 E, rok prod. 2012, nawigacja  23.300 zł 

PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 1 kwietnia 2022

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

139.900 zł

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

 ■ Katarzyna Gwara
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Czy mieszkanie TBS można 
wykupić na własność albo 
odstąpić je wskazanej 
przez nas osobie? Czy po 
rezygnacji z najmu należy 
przywrócić je do stanu po-
czątkowego? Na te i inne 
pytania odpowiada 
rzecznik spółki ZGM TBS, 
Anna Wojtysiak.

Paula Nogaj: Czy można przepi-
sać umowę cesją na osobę, któ-
rą samemu się znalazło jako 
chętną na mieszkanie (TBS)?

Anna Wojtysiak: Nie, każdy na-
jemca składając rezygnację 
pisemną z mieszkania TBS po za-
kończeniu okresu wypowiedzenia 
przekazuje lokal protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Na pod-
stawie protokołu przygotowuje 
się  ogłoszenie o rozpoczęciu pro-
cedury kwalifikacji przyszłych na-
jemców na zwolniony lokal. Nowy 
najemca wyłaniany jest spośród 
złożonych wniosków przez Ko-
misję Kwalifikacyjną. 

PN: Czy w powyższym przypad-
ku trzeba przywrócić mieszka-
nie do stanu początkowego (ma-
lowanie ścian na biało itd.), jeże-
li chętny nowy najemca chciałby 
przejąć w obecnym stanie (zabu-
dowy z karton-gipsu, meble ku-
chenne + sprzęt zabudowany w 
meblach, zabudowy meblowe 
(szafy), płytki + zabudowy me-
blowe w łazienkach)(TBS)?

AW: Zgodnie z postanowieniami 
umów najmu mieszkania będą-
cego własnością Towarzystwa, 
najemca jest zobowiązany:  
„ 1. Po zakończeniu najmu, Na-
jemca jest zobowiązany odnowić 
lokal i dokonać obciążających go 
napraw, a także zwrócić Towa-
rzystwu równowartość zużytych 
elementów wyposażenia tech-
nicznego, wymienionych w art. 
6 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie 
praw lokatorów. 
1.1. W przypadku nie dokonania 
powyższych czynności, Towarzy-
stwo dokona odnowienia lokalu, 
niezbędnych napraw, wymiany 
zużytych elementów wyposa-
żenia technicznego, obciążając 
Najemcę kosztami, które zostaną 
potracone z wniesionej przez Na-
jemcę kaucji. W przypadku, gdy 
kwota kaucji nie pokryje kosztów, 
Najemca zobowiązany jest uregu-
lować brakującą kwotę. 
1.2. Dotyczy to również rozwią-
zania umowy najmu, w związku z 
zamianą lokalu. 
2. W przypadku wprowadzenia 
przez Najemcę ulepszeń lub wy-
miany elementów wyposażenia 
technicznego, bez zgody Towarzy-
stwa, Towarzystwo może żądać 
usunięcia i przywrócenia stanu 
poprzedniego, jeżeli nie naruszy 
to substancji lokalu, albo ulep-
szenia zatrzymać za zwrotem 
wartości, uwzględniającej ich 
zużycie wg stanu na dzień opróż-
nienia lokalu.”
Mieszkania przekazywane proto-
kolarnie są odmalowane na biało 
oraz zawierają dwa załączniki: 
1) zaświadczenie z Ewidencji 
Ludności Urzędu Miasta Często-
chowy o wymeldowaniu wszyst-

kich zameldowanych pod danym 
adresem osób 
2) aktualny protokół z przeglądu 
pieca dwufunkcyjnego. Dodat-
kowo z mieszkania powinny być 
usunięte ruchomości będące wła-
snością najemcy. W sytuacjach po-
zostawiania szaf zabudowanych 
lub innych mebli zostaje  wpi-
sana do protokołu informacja, 
że w przypadku  nieprzyjęcia 
mieszkania przez następnego 
najemcę i niezaakceptowania 
wprowadzonych zmian dotych-
czasowy najemca zobowiązuje 
się na własny koszt do przy-
wrócenia mieszkania do stanu 
poprzedniego w ciągu 7 dni.  W 
przypadku niedotrzymania wa-
runków powyższego zapisu ZGM 
zleci wykonanie robót, a kosz-
tami remontowymi i utylizacją 
pozostawionych w mieszkaniu 
ruchomości obciąży dotychcza-
sowego najemcę w rozliczeniu 
kaucji i partycypacji. 

PN: Czy mieszkanie w TBS moż-
na wykupić na własność?

AW: Mieszkania w TBS nie można 
wykupić na własność. ZGM TBS 
zawiera z mieszkańcami TBS-ów 
umowy najmu na czas nieokre-
ślony. 

PN: Czy można zwrócić mieszka-
nie bez przywracania do „stanu 
początkowego”?

AW: Tak, ale w protokole zdaw-
czo-odbiorczym pracownicy od-
bierający mieszkanie zawierają 
zapis, czego najemca zamiesz-
kujący dotychczas w mieszkaniu 
nie dokonał oraz informację, że 
Spółka zleci wykonanie wyma-
ganych robót, a kosztami ob-
ciąży dotychczasowego najemcę                                
w rozliczeniu kaucji i partycypacji. 

PN: Jeżeli dochodzi do sytuacji, 
w której mieszkaniec posiada 
zadłużenie w opłatach czynszo-
wych, czy ma on szansę „odpra-
cować” swój dług? Ile jest ewen-
tualnie takich osób i jak mogą 
się zgłosić?

AW: Urząd Miasta Częstochowy 
oraz Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie wie-
lokrotnie wychodzili z pomocą do 
zadłużonych lokatorów zasobów 
komunalnych. Od 2014 roku z 
powodzeniem działa program 
„Praca za czynsz”, do którego do 
tej pory zakwalifikowało się 188 
mieszkańców miasta. Wykonując 
różne prace, w latach 2014-2022, 
w sumie spłacili oni ponad 2 200 
000 zł zaległości czynszowych. 
Stawka godzinowa w programie 
„Praca za czynsz” wynosi 19,70 zł. 

Działa również program oddłu-
żeniowy dla mieszkańców. To 
już kolejna, po „Pracy za czynsz”, 
oferta skierowana do zadłużo-

nych najemców lokali komu-
nalnych.  Program to wyjście 
naprzeciw potrzebom osób, które 
na co dzień borykają się z trud-
nościami materialnymi i dużymi 
zaległościami czynszowymi. Ma 
on przede wszystkim ułatwić 
spłatę zadłużenia wobec Gminy 
Miasta Częstochowy, a także 
zapobiegać zjawiskom bezdom-
ności i wykluczenia społecznego 
osób zagrożonych utratą miesz-
kania. Skorzystanie z programu 
może skutkować zawieszeniem 
prowadzonych wobec dłużnika 
procedur windykacyjnych. ZGM 
TBS cyklicznie przeprowadza 
także „Akcję udostępniania ofert 
pracy” najemcom lokali komunal-
nych i członkom ich rodzin oraz 
wszystkim osobom szukającym 
pracy. Tylko w pierwszej edycji 
tej akcji wzięło udział blisko 1700 
lokatorów, którzy skorzystali z 
ponad 300 ofert udostępnionych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w 
oddziałach Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. ZGM TBS od kilku 
lat jest również organizatorem 
konkursu „Rzetelny lokator”. W 
ten sposób docenia on tych miesz-
kańców, którzy regularnie płacą 
czynsz. Warunkiem uczestnictwa 

w zmaganiach jest niezaleganie z 
opłatami za mieszkanie na koniec 
roku. Za każdym razem zwycięzca 
i wyróżnieni otrzymują cenne na-
grody rzeczowe. 

 PN: ZGM TBS realizuje różnego 
rodzaju akcje profilaktyczne. W 
marcu była to akcja „Bezpieczna 
kobieta”. Jaki był jej cel? 

AW: „Bądźmy silne i bezpieczne” 
to przewodnie hasło akcji „Bez-
pieczna kobieta”, którą wspólnie z 
partnerami realizuje ZGM „TBS” w 
Częstochowie. Celem działań jest 
promocja bezpiecznych postaw 

wśród lokatorek zasobów miesz-
kaniowych ZGM „TBS”. Celem 
akcji jest również edukacja zdro-
wotna. Wiele kobiet wciąż nie 
wie, jak dbać o własne zdrowie, 
jak działać profilaktycznie, by 
uniknąć problemów zdrowotnych. 
W przestrzeni publicznej wciąż 
panuje także wiele krzywdzących 
dla kobiet przekonań, np. takich, 
że w sytuacji zagrożenia każda 
kobieta pozostanie bierna i łatwo 
stanie się ofiarą agresora. Autorzy 
marcowej akcji edukacyjnej „Bez-
pieczna kobieta” – realizowanej od 
Dnia Kobiet - są zdania, że wbrew 
niesprawiedliwym stereotypom 
kobiety są niezwykle silne psy-
chicznie i potrafią sprostać nawet 
najtrudniejszym życiowym sytu-
acjom. Autorzy akcji apelują do 
kobiet, by reagowały na przemoc, 
niezależnie od tego czy same jej 
doświadczają czy są jej świadkami. 
Wiemy, że w 2020 i 2021 roku w 
sposób znaczący zwiększyło się 
zagrożenie dla ofiar przemocy 
domowej. Badania wykonane w 
Częstochowie potwierdziły nie 
tylko to zjawisko, ale także zni-
komą wiedzę w zakresie reago-
wania lokatorek i lokatorów na 
przemoc. Dlatego do mieszkanek 

miasta trafił poradnik edukacyjny 
pt. „Bezpieczna kobieta” przygo-
towany we współpracy z Urzędem 
Miasta Częstochowy, Komendą 
Miejską Policji w Częstochowie, 
Miejskim Szpitalem Zespolonym 
i Stowarzyszeniem „Częstochow-
skie Amazonki” oraz spot radiowy, 
który promuje bezpieczne po-
stawy wśród kobiet. Dodatkowo 
na autobusach MPK pojawiły się 
banery z memami autorstwa ilu-
stratorki i działaczki kulturalnej 
Marty Frej. Akcja odbywa się pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Częstochowy Krzysztofa Maty-
jaszczyka.   

Częstochowa

Mieszkania TBS 
- to warto wiedzieć!

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Co oznacza TBS?
Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego – w skrócie TBS 
są państwowymi lub prywat-
nymi spółkami, ewentualnie 
spółdzielniami non-profit. 
Funkcjonują dzięki środkom 
z Krajowego Funduszu Miesz-
kaniowego (KFM), bazując na 
gruntach należących do samo-
rządów. TBS-y zaciągają od 
KFM preferencyjne kredyty 
na budowę nieruchomości, 
a te nieruchomości są później 
wynajmowane osobom speł-
niającym określone kryteria. 
Podstawowym celem TBS-ów 
jest budowa tanich lokali, 
które mają zaspokoić po-
trzeby mieszkaniowe osób fi-
zycznych posiadających stałe, 
ale umiarkowane dochody. 
Nie są to więc podmioty na-
stawione na zysk i nie działają 
w oparciu o zasady rynkowe.

Jak działa TBS?
Każdy TBS ma nieco inny 

regulamin, jednak ogólne 
zasady funkcjonowania ta-
kich podmiotów są podobne 
i wyznaczone przez odgórne 
przepisy. Najemca, który 
spełnia określone kryteria, 
podpisuje umowę z TBS-em. 
Najczęściej kolejnym krokiem 
jest uiszczenie tzw. opłaty 
partycypacyjnej, czyli 10-
15% kosztów budowy, ale to 
rozwiązanie nie zawsze jest 
stosowane. Później najemca 
otrzymuje klucze i wyznacza 
osoby, które mają prawo do 
użytkowania lokalu, czyli np. 
członków swojej rodziny. 
W założeniu, mieszkania 
TBS przeznaczone są do 
długookresowego wynajmu, 
także można w nich spo-
kojnie mieszkać przez kilka 
lat, bez obawy o to, że wy-
najmujący rozwiąże umowę 
z miesięcznym czy dwumie-
sięcznym wypowiedzeniem.

Czym jest opłata 
partycypacyjna  
w mieszkaniach TBS?

Opłata partycypacyjna 
może być obligatoryjna albo 
obowiązkowa – zależy to już 
od indywidualnego regula-
minu danego TBS-u. Może 
ona wynosić od 10% do 30% 
kosztów budowy mieszkania, 
ale najczęściej jest ona bliższa 
dolnej granicy. Wpłaca ją na-
jemca na konto TBS-u po za-
warciu umowy najmu. Dzięki 
temu uzyskuje on niższy 
czynsz. Opłatę można więc 
traktować jako specyficzną 
formę, stosowanej przy kla-
sycznym wynajmie, kaucji lub 
wkładu własnego, jaki sto-
suje się przy kredytach hipo-
tecznych.

 ■ zdj. ZGM TBS
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Po kilkudziesięciu koncertach 
w Niemczech zespół Grego-
rian Grace zamierza dać 6 
wyjątkowych koncertów w 
polskich salach koncertowych. 
Do tej pory każde wydarzenie 
kończyło się wielokrotnym bi-
sowaniem i owacjami na 
stojąco. Na czym polega fe-
nomen gregoriańskiej muzyki 
rozrywkowej?

Z niemieckich świątyń i sal 
koncertowych do Filharmonii 

Częstochowskiej

Dziewięcioosobowy zespół 
Gregorian Grace wystąpił już w 
wielu miastach na terenie Nie-
miec. W każdym z nich widownia 
wypełniona była po brzegi. Teraz 
przyszedł czas na Polskę. Grupa 
zawita w 6 miastach, gdzie da 
koncerty w renomowanych salach 
koncertowych. Niepowtarzalną 
okazję do uczestniczenia w tym 
niezwykłym koncercie będą mieli 
również częstochowianie. Wyda-

rzenie muzyczne o którym mowa, 
odbędzie się już 13 maja 2022 r. o 
godz. 19:00 w Filharmonii Często-
chowskiej.

Występy Gregorian Grace na-
wiązują do chorału gregoriań-
skiego. Ten tradycyjny, liturgiczny 
śpiew, oryginalnie wykonywany 
jest a capella w języku łacińskim. 
– Źródłem melodii chorałowych 
były motywy zaczerpnięte z róż-
nych kultur Wschodu i Zachodu 
– wyjaśnia Michał Jan Barański, 
koordynator trasy koncertowej z 
agencji Kultura Żyje. Gregorian 
Grace wykonuje tradycyjne ko-
ścielne modlitwy we własnych, 
niepowtarzalnych interpreta-
cjach. Oparte są one na starodaw-
nych neumach, lecz otrzymują 
ducha świeżości poprzez użycie 
współczesnego instrumentarium. 
W Częstochowie wystąpią z towa-
rzyszeniem improwizujących mu-
zyków oraz w magicznej, łagodnej 
aurze dźwięków muzyki elektro-
nicznej. To z pewnością będzie 
niezwykła muzyczna podróż od 

starożytności do współczesności.
Koncert Gregorian Grace ma 

ogromną wartość kulturalną. 
Oprócz gregoriańskiego, suro-
wego śpiewu chóralnego usły-
szymy hity światowego formatu 
w niespotykanych dotąd aranża-
cjach. Aby pobudzić wyobraźnię 
widzów i sprawić, że zostaną 
„pochłonięci w całości” przez 
Gregorian Grace, dźwięki muzyki 
zostaną wzbogacone efektami 
świetlnymi dopasowanymi do 
każdego z utworów. Od tajemni-
czego światła pochodni wynurza-
jącego się z ciemności, do pełnego, 
współczesnego koncertowego 
oświetlenia.

Jakie utwory pojawią się  
podczas koncertu?

Gregorian Grace łączy popkul-
turę z tradycyjnym śpiewem 
kościelnym. Podczas koncertu 
usłyszymy więc zarówno dzieła 
oparte na tradycji chrześcijań-
skiego śpiewu – wśród tych po-
ważnych i liturgicznych, znajdą się 
również średniowieczne utwory 
uważane wtedy za „rozrywkowe”. 
Tuż obok nich, pojawią się świa-
towe, współczesne hity przywołu-
jące najpiękniejsze wspomnienia 
miłośników muzyki każdego 
pokolenia: m.in. Hallelujah Le-
onarda Cohena, Knockin’ on He-

aven’s Door Boba Dylana czy 
Yesterday The Beatles. Wszystkie 
utwory, które Gregorian Grace 
zaprezentuje w Częstochowie, 
zaaranżował dla zespołu wybitny, 
toruński kompozytor, Jędrzej Ro-
checki. – Publiczność będzie

świadkiem niepowtarzalnej 
symfonii dźwięków – zapowiada 
Michał Jan Barański. Chórowi 
towarzyszyć będą instrumenty 
akustyczne oraz elektryczne. 
Możemy być pewni, że występ 
Gregorian Grace poruszy nasze 
wszystkie zmysły.

Bilety na koncert Gregorian 
Grace 13 maja 2022 o g. 19:00 w 
Filharmonii Częstochowskiej są 

ograniczone! Można je zdobyć w 
kasie Filharmonii Częstochow-
skiej oraz w bileteriach interne-
towych eventim.pl, ebilet.pl oraz 
kupbilecik.pl.

Przy zakupie biletów online w 
bileterii EVENTIM.PL, czytelnicy 
„Życia Częstochowy i Powiatu” 
mogą liczyć na rabat 20% na bi-
lety w II i III kategorii cenowej! 
Aby skorzystać z promocji, pod-
czas zakupu biletu należy wpisać 
kod: ZycieCzestochowy.

Bilety w cenach:

189 zł (najlepsze miejsca, kat. I),
159 zł (kat. II),
129 zł (kat. III).
Oprócz Częstochowy Grego-

rian Grace odwiedzą też: Toruń 
(30 kwietnia), Lublin (6 maja), 
Łódź (14 maja), Kraków (15 maja) 
oraz Koszalin (4 czerwca). Aby 
dowiedzieć się więcej o zespole i 
trasie koncertowej zapraszamy na 
stronę internetową: www.grego-
rian-grace.pl oraz na fanpage FB: 

www.fb.me/gregoriangrace.
official

Linki od bileterii internetowych:

https://www.eventim.pl/artist/
gregoriangrace/

https://www.ebilet.pl/muzyka/
pozostale/gregorian-grace/

Tylko 6 koncertów w Polsce! 

Gregorian Grace odwiedzi 
Częstochowę już 13 maja!
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

20-latek z Częstochowy

Spowodował kolizję. 
Stracił prawo jazdy

Po pijanemu pojechała po jedzenie

W czasie interwencji 
spoliczkowała policjanta

Życia pacjenta nie udało się uratować

59-latek wypadł z okna 
w szpitalu!

Kłobuck

Były wicestarosta 
stanie przed sądem

Myszków

Słono zapłacą za swoją 
przejażdżkę

Chwila nieuwagi

91-latek wypalał trawę 
na swojej posesji i o mało 
nie doprowadził do tragedii

Obowiązujące przepisy przewidują 
dwuletni okres próbny dla kierowców 
młodych stażem. Jeśli w tym czasie po-
pełnią oni trzy wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu w  komunikacji, tracą 
prawo jazdy. Przekonał się o  tym 20-
letni mieszkaniec Częstochowy.

Lublinieccy policjanci otrzymali zgłoszenie 
dotyczące zderzenia trzech pojazdów, w  re-
jonie skrzyżowania drogi krajowej DK46 
z  ulicą Pawonkowską, na terenie gminy Pa-
wonków. Jak ustalili mundurowi, sprawcą 
kolizji był 20-letni kierujący hondą. Młody 
mężczyzna zbliżając się do skrzyżowania 
z  krajówką, nie zachował bezpiecznej od-
ległości od pojazdu go poprzedzającego. 
Uderzył w tył stojącego przed nim na skrzy-

żowaniu volkswagena, a  ten siłą rozpędu 
uderzył w kolejny pojazd oczekujący na włą-
czenie się do ruchu. Wszyscy kierujący bio-
rący udział w zdarzeniu byli trzeźwi i nikt nie 
odniósł obrażeń.

Zgodnie z  nowym taryfikatorem za spo-
wodowanie zagrożenia w  bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym sprawca został ukarany 
mandatem karnym w  wysokości 1100 zło-
tych, a  na jego konto dopisanych zostało 6 
punktów. Dodatkowo mundurowi zatrzymali 
mieszkańcowi Częstochowy prawo jazdy, bo 
po sprawdzeniu w  systemach informatycz-
nych okazało się, że w  przeciągu niespełna 
dwóch lat od wydania prawa jazdy, było to 
już jego kolejne, poważne naruszenie prze-
pisów wymienionych przez ustawodawcę. 
W efekcie 20-latek stracił prawo jazdy.

Mówi się, że człowiek, kiedy jest głodny, 
robi się zły. Udowodniła to 44-latka, 
wobec której musieli interweniować 
częstochowscy policjanci. Kobieta po-
stanowiła wsiąść za kierownicę i jechać 
po jedzenie. I może nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że była 
kompletnie pijana. Na miejsce zostali 
wezwani stróże prawa. Tak to zdener-
wowało 44-latkę, że w czasie interwencji 
spoliczkowała jednego z  funkcjona-
riuszy.

Do zdarzenia doszło w  niedzielny wieczór. 
Jeden ze świadków poinformował, że do 

sieciowej restauracji dla zmotoryzowanych 
przyjechała nietrzeźwa kierująca. Gdy funk-
cjonariusze pojawili się na miejscu, kobieta 
akurat czekała na zamówiony posiłek. Poli-
cjanci postanowili sprawdzić jej stan trzeź-
wości. Jak się okazało, 44-latka miała blisko 
1,5 promila alkoholu w organizmie. - Kobieta 
zirytowana tym, że została wobec niej pod-
jęta interwencja, uderzyła w  twarz jednego 
z będących na miejscu policjantów. Wkrótce 
odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem 
alkoholu, ale również za naruszenie niety-
kalności funkcjonariusza - mówi asp. Daniel 
Zych z  częstochowskiej policji. Kobiecie 
grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Do tragicznego zdarzenia doszło 
w poniedziałek (21 marca) około go-
dziny 20.30 w  Miejskim Szpitalu na 
Zawodziu . Hospitalizowany na od-
dziale pulmonologicznym (obecnie 
oddział covidowy), 59-letni Robert 
M. wypadł z okna na pierwszym pię-
trze. Personel szpitala podjął 
natychmiastową akcję reanimacyjną, 
jednak mimo wysiłku służb ratunko-
wych, życia 59-letniego mężczyzny 
nie udało się uratować.

-  Potwierdzam, że takie zdarzenie miało 
miejsce. Oddaliliśmy do dyspozycji mo-
nitoring i  czekamy na ustalenia policji 
i  i  prokuratury. Według naszej wiedzy 
pacjent wyskoczył z  okna na pierwszym 
piętrze i tak nieszczęśliwie upadł, że mimo 
podjętej akcji ratunkowej, mężczyzna 
zmarł około trzeciej nad ranem. Ponieważ 
jesteśmy stroną, nie komentujemy tego 
zdarzenia. Czekamy na ustalenia policji 
i prokuratury - mówi Wojciech Konieczny, 
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego.

Rodzina złożyła zażalenie do prokura-
tury na nieprawidłowa opiekę nad pa-
cjentem ze strony personelu szpitalnego 
w Częstochowie.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-
-Południe wszczęła śledztwo w  sprawie 
narażenia 59-letniego pacjenta Zespo-
lonego Szpitala Miejskiego w  Często-
chowie na bezpośrednią utratę życia lub 
śmierci oraz nieumyślnego spowodo-
wania śmierci tego mężczyzny.

Śledztwo dotyczy personelu szpitala 
miejskiego w Częstochowie, który według 
rodziny sprawował niewłaściwa opiekę 
nad tym pacjentem. Zawiadomienie zo-
stało złożone przez żonę zmarłego.

W  ramach śledztwa zabezpieczono już 
dokumentację medyczną, prokuratura 
przesłucha świadków tego zdarzenia. 25 
marca odbyła się sekcja zwłok. Jak usta-
lono, przyczyną śmierci były urazy wielo-
narządowe będące następstwem spadku 
z wysokości.
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Prokuratura skierowała do sądu akt 
oskarżenia przeciwko Maciejowi B., 
byłemu wicestaroście kłobuckiemu. 
Mężczyzna jest oskarżony o ucieczkę 
przed policyjnym pościgiem i  jazdy 
w stanie nietrzeźwości.

Do zatrzymania Macieja B. doszło 3 
października 2021 roku na ulicy Jana 
Długosza w  Kłobucku. Kierowca peu-
geota nie zatrzymał się do kontroli, dla-
tego policjanci ruszyli w pościg. Maciej B. 
uciekał ulicami miasta, a w końcu porzucił 
samochód i zaczął uciekać pieszo. Wtedy 
został zatrzymany. Zdaniem policji przy-
znał się do tego, że prowadził samochód. 
Maciej B. był pijany, badania alkomatem 
wykazywały wyniki pomiędzy 0,7 a 1 pro-
milem alkoholu.

Prokuratura postanowiła, aby sprawą 
zajęła się Komenda Miejska Policji w Czę-
stochowie. Komenda Powiatowa Po-
licji w  Kłobucku została wykluczona ze 
sprawy, aby uniknąć zarzutu braku bez-
stronności. Mężczyzna został już przesłu-
chany przez śledczych, którzy postawili 
mu zarzuty jazdy w  stanie nietrzeźwości 
oraz ucieczki przed policyjnym pościgiem. 
Podejrzany nie przyznaje się do winy.

Jak wynika z opinii biegłego dotyczącej 
analizy retrospektywnej, Maciej B. w mo-
mencie, kiedy prowadził samochód miał 
około 1,1 promila alkoholu we krwi.

Oskarżony nie przyznaje się do winy. 
Twierdzi, że nie wiedział, że ściga go po-
licja, a alkohol spożył już po zakończeniu 
jazdy.
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Wkrótce przed sądem staną dwaj 
kierowcy, którzy pomimo że byli pi-
jani, postanowili wsiąść za 
kierownicę. Panowie słono zapłacą 
za swoją przejażdżkę.

Najpierw myszkowscy funkcjonariusze 
zatrzymali 29-letniego mieszkańca Żarek. 
Kompletnie pijany mężczyzna kierował 
volkswagenem golfem pomimo tego, że nie 
miał prawa jazdy.

Później stróże prawa skontrolowali 
stań trzeźwości 52-latka jadącego audi. 
Okazało się, że mężczyzna jest pijany. 
Jego badanie stanu trzeźwości wykazało 
2 promile alkoholu w organizmie. Miesz-
kaniec Zawiercia stracił swoje prawo 
jazdy. Teraz musi się liczyć z  surowymi 
konsekwencjami.

Za jazdę „na podwójnym gazie” panowie 

mogą trafić do więzienia na dwa lata.
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, 

osoba, która dopuści się jazdy bez upraw-
nień, musi liczyć się z  finałem sprawy 
w sądzie. Policjant nie może już ukarać ta-
kiej osoby mandatem. Zgodnie z  nowym 
taryfikatorem za to wykroczenie grozi 
minimum 1500 złotych. Maksymalny 
wymiar kary to aż 30 tysięcy złotych. 
Podobnie jest w  przypadku kierowania 
pojazdem niedopuszczonym do ruchu. 
Kierujący bez uprawnień musi się liczyć 
także z  zakazem prowadzenia pojazdów 
na okres do 3 lat, który sąd orzeka obli-
gatoryjnie. Przypominamy również, że 
w przypadku kiedy skazany w czasie obo-
wiązywania zakazu ponownie wsiądzie 
za kierownicę, popełnia przestępstwo 
z artykułu 244 kodeksu karnego, za które 
grozi 5 lat więzienia.

91-letni myszkowianin, wypalając 
trawę na swojej posesji, nie zapanował 
nad żywiołem. Ogień przedostał się na 
sąsiednie łąki. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało, a  strażacy szybko ugasili 
pożar.

W  czwartek przed południem patrol poli-
cjantów z  Ogniwa Patrolowo- Interwencyj-
nego myszkowskiej komendy został pilnie 
skierowany w rejon ulicy Pułaskiego w Mysz-
kowie. Z informacji przekazanej przez dyżur-
nego wynikało, że ogień wydostał się z jednej 
z posesji i zajął okoliczne łąki.

Na miejscu mundurowi zastali kilka za-
stępów straży pożarnej i  91-letniego mysz-
kowianina. Z  jego relacji wynikało, że 
chciał wypalić trawę na swojej posesji, lecz 
w  pewnym momencie nie zapanował nad 
żywiołem i  ogień zajął również sąsiednią 
łąkę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, 
a pożar udało się szybko ugasić. Za nieodpo-

wiedzialne zachowanie stróże prawa ukarali 
91-latka mandatem karnym.

Policjanci przypominają, że wypalanie łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk 
lub szuwarów grozi kara aresztu lub grzywną.

Jeśli podczas pożaru suchej roślinności 
dojdzie do zagrożenia życia ludzi lub mienia, 
czyn może być sklasyfikowany, jako prze-
stępstwo, podlegające karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

Wypalanie traw wpływa negatywnie na śro-
dowisko naturalne, zagraża roślinom i  zwie-
rzętom, niszczy ekosystem, który już nigdy 
nie będzie taki sam. Część osób stosujących 
ten nierozsądny i nielegalny proceder uważa, 
że to pomoże użyźnić glebę, co jest oczywi-
ście mitem. Najważniejsze jednak, aby wziąć 
pod uwagę, jak wypalanie pól, lasów czy nie-
użytków pozostawia ogromne spustoszenie 
i straty w przyrodzie.

 ■ TS



16 PIĄTEK-NIEDZIELA 1-3 KWIETNIA 2022

Komisja Europejska dopuściła 
do obrotu nowy lek w  profi-
laktyce przedekspozycyjnej 
COVID-19. Jego rejestrację 
poprzedziła pozytywna reko-
mendacja Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych 
(CHMP) Europejskiej Agencji 
Leków (EMA).

Lek o nazwie Evusheld jest kom-
binacją dwóch przeciwciał mo-
noklonalnych o  przedłużonym 
działaniu - tiksagewimabu i  cil-
gawimabu. Zaprojektowano je 
tak, by łączyły się z  białkiem S 
(białko kolca) wirusa SARS-CoV-2 
w  dwóch różnych miejscach. Gdy 
do tego dojdzie, wirus nie może 

wchodzić do komórki, by się w niej 
namnażać i  nie jest w  stanie wy-
wołać COVID-19.

Nowy lek został zarejestro-
wany w  profilaktyce przedekspo-
zycyjnej COVID-19 w  szerokiej 
populacji osób dorosłych oraz 
młodzieży w wieku 12 lat i więcej, 
o masie ciała co najmniej 40 kg.

CHMP oparł swoją pozytywną 
opinię m.in. na wynikach badania 
profilaktycznego III fazy o  akro-
nimie PROVENT. Objęto nim 
ponad 5 tys. dorosłych osób, które 
nigdy nie przechodziły COVID-19 
i nie były zaszczepione przeciwko 
tej chorobie ani nie stosowały 
żadnych innych prewencyjnych 
metod. Część z  nich otrzymała 
Evusheld, a część placebo.

Badanie wykazało, że zastoso-
wanie nowego leku o  77 proc. 
zmniejsza ryzyko rozwoju objawo-
wego COVID-19 w  porównaniu 
z  placebo, przy czym ochrona 
przed wirusem utrzymywała się 
co najmniej sześć miesięcy.

Lek był dobrze tolerowany. Dzia-
łania niepożądane były ogólnie ła-
godne, niewielka liczba pacjentów 
miała reakcje w  miejscu iniekcji 
leku lub reakcje nadwrażliwości. 
Dlatego CHMP oceniło, że ko-
rzyści medyczne z  zastosowania 
preparatu są większe niż ryzyko 
z nim zwiazane.

Evusheld ma chronić najbardziej 
wrażliwych pacjentów, mających 
zwiększone ryzyko niewystar-
czającej odpowiedzi na aktywne 
szczepienie (przewidywana słaba 
odpowiedź na szczepionki lub 
nietolerancja szczepionki) lub ma-
jące zwiększone ryzyko zakażenia 
SARS-CoV-21.

zdrowie

Na koronawirusa

Zmieniły się zasady zlecania  
i wykonywania testów
Zmieniły się zasady zlecania 
i  wykonywania testów na ko-
ronawirusa. Jak informuje 
NFZ zniesiona została możli-
wość samodzielnego zapisania 
się - o  konieczności ich wyko-
nania decyduje lekarz. Wciąż 
pozostają one bezpłatne. Co 
istotne jednak, od 28 marca 
przestał obowiązywać wymóg 
wykonania testu przed wy-
jazdem do sanatorium lub 
przed przyjęciem do szpitala.

 

Do szpitala i do sanatorium

Placówka medyczna od 28 
marca nie ma prawa żądać od pa-
cjenta negatywnego wyniku testu 
na koronawirusa. Dotyczy to m.in. 
wyjazdu do sanatorium lub przy-
jęcia do szpitala.

– Podstawowym warunkiem 
właściwej realizacji prawa pa-
cjentów do świadczeń zdro-
wotnych jest zapewnienie 
odpowiedniej dostępności tych 
świadczeń, w  tym ograniczanie 
barier, które mogłyby stać temu 
na przeszkodzie, a  które nie są 
niezbędne. W  aktualnie obo-
wiązującym stanie prawnym nie 
można zatem uzależniać udzie-
lenia świadczenia zdrowotnego, 
w  tym przyjęcia do szpitala, od 
przedstawienia negatywnego 

wyniku testu diagnostycznego 
w  kierunku SARS-CoV-2 – pod-
kreśla Bartłomiej Chmielowiec, 
Rzecznik Praw Pacjenta.

Kiedy wykonać test?

O  skierowaniu pacjenta na 
test w  kierunku koronawirusa 
zdecyduje lekarz, na podstawie 
oceny stanu zdrowia, w  tym ob-
jawów, które mogą wskazywać na 
COVID-19.

Po pierwsze test antygenowy. 
PCR w szpitalach

Jeśli lekarz POZ zdecyduje się 
wykonać test pacjentowi, będzie 
to szybki test antygenowy. Wynik 
testu jest znany po kilku lub kilku-
nastu minutach. Taki test lekarz 
zleci osobie z  objawami, które 
mogą być wywołane zakażeniem 
koronawirusem. Test będzie bez-
płatny dla pacjenta. - W  aktu-
alnej sytuacji, znacznego spadku 
zachorowań na COVID-19, nie 
ma potrzeby masowego testo-
wania pacjentów w  kierunku ko-
ronawirusa przed wizytą w  POZ, 
gabinecie lekarza specjalisty lub 
w szpitalu przed planowym zabie-
giem – informuje NFZ.

Test PCR będzie mógł zlecić le-
karz przed przyjęciem do szpitala, 
jeśli uzna to za konieczne. W prak-
tyce test PCR będzie stosowany 
w  przypadku ostatecznego po-

twierdzenia lub wykluczenia, czy 
objawy infekcji dróg oddecho-
wych, z  którymi pacjent pojawił 
się w szpitalu, są wywołane koro-
nawirusem.

Od 30 marca samodzielne zapi-
sanie się na test PCR przez for-
mularz zgłoszeniowy wypełniany 
online lub przez konsultanta info-
linii DOM jest niemożliwe.

Od 1 kwietnia nie można też 
zrobić bezpłatnego testu w  kie-
runku COVID-19 w  aptekach, 
laboratoriach oraz w  mobilnych 
punktach wymazowych.

Pozytywny wynik testu,  
co dalej?

W  przypadku pozytywnego 
wyniku testu w  kierunku SARS-
-CoV-2, lekarz zaleca samoizo-
lację (zwolnienie lekarskie) do 
czasu ustąpienia objawów. Do-
kładnie tak, jak przy każdej cho-
robie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia zależy od 
lekarza (zalecane minimum 7 dni), 
w  zależności od stanu pacjenta, 
czynników ryzyka ciężkiego prze-
biegu choroby COVID-19 (np. 
brak szczepienia przeciw COVID-
19, zaawansowany wiek, choroby 
przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz 
wysokiego zagrożenia wystą-
pienia powikłań.

Dopuszczony do obrotu

Jest nowy lek na COVID

Bezpłatna mammografia

Kiedy będzie można 
zrobić badanie?

Za darmo

Leczenie chirurgiczne 
nowotworu prostaty  
z użyciem robota

Mieszkanki naszego miasta po 
raz kolejny będą mogły sko-
rzystać z  bezpłatnych badań 
mammograficznych. Mam-
mobus w Częstochowie pojawi 
się w kwietniu.

Z  bezpłatnego badania, reali-
zowanego w  ramach Programu 
Wykrywania Raka Piersi, mogą 
skorzystać panie w  wieku od 50 
do 69 lat, które nie były leczone 
z powodu raka piersi oraz:

– nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy,

– lub otrzymały pisemne wska-
zanie do wykonania badania po 
upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammogra-
ficzna będzie do dyspozycji pań 
przy markecie Auchan przy ul. 
Focha 7 6 kwietnia w  godzinach 
10.00 – 17.00.

Organizator prosi o wcze-
śniejszą rejestrację pod nr tel.  
58 666 24 44 lub na  
www.mammo.pl.

W badaniu finansowanym przez 
NFZ można wziąć udział nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania  
i bez skierowania lekarskiego.

Mammografia jest radiolo-
giczną metodą badania piersi  
u  kobiet. Polega na wykonaniu 
serii zdjęć sutka przy użyciu pro-
mieni rentgenowskich. Zdolność 
do uwidoczniania szeregu cha-
rakterystycznych zmian pozwala 
na wczesne rozpoznanie raka 
oraz innych patologii sutka, zanim 
staną się one jawne klinicznie. 
Udowodniono, że regularne wy-
konywanie badania obniża umie-
ralność z  powodu raka piersi, 
który jest najczęściej występu-
jącym u kobiet rodzajem choroby 
nowotworowej. Głównym po-
wodem, dla którego tak wiele ko-
biet nadal przez niego umiera, jest 
zbyt późne jego wykrycie. Mam-
mografię uznaje się za badanie 
skuteczne, ekonomicznie opła-
calne i bezpieczne dla pacjentek.

Od 1 kwietnia chorzy na no-
wotwór prostaty mają 
zagwarantowane darmowe le-
czenie chirurgiczne z  użyciem 
robota. Jakie kryteria trzeba 
spełnić, aby skorzystać z  tego 
programu?

Leczenie chirurgiczne raka gru-
czołu krokowego z  zastosowa-
niem systemu robotowego zostało 
dodane do katalogu świadczeń 
gwarantowanych finansowanych 
ze środków publicznych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia z za-
kresu leczenia szpitalnego. Od 1 
kwietnia zaczęło obowiązywać 
zmienione rozporządzenie mini-
stra zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z  zakresu le-
czenia szpitalnego.

Takie świadczenie będą mogły 
wykonywać placówki medyczne, 
które posiadają:

– oddział szpitalny o profilu uro-
logia lub oddział o profilu chi-
rurgia onkologiczna,

– a  także blok operacyjny w  lo-
kalizacji.

Ośrodki muszą mieć również 
udokumentowane wykonanie co 
najmniej 100 operacji usunięcia 
prostaty z  powodu nowotworu 
rocznie, przy czym ten warunek 
dotyczy operacji usunięcia pro-
staty nie tylko przy użyciu sys-

temu robotowego, ale też innymi 
metodami. W  zakresie tego wa-
runku został wprowadzony okres 
przejściowy do 1 stycznia 2023 
r. To oznacza, że ośrodek, który 
zamierza realizować takie świad-
czenie systemem robotowym, bę-
dzie musiał wykazać, że w  2022 
r. wykonał rocznie co najmniej 
100 operacji usunięcia prostaty 
z powodu nowotworu przy użyciu 
różnych metod.

Dla lekarza przeprowadzają-
cego zabieg wprowadzono wymóg 
posiadania doświadczenia w  za-
kresie przeprowadzania operacji 
z zastosowaniem systemu roboto-
wego. Taki zabieg może być wyko-
nywany przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie urologii lub chirurgii 
onkologicznej lub chirurgii czy 
chirurgii ogólnej, posiadającego 
udokumentowane doświadczenie 
pokazujące, że przeprowadził co 
najmniej 50 zabiegów prostatek-
tomii z  zastosowaniem systemu 
robotowego w  ostatnim roku lub 
średnio 50 w  ostatnich dwóch 
latach.  Powinno to być potwier-
dzone przez właściwego konsul-
tanta wojewódzkiego. W zakresie 
tego warunku również został 
ustanowiony okres przejściowy 
do 1 stycznia 2023 r.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wypoczynek

Gdzie lecieć na urlop?
TOP 5

Najpopularniejsze 
wakacyjne kierunki

To możliwe!

Zakup domu  
we Włoszech za 1 euro

Urlop za granicą? Czemu nie! 
Pandemia koronawirusa 
wpłynęła na turystykę i choć 
podróżuje się teraz inaczej, tu-
ryści w dalszym ciągu 
spragnieni są wycieczek do 
atrakcyjnych miejsc. Wiele 
krajów zniosło już obo-
strzenia, które nieco 
utrudniały przekraczanie 
granic. Gdzie wybrać się na 
urlop, aby uniknąć testów lub 
kwarantanny? Podpowia-
damy.

Biura podróży oferują obecnie 
dużo wycieczek w atrakcyjnych 
cenach – zwłaszcza oferty Last 
Minute cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Dla niektórych 
zniechęcająca okazać się może 
obowiązkowa kwarantanna lub 
przymusowe testy na obecność 
koronawirusa COVID-19. Gdzie 
lecieć, aby tego uniknąć? 

Lista krajów, do których możesz 
lecieć z Polski bez obowiązku od-
bycia kwarantanny po przylocie, 
jeżeli posiadasz ważny Unijny 
Certyfikat COVID:

Albania, Bułgaria, Chorwacja, 
Cypr, Czarnogóra, Dominikana, 
Egipt, Grecja, Hiszpania i Wyspy 
Kanaryjskie, Jordania, Kenia, 
Kostaryka, Kuba, Macedonia, 
Malediwy, Meksyk, Oman, Portu-
galia i Madera, Seszele, Sri Lanka, 
Turcja, Włochy, Wyspy Zielonego 
Przylądka, Zanzibar i Tanzania, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Lista krajów, do których możesz 
lecieć z Polski bez testów na 
koronawirusa, jeżeli posiadasz 
ważny Unijny Certyfikat COVID:

Albania, Bułgaria, Chorwacja, 
Cypr Południowy, Czarnogóra, 
Dominikana, Egipt, Grecja, Hisz-
pa-nia i Wyspy Kanaryjskie, 
Jordania, Kenia, Kostaryka, Ma-
cedonia Północna, Madera, Ma-
lediwy, Meksyk, Malta, Oman, 
Portugalia, Seszele, Sri Lanka, 
Tunezja, Turcja, Włochy, Wyspy 
Zielonego Przylądka, Zanzibar i 
Tanzania, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie.

Lista krajów, do których możesz 
lecieć z Polski bez testów na 
koronawirusa – niezależnie od 
szczepień i statusu ozdrowieńca:

Czarnogóra, Dominikana, Jor-
dania, Kostaryka, Madera, Male-
diwy, Meksyk

Lista krajów, które wymagają 
testu na obecność koronawirusa 
przed wylotem lub po przylocie 
z Polski od osób niezaszczepio-
nych:

Albania – wymagany test PCR 
lub antygenowy przed wylotem, 
Bułgaria – wymagany test PCR 
lub antygenowy przed wylotem, 
Chorwacja – wymagany test PCR 
lub antygenowy przed wylotem, 
Cypr Południowy – wymagany 
test PCR przed wylotem, test PCR 
po przylocie + test antygenowy po 
72 godz. od przylotu, Egipt – wy-
magany test PCR lub antygenowy 
przed wylotem lub PCR po przy-
locie na lotnisku, Grecja – wyma-

gany test PCR lub antygenowy 
przed wylotem, Hiszpania kon-
-tynentalna i Baleary – wymagany 
test PCR lub antygenowy przed 
wylotem, Kenia – wymagany test 
PCR przed wylotem, Kuba – wy-
magany test PCR przed wylotem, 
Macedonia – wymagany test PCR 
lub antygenowy 
przed wylotem, Ma-
lediwy – wymagany 
test PCR przed wy-
lotem, Portugalia 
kontynentalna – wy-
magany test PCR 
lub antygenowy 
przed wylotem, 
Sri Lanka – wyma-
gany test PCR lub 
antygenowy przed 
wylotem, Tunezja – 
wymagany test PCR 
lub antygenowy 
przed wylo-tem, 
Turcja – wymagany 
test PCR lub antygenowy przed 
wylotem, Włochy – wymagany 
test PCR lub antygenowy przed 
wylotem, Wyspy Kanaryjskie  
– wymagany test PCR lub anty-
genowy przed wylotem, Zanzibar 
i Tanzania – wymagany test PCR 
przed wylotem, Zielony Przylądek 
– wymaga-ny test PCR lub antyge-
nowy przed wylotem, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie – wymagany test 
PCR przed wylotem.

Nie ma już kwarantanny  
przy wjeździe do Polski

Dzięki Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 25 marca 2022 
r. zniesiony został obowiązek 
kwarantan-ny po przekroczeniu 
granicy Polski. Nie trzeba już 
przedstawiać certyfikatu szcze-
pie-nia/ozdrowienia, ani wy-
konywać testów w kierunku 
SARS-COV-2. Dotyczy to wszyst-
kich po-dróżnych, bez względu 
na to, czy są osobami zaszczepio-
nymi, niezaszczepionymi czy po-
siadają sta-tus ozdrowieńca. 

Zastanawiasz się, gdzie w tym 
roku wybrać się na wakacje? 
Warto wziąć pod uwagę pięć 
najbardziej popularnych kie-
runków, na które decydują się 
Polacy – w końcu ich atrakcyj-

ność nie wzięła się 
znikąd. 

Turcja od kilku lat 
stanowi numer 1 
wśród turystów z 
Polski. Dlaczego ten 
kierunek jest tak 
często wybierany? 
Nie bez znaczenia 
pozostaje niska cena 
w stosunku do wy-
sokiej jakości. Turcja 
jest jedną z najlep-
szych opcji na wa-
kacje All Inclusive. 

Jeżeli marzy wam się wypoczynek 
wśród pięknych krajobrazów i ko-
rzystanie z niezliczonych, hotelo-
wych atrakcji, wybór jest prosty. 
Grecja i jej cudowne wyspy rok-
rocznie przyciągają urlopowiczów, 
którzy spragnieni są pięknych 
widoków, niezwykłej przyrody i 
wyśmienitej kuchni. Oferta tury-
styczna jest naprawdę obszerna – 
można spędzić czas wyłącznie na 
leniwym wypoczynku, zwiedzać 

niezliczone zabytki na wyspach, 
poznawać kulturę Grecji lub po-
stawić na aktywność na świeżym 
powietrzu.
Egipt – turkusowe morze, komfor-
towe hotele, fascynujące zabytki. 
Czego chcieć więcej? To kolejny 
kierunek, który jest często wy-
bierany przez polskich turystów. 
Biura podróży oferują wycieczki 
w pakietach All Inclusive, co jest 
bardzo wygodne, zwłaszcza dla 
rodzin z dziećmi. Obiekty wypo-
czynkowe często posiadają aqu-
aparki, co stanowi dodatkową 
atrakcję. Poza tym warto poznać 
starożytną kulturę – zobaczyć 
słynne Piramidy, Kair czy Luksor i 
Dolinę Królów. 
Dominikana to synonim beztro-
skich wakacji pod palmami. Jeżeli 
lubicie rajskie plaże, piękne za-
chody słońca i tropikalny klimat, 
ten kierunek będzie dla was ide-
alny. 
Hiszpania rokrocznie przyciąga 
rzesze turystów, którzy chcą nie 
tylko wypocząć, ale też trochę się 
rozerwać. Świetna opcja zarówno 
dla rodzin z dziećmi, par czy grup 
przyjaciół. Piękne wybrzeża, 
liczne atrakcje w kurortach oraz 
możliwość wykupienia ofert All 
inclusive.

Marzysz o tym, aby za-
mieszkać w słonecznej Italii? 
A gdyby tak jeszcze kupić dom 
za 1 euro? To możliwe, ale pod 
pewnym warunkiem.

O możliwości zakupienia domu 
we Włoszech za 1 euro zrobiło się 
głośno w mediach już jakiś czas 
temu. Choć te oferty są praw-
dziwe, mogą wzbudzać wśród 
zainteresowanych podejrzliwość. 
Nic dziwnego – w końcu rzadko 
kiedy trafiają się takie atrakcyjne 
okazje. Musi być jakiś haczyk – 
w tym przypadku chodzi przede 
wszystkim o zobowiązanie się 
do wyremontowania całej in-
westycji, a to generuje kolejne 
koszty. Budynki, które są wysta-
wiane na sprzedaż przez władze 
poszczególnych miasteczek za 
symboliczną kwotę, to najczęściej 
zapuszczone rudery. Rzadko kiedy 
znajdują się także w atrakcyjnych 
turystycznie miejscach. Proces 
nabycia takiej nieruchomości nie 
jest prosty. Zazwyczaj organizo-
wane są aukcje, gdzie cena wywo-
ławcza to 1 euro, ale może zostać 
podbita i sięgnąć kilkanaście bądź 
kilkadziesiąt tysięcy euro więcej. 
Najczęściej biorą w nich udział 
obywatele Stanów Zjednoczo-
nych i Chin. Zainteresowanie jest 
naprawdę duże. To całkiem niezły 
chwyt marketingowy, ponieważ 
ogłoszenia o sprzedaży domów 

za 1 euro przyciągają uwagę i pro-
mują poniekąd małe, nieco opu-
stoszałe miasteczka. To kolejny 
powód, dla którego władze decy-
dują się na wyprzedawanie nieru-
chomości – chcą ściągnąć nowych 
mieszkańców i tchnąć życie w te 
miejsca.

Warto czy nie warto?

Budynki, które są wystawiane na 
sprzedaż za symboliczne 1 euro 
muszą zostać wyremontowane 
– to główny warunek transakcji. 
Nabywca ma na to określony czas 
od daty zakupu – na przykład 3 
trzy lata. W tym czasie powinien 
odrestaurować lokal. Taka umowa 
obowiązywała w przypadku 
nieruchomości w miejscowości 
Maenza. Jej burmistrz wystawił 
w minionym roku kilka takich 
obiektów na próbę, ale docelowo 
ma być ich około setki. Budynki te 
pochodzą z XVII wieku i wymagają 
gruntownego remontu. Nabywcy 
muszą uiścić również kaucję w 
wysokości 5 tys. euro, która zwra-
cana jest dopiero po rozliczeniu 
się ze zrealizowanego zadania. 
Zakup takiego domu nie jest tak 
prosty, jak by się mogło wydawać. 
Czy warto? To zależy od zakresu 
prac, jakie należy przeprowa-
dzić w danym miejscu. Może się 
okazać, że bardziej opłaca się 
kupić dom w wyższej cenie, ale 
bez zobowiązań.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj, zdj. freepik.com

B
u

lg
ar

ia

Tu
rcja

E
gip

t

H
is

zp
an

ia

D
om

in
ik

an
a

Za
n

zi
ba

r



18 PIĄTEK-NIEDZIELA 1-3 KWIETNIA 2022 edukacja / ogłoszenia

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

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

W Słowackim się dzieje!
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Olimpiady, konkursy, 
turnieje…

Uczniowie naszej szkoły: Ma-
teusz Ślęzak, Kacper Menkarski 
i Adam Paliwoda zakwalifikowali 
się do etapu centralnego Ogólno-
polskiej Olimpiady Przedmiotowej 
im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”! 

Do etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy o III RP zakwalifikował się 
Stanisław Stępień.  Z kolei w finale 
VI edycji Konkursu „Od mundurka 
do togi” II miejsce zajął Mateusz 
Caban, a Marta Gaudy została 
wyróżniona! Natomiast Magda-
lena Kulesza zakwalifikowała się 
do etapu centralnego VIII edycji 
Olimpiady Solidarności. Kinga Gaj 
i Ewa Polaczkiewicz zostały fina-
listkami Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Włoskiego.  Justyna 
Rygał zajęła III miejsce w kategorii 
SENIOR w finale Ogólnopolskiego 
Konkursu Angielskiej Ortografii 
Spelling Quiz 2022, a Jan Mie-
czyński uzyskał w tym konkursie 
wyróżnienie. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za dalsze zmagania!

Wydarzenia, uroczystości, 
inicjatywy…

17 marca 2022 r  mury naszego 
liceum zazieleniły się za sprawą 
uczniów ubranych na zielono, 
czyli w barwy przypominające o 
dniu Świętego Patryka, patrona 
Irlandii. Ponadto uczniowie klas 
pierwszych wzięli udział w zaję-
ciach realioznawczych z języka 
angielskiego, podczas których 
przybliżono życiorys św. Patryka 
i zwyczaje związane z obchodami 
tego święta na całym świecie. 
Prezentowano również taniec ir-
landzki. Zwieńczeniem zajęć była 
gorąca rywalizacja o miejsce na 
podium. Quiz na aplikacji Kahoot i 
piosenka o Św. Patryku mocno an-
gażowała uczniów.

Również 17 marca 2022 r. odbył 
się Salon Literacki połączony z 
Licealnym Turniejem Jednego 
Wiersza im. Haliny Poświatow-
skiej o Nagrodę Dyrektora Szkoły. 
Tematem Salonu była poezja 
Pokolenia Kolumbów. Podczas 

wydarzenia rozstrzygnięto dwa 
konkursy: recytatorski i multime-
dialny „Kolumbowie. Rocznik 21”.

21 marca, w pierwszy dzień 
wiosny, w naszej szkole roze-
grany został turniej szachowy. Do 
gry przystąpiło 18 uczestniczek i 
uczestników. Zawody rozgrywane 
były w fazie wstępnej w trzech 
grupach eliminacyjnych. Najlep-
szych dwóch zawodników z grup 
awansowało do szkolnego finału. 

Natomiast 24 marca 2022 r. 
odbył się finał X edycji Powiato-
wego Konkursu Recytatorsko – 
Wokalnego „English through Art” 
dla uczniów szkól podstawowych, 
który organizowany jest przez na-
uczycieli języka angielskiego I LO.  
Konkurs objęty jest honorowym 
patronatem Dyrektora Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Ka-
towicach i znalazł się w wykazie 
zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych organizowanych 
przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wymie-
nione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej i uwzględ-
nione w postępowaniu rekruta-
cyjnym pod pozycją 267.

Jak w wielu innych polskich szko-
łach, 23 marca odbył się u nas tzw. 
“No Backpack Day” - dzień bez 
plecaka, którego celem, jak sama 
nazwa wskazuje, było przynie-
sienie swoich szkolnych podręcz-
ników w czymś, co plecakiem nie 
jest. Społeczność Słowackiego po 
raz kolejny pokazała, że nie bra-
kuje jej kreatywności. Przekrój 
przedmiotów był gigantyczny, od 
pokrowca na gitarę przez toster, 
po - wannę.

W tym roku jako społeczność 
szkolna zaangażowaliśmy się w 
bardzo ważny proekologiczny 
ruch o nazwie “Godzina dla Ziemi”. 
Jego motywem przewodnim było 
wyłączenie na godzinę  światła 
oraz wszystkich urządzeń pobie-
rających  prąd, aby Nasza Planeta 
mogła dostać chociaż chwilę tak 
potrzebnego wypoczynku. Co 
prawda, kiedy Państwo czytają ten 
artykuł „Godzina dla Ziemi” miała 
już miejsce, jednak mimo zachę-
camy, aby pewnego razu również 

spróbować podjąć się takiej akcji 
- w końcu największe zmiany za-
czyna się od siebie. 

Pod koniec miesiąca odbyła się 
w Słowackim już trzecia debata w 
języku angielskim pt. ”All people 
should be vegetarian”. Debata zo-
stała zorganizowana przez English 
Debate Club. Tym razem uczniowie 
próbowali odpowiedzieć na py-
tanie, czy wszyscy ludzie powinni 
być wegetarianami. Debata była 
niezmiernie ciekawa, debatujący 
wykazali się znajomością tematu, 
a wszystkim zebranym uczniom 
towarzyszyły ogromne emocje.

Autorzy: Kornel Adamus, Olga 
Berska, Aleksander Głębocki, Nina 

Zawadzka

Rekrutacja 2022/2023  
w Słowackim

 Egzamin za pasem, a Ty nie 
wiesz, gdzie chciałbyś spędzić 
kilka najbliższych szkolnych 
lat swojego życia? Świetnie się 
składa, bo w I LO. im Juliusza 
Słowackiego  lada moment ruszy 
nabór uczniów do klas pierw-
szych. W naszej ofercie znajdziesz 
szerokie spectrum wyborów, od 
ściśle humanistycznych do biol-
-chemu. Gwarantujemy świetne 
przygotowanie do matury oraz 
niezapomniane przeżycia. U nas 
zdobędziesz szlify olimpijskie, a 
odniesione sukcesy pomogą Ci w 
podjęciu wymarzonych studiów. 
Zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy na stronę interne-
tową naszej szkoły, gdzie szerzej 
opisujemy warunki rekrutacji 
oraz cechy poszczególnych 
klas. Oczywiście należy zoba-
czyć I LO na żywo, co umożliwi 
Dzień Otwarty już 26 kwietnia! 
Osobom, które chcą, aby Sło-
wacki na dobre zagościł w ich 
życiu, polecamy także nasze 
social media, m.in.: Facebooka, 
Instagram i TikToka, na których 
bardzo często pokazujemy, jak 
wygląda nasza szkolna codzien-
ność w Słowaku. Serdecznie Was 
zapraszamy!
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W przedsprzedaży taniej!

Bilety na mecze Włókniarza
Halowe Mistrzostwa Województwa

CKS Budowlani z 20 medalami

Rugby 7

III Turniej Mistrzostw Polski U-16

Liga 40-latków

Rozgrywki dobiegły końca

Start PGE Ekstraligi zbliża się wielkimi 
krokami. Już 8 kwietnia zielona-e-
nergia.com Włókniarz Częstochowa 
zmierzy się z Fogo Unią Leszno na sta-
dionie przy Olsztyńskiej. Kibice mogą 
liczyć na tańsze bilety w  przedsprze-
daży.

Sprzedaż wejściówek na pierwszy ligowy 
mecz zielona-energia.com Włókniarza 
Częstochowa z FOGO Unią Leszno wystar-
tuje 1 kwietnia o godzinie 15:00. Bilety bę-
dzie można zakupić za pomocą platformy 
eventim.pl bądź stacjonarnie w kasie klubu, 
która jest otwarta od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 16:00. W dniach 
6-7 kwietnia kasa w  budynku klubowym 
(wejście od ulicy Żużlowej) otwarta będzie 
w godzinach 08:00 – 18:00.

- Liczne zapytania, które kierujecie do 
nas Państwo poprzez telefony, maile oraz 
wiadomości na naszych mediach społecz-
nościowych pozwalają nam sądzić, że po-
dobnie jak my, z wielkim zniecierpliwieniem 
oczekujecie pierwszych ligowych emocji na 
Arena zielona-energia.com. Tegoroczny 
sezon będzie pierwszym po okresie pan-
demii koronawirusa, w którym bez żadnych 
formalnych ograniczeń będziemy mogli 
w  komplecie spotkać się na trybunach 
Arena zielona-energia.com. Organizacja 
spotkań ligowych, w  których do dyspo-
zycji mamy pełną pulę biletów, to dla nas 
nieopisana radość i  wyzwanie. Dlatego już 
dziś pragniemy przedstawić Państwu ceny 
wejściówek, które obowiązywać będą na 
pierwszy mecz z  FOGO Unią Leszno oraz 

zachęcić do skorzystania z  przygotowa-
nych przez nas promocji – zapowiada klub 
i  przypomina, że główną zaletą, która do-
tyczy karnetów na sezon 2022, są miejsca 
numerowane, przypisane na cały sezon 
do właściciela karnetu. - Podobne rozwią-
zanie wprowadzamy w  przypadku biletów. 
W  nowym sezonie kupując bilet w  przed-
sprzedaży będą mieć Państwo możliwość 
samodzielnego wyboru miejsca na Arena 
zielona-energia.com. Bilety, które sprze-
dawane będą w  dniu zawodów, nie posia-
dają opcji samodzielnego wyboru miejsca 
— system przypisze je automatycznie – do-
daje klub.

W przedsprzedaży taniej - nowe 
hasło, nowe rozwiązanie

Włókniarz postanowił zachęcić do kupo-
wania biletów w  przedsprzedaży, robiąc 
tym samym ukłon w  stronę kibiców – wej-
ściówki nabyte w  przedsprzedaży interne-
towej lub stacjonarnej będą tańsze.

Ceny biletów w sprzedaży stacjonarnej 
oraz internetowej do dnia meczu:

40 zł normalny
30 zł ulgowy
60 zł trybuna centralna

Ceny biletów w kasach stadionowych  
w dniu meczu:

50 zł normalny
40 zł ulgowy
70 zł trybuna centralna

Zawodnicy CKS Budowlani wywalczyli 
20 medali podczas Halowych Mi-
strzostw Województwa Śląskiego 
w  Raciborzu. Zawody odbywały się 
w  trzech kategoriach wiekowych: 
U-16, U-14 i U-12.

W  imprezie wzięło udział ponad 800 
zawodników – w  tym 38 młodych lekko-
atletów CKS Budowlani Częstochowa. Zdo-
byli oni 20 medali: 6 złotych, 8 srebrnych, 
6 brązowych, w  klasyfikacji medalowej 
zajmując zdecydowanie 1 miejsce w  woje-
wództwie. W kategorii U-16 indywidualnie 
złote medale zdobyli: Maciej Dyja 60 m ppł 
– 9,59 s, Konrad Grubecki chód sportowy 
3000 m – 18:27,10 min, Maciej Dyja wzwyż 
– 150 cm. Srebrne: Julia Trąbczyńska 60 m 
ppł – 9,92 s, Hubert Woźniak chód spor-
towy 3000 m – 18:29,20 min. Brązowe: 
Martyna Cendrowska 2000 m – 7:16,92 
min, Nikola Lewandowska kula – 11,36, 

Martyna Porada chód sportowy 2000 m 
– 14,28,28 min. W  kategorii U-14 medal 
złoty zdobyła: Emila Majewska 60 m ppł – 
10,85 s, srebrny: Emilia Majewska 300 m 
– 46,57 s, a brązowe: Weronika Wójtowicz 
w  skoku w  dal – 4,30 m i  Zuzanna Pietra-
sińska 1000 m – 3:28,57 min. W  kategorii 
U-12, medale złote: Miłosz Piasecki 600 m 
– 1:55,68 min, Natan Kantorysiński –w dal 
– 4,24 m, srebrne: Nikodem Trąbczyński 
w  dal – 3,70, Mateusz Pędziwiatr 60 m – 
8,98 s, Jagoda Trybuła 600 m – 2:00,12 
min, Wiktor Wala 600 m – 1:55,74 min, Ma-
teusz Pędziwiatr 300 m – 48,75 s. Brązowy 
medal zdobyła Amelia Młynarczyk 600 m – 
2:01,70 min. - Były to już ostatnie zawody 
halowe w  tym sezonie. Przygotowania 
w  klubie będą już teraz przebiegać pod 
kątem sezonu letniego, który rozpocznie 
się 30 kwietnia ogólnopolskim mityngiem 
lekkoatletycznym w  Częstochowie – pod-
sumował klub.

W niedzielę 3 kwietnia na 
Miejskim Stadionie Lek-
koatletycznym rozegrany 
zostanie III Turniej Mi-
strzostw Polski Kobiet 
U-16 w rugby 7. Gospoda-
rzem wydarzenia jest 
drużyna Rugby Club Czę-
stochowa.

W  sportowych zmaganiach 
weźmie udział sześć drużyn 
z  całej Polski – oprócz RC 
Częstochowa - Amazonki Lu-
blin, Venol Atomówki Łódź, 
KS Budowlani Łódź, Błyska-
wice Rzeszów oraz debiutantki w rozgryw-
kach – Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Dwa 
poprzednie turnieje rozegrane zostały je-
sienią w Lublinie i w Łodzi. Wiosną odbędą 
się cztery turnieje – w Częstochowie, Rze-
szowie, Lublinie i finałowy w Łodzi. Drużyny 
zdobywają na poszczególnych turniejach 
punkty do klasyfikacji generalnej, na pod-
stawie której wyłania się później Mistrza 
Polski Kobiet U-16 (roczniki 2008-2006). 
Częstochowianki w  pierwszym turnieju 
w  Lublinie zajęły pewnie 1 miejsce. Nato-
miast na drugi w Łodzi pojechały w mocno 
przetrzebionym kontuzjami składzie i  za-
jęły w nim 4 miejsce. Wyniki te sprawiły, że 
zajmują aktualnie w klasyfikacji generalnej 
drugie miejsce z nieznaczną stratą do lidera 
– Amazonek Lublin. Na trzecim turnieju 
w  Częstochowie drużyny zostaną podzie-
lone na dwie grupy. Nasze zawodniczki zna-

lazły się w  grupie A  z  Amazonkami Lublin 
i  Błyskawicami Rzeszów. W  drugiej grupie 
znalazły się obie drużyny z  Łodzi, a  także 
Biało-Zielone Gdańsk. W każdej z grup ro-
zegrane zostaną mecze w  systemie „każdy 
z  każdym”. Ekipy, które zajmą ostatnie 
miejsca zmierzą się ze sobą w  finale o  5 
miejsce. Pozostałe drużyny trafią do pół-
finałów, po których zagrają finał o  3 lub 1 
miejsce. Turniej rozpocznie się o  godzinie 
11:00. Początek fazy finałowej zaplano-
wany jest na godzinę 13:20. Zakończenie 
turnieju nastąpi o  godzinie 15:00. Wstęp 
na imprezę jest bezpłatny. - Nasze zawod-
niczki mają za sobą dobrze przepracowaną 
zimę, której punktem kulminacyjnym była 
ogólnopolska akcja kadr wojewódzkich, 
która odbyła się w  weekend 19-20.03 
w Łodzi. Brało w niej udział siedem zawod-
niczek naszego klubu i  zaprezentowały się 
bardzo dobrze na tle zawodniczek z innych 
klubów. Dlatego też jestem bardzo do-
brej myśli przed zbliżającym się turniejem 
w Częstochowie i mogę śmiało powiedzieć, 
że mierzymy w nim, a także w całym cyklu 
Mistrzostw Polski w strefę medalową. Tym 
bardziej zachęcamy do przyjścia na Miejski 
Stadion Lekkoatletyczny 3. kwietnia 
i  wspieranie głośnym dopingiem naszych 
dziewczyn  – podsumował Michał Krzyp-
kowski, trener drużyny kadetek RC Często-
chowa.

 ■ zdj. Rugby Club Częstochowa

W  minioną sobotę 26 marca w  Sali 
Sportowej „Częstochowianka” zakoń-
czyły się rozgrywki Ligi 40-latków 
w Piłce Siatkowej sezonu 2021/2022.

- Co prawda ostatnie spotkania sezonu 
nie mogły już nic zmienić w  klasyfikacji 
końcowej rozgrywek ale wszyscy zgroma-
dzeni w  Sali czekali na pojedynek dwóch 
najlepszych drużyn sezonu, tj. Flyspotu 
i  Poczesnej & Blachownia K&K. Spotkanie 
na pewno nikogo nie rozczarowało. Po-
czątki pierwszej i drugiej partii należały do 
Flyspotu i wydawało się, że mecz zakończy 
się po dwóch setach, jednak Poczesna & 
Blachownia walczyła do końca. Prowa-
dzonej przez Jurka Łebkowskiego drużynie 
w  pierwszym secie nie udało się dogonić 
aktualnych już mistrzów, jednak sztuka 
ta udała się w  drugim secie po zmianie 
ustawienia w  drużynie i  po emocjonującej 
końcówce. Rozpędzeni wicemistrzowie 
w  tie-breaku poszli za ciosem i  Flyspot po 
raz pierwszy w  zakończonym sezonie do-
znał porażki – relacjonuje Marcin Mazik 
z  MOSiR Częstochowa - Z  trzech zaplano-
wanych na sobotę spotkań oprócz wyżej 
opisanego odbyło się jeszcze tylko jedno 
- pomiędzy Volley a  Samymi Swoimi. Tu 
po dwóch setach ze zwycięstwa cieszyli 
się Sami Swoi, którzy w  efektowny sposób 
zakończyli udany dla nich sezon – dodaje 

kierownik ds. sportu i  rekreacji. Na zakoń-
czenie odbyło się uroczyste zamknięcie 
rozgrywek ligowych, podczas którego 
Tomasz Łuszcz – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie 
wspólnie ze Zbigniewem Warmuzem – sę-
dzią, który obsłużył wszystkie spotkania 
rozgrywek, wręczyli najlepszym drużynom 
okazałe puchary i okolicznościowe medale. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali również pa-
miątkowe podziękowania za udział w  roz-
grywkach, ponadto wręczono również 
wyróżnienia indywidualne.

 

Klasyfikacja końcowa sezonu 
2021/2022:

 
1. Flyspot – MVP drużyny Robert Szczer-

baniuk
2. Poczesna & Blachownia Klimas & 

Klimas – MVP drużyny Łukasz Burzyński
3. Sami Swoi – MVP Drużyny Michał 

Kleszczewski
4. Gmina Rędziny – MVP drużyny Przemy-

sław Błaszczyk
5. Automania Mikrus Mykanów – MVP 

drużyny Michał Mikołajczyk
6. Volley – MVP drużyny Robert Wrona
 
MVP całych rozgrywek Łukasz Burzyński 

- Poczesna & Blachownia Klimas & Klimas



20 PIĄTEK-NIEDZIELA 1-3 KWIETNIA 2022 zapraszamy!

INFORMACJA: 792 620 051

INFORMACJA: 792 620 051


