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Osoby, które z pozytywnym efektem ukończą egzamin na prawo jazdy, będą 
mogły natychmiast wsiąść za kierownicę. Dokument uprawniający ma być  
bowiem dostępny dla nich w ciągu zaledwie 0,3 sekundy. Tak przynajmniej  

chcieliby rządzący.

Całkowita cyfryzacja

Prawo jazdy 
od razu
po zdanym 
egzaminie

Minister Janusz Cieszyński 
przedstawił plany rozwoju e-usług 
na nadchodzący rok. Zapowiedział 
nową wersję publicznej aplikacji 
mobilnej- mObywatel 2.0, która 
już teraz nazywana jest cyfrową 
rewolucją. - Chcę podkreślić, 
że mObywatel 2.0 jest to filo-
zofia, strategia rozwoju e-usług, 
z  których Polacy bardzo chętnie 
korzystają. Będzie to aplikacja, 
która pozwoli załatwiać sprawy 
urzędowe od początku do końca 
za pomocą smartfona. Wraz z  jej 
wprowadzeniem wejdą w  życie 
przepisy, które zagwarantują, 
że mObywatel będzie respekto-
wany przez wszystkie instytucje 
państwowe – wskazał Janusz 
Cieszyński Sekretarz Stanu ds. Cy-
fryzacji w KPRM.

Planowana aplikacja mObywatel 
2.0 to przede wszystkim duże 

ułatwienie dla obywateli, którzy 
za pomocą e-usług nie będą mu-
sieli chodzić do urzędów lecz 
za pomocą smartfona w  szybki 
i  wygodny sposób, będą mogli ko-
rzystać z  jeszcze większej gamy 
e-usług.

Nowa odsłona aplikacji ma po-
zwolić na mobilne płatności, 
a  także pełnomocnictwo, np. do 
odebrania dziecka z  przedszkola 
lub listu na poczcie. Zmiany obejmą 
też przyszłych kierowców. mOby-
watel 2.0 ma bowiem sprawić, że 
czas oczekiwania na prawo jazdy 
po zdanym egzaminie ma zająć... 
0,3 sekundy. Zanim dokument zo-
stanie odebrany z  urzędu, pojawi 
się on w cyfrowym portfelu.

Zdaniem rządzących digitalizacja 
to nieunikniony proces, który 
w  wielu przypadkach ułatwia co-
dzienne funkcjonowanie. Więcej 

informacji na temat mobilnej apli-

kacji mObywatel można znaleźć na 

stronie: https://www.gov.pl/web/

mobywatel

mObywatel to cyfrowy 

portfel na dokumenty 

i  usługi. Dzięki aplikacji 

można m.in. zalogować się 

do e-Urzędu Skarbowego 

i  rozliczyć PIT, realizować 

eRecepty bez podawania nu-

meru PESEL, potwierdzać na-

byte uprawnienia kierowcy, 

sprawdzać punkty karne czy 

dane samochodu, korzystać 

z  mLegitymacji szkolnej lub 

studenckiej.

 ■ Katarzyna Gwara
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„MotoAsy”

Dodatkowe lekcje dla motocyklistów
Przed nami kolejna edycja wyda-
rzenia „MotoAsy”. Wszyscy 
miłośnicy jednośladów będą mieli 
okazję udoskonalić technikę pro-
wadzenia tego typu pojazdów na 
placu manewrowym, sprawdzić 
swoją wiedzę z zakresu przepisów 
ruchu drogowego, a także odbyć 
szkolenie z pierwszej pomocy.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie 
wspólnie z policjantami z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach, Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
w Częstochowie, Zarządem Terenowym 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów i Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Kato-
wicach zaprasza motocyklistów na ko-

lejną edycję eventu „MotoAsy”.
15 maja od godziny 9.30 na terenie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Częstochowie przy ulicy 
Hallera 1 miłośnicy jednośladów będą 
mogli sprawdzić swoją wiedzę z obowią-
zujących przepisów ruchu drogowego, 
doskonalić technikę jazdy na placu 
manewrowym i poćwiczyć udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Ilość miejsc ograniczona do 40 osób. De-
cyduje kolejność przybycia do Ośrodka. 
Każdy uczestnik musi posiadać przy 
sobie uprawnienia do kierowania. To już 
kolejne spotkanie, zorganizowane przez 
częstochowską drogówkę w ramach 
poprawy bezpieczeństwa kierowców 
jednośladów. Dla uczestników przygo-
towano upominki.

Sprawdź

Wakacje kredytowe:  
na czym będą polegać?
Wyższe stopy procentowe i  zwiększone 
raty kredytów to duży problem dla 
ogromnej części naszego społeczeństwa. 
Rządzący postanowili więc wesprzeć ro-
dziny, które mają kredyty hipoteczne. 
Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. 
wakacje kredytowe i dopłaty do rat.

Wakacje kredytowe – do 8  
miesięcy bez spłat rat kredytu

• Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie 
rat spłaty kredytu – po dwa miesiące w  III 
i  IV kwartale 2022 r. i  po jednym miesiącu 
w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

• Rozwiązanie będzie dostępne dla wszyst-
kich kredytobiorców, którzy mają kredyty 
w złotym polskim.

• Wszystkie terminy przewidziane w  umowie 
kredytu zostaną przedłużone.

• Wakacje kredytowe będą dotyczyć części ka-
pitałowej, jak i odsetkowej raty.

Ważne! 4 razy w 2022 r. i 4 razy w 2023 r. rata 
zostanie przesunięta do spłaty, bez odsetek. Dla 
osoby lub rodziny, która dziś płaci 2,4 tys. zł raty 
kredytu, oznacza to zmniejszenie obciążeń o 19,2 
tys. zł w latach 2022-2023. Działania rządzących 
mają pomóc w spłacie kredytów około dwóm mi-
lionom rodzin.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 
też zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na 
podstawie którego ustalane jest oprocento-
wanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim 
wskaźnikiem jest WIBOR. - Wprowadzimy me-
chanizmy, które pomogą obywatelom w  spłacie 
kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. 
WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką. Jeśli 
sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to 
stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, 
która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To 
da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których 
koszt poniosą banki – stwierdził premier. Zapo-
wiedział również zmiany dotyczące oszczędności. 
- Zaproponuję w  ciągu najbliższych dni nowe 
rozwiązania w  zakresie oszczędności. Zarówno 

oszczędności, które powinny być oferowane 
Polakom przez sektor finansowy, jak również 
oszczędności, które już dzisiaj w  Ministerstwie 
Finansów są proponowane - oświadczył szef 
rządu.

Fundusz Wsparcia  
Kredytobiorców

Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, 
którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów mogą 
korzystać z  dopłat z  Funduszu Wsparcia Kredy-
tobiorców. Obecnie opiewa on na 600 mln zł, rzą-
dzący twierdzą, że wzrośnie do 2 mld zł. Będzie 
to pula do wykorzystania już w tym roku, a na ko-
lejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie 
sektor bankowy.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest rozwią-
zaniem, z którego Polacy mogą skorzystać już dziś. 
Maksymalne wsparcie to 2 tys. zł i  może być wy-
płacane nawet przez 36 miesięcy – co daje łącznie 
72 tys. zł. dofinansowania. Część wsparcia może 
zostać umorzona.

Kto może skorzystać?

Wystarczy spełnić jeden z warunków.
• Co najmniej jeden z  kredytobiorców ma status 

bezrobotnego.
• Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkanio-

wego przekraczają 50 proc. miesięcznych do-
chodów.

• Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu 
nie przekracza w 2022 r.:

- 1552 zł /os. gospodarstwie 1 os.
- 1200 zł/os. w  gospodarstwach wieloosobo-

wych.

Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpo-
czyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty 
i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych 
miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać 
umorzona. Warunkiem umorzenia jest termi-
nowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK.  
Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 
36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. 
zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną 
umorzone.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

PKP

Z Częstochowy do Opola 
sprawniej po przęsłach  
z krakowskich mostów
Wymiana mostów między Często-
chową a  Opolem usprawnia 
przejazd pociągów. Na trasie mon-
towane są przęsła uzyskane 
z  mostu kolejowego w  Krakowie. 
Jedna konstrukcja już jest wyko-
rzystywana. Wymieniane są 
kolejne dwie. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. na prace przezna-
czyły ponad 10 mln zł ze środków 
budżetowych.  

Na szlaku Częstochowa Gnaszyn – 
Częstochowa Stradom przebudowywany 
jest kolejowy most. Sprawniejszy będzie 
ruch pociągów i  zwiększy się bezpie-
czeństwo. Poprawiona zostanie estetyka 
obiektu. Linią kursują pociągi pasażerskie 
m.in. do Warszawy, Opola i  Wrocławia 
oraz składy towarowe.

Obecnie ruch odbywa się jednym torem, 

na drugim prowadzone są roboty. Po 
przygotowaniu nowych przyczółków, 
w kwietniu zostało zamontowane przęsło. 
Stalowa konstrukcja przyjechała z  Kra-
kowa, po demontażu mostu kolejowego 
nad Wisłą. Do końca czerwca wykonawca 
zakończy prace torowe i sieciowe. W lipcu 
pociągi pojadą po wymienionej konstrukcji 
i nowym torze, a prace przeniosą się na są-
siednie przęsło i tor. Zakończenie zadania 
na obu torach przewidziane jest w  paź-
dzierniku br.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymie-
niły już konstrukcję mostu kolejowego 
w  Częstochowie Gnaszyn. Na „krakow-
skim” przęśle zamontowano nowe tory. 
Od grudnia 2021 po  przebudowanym 
obiekcie kursują pociągi.

Wartość prac na moście w Częstochowie 
Gnaszyn i na trasie Gnaszyn – Stradom to 
ok. 10,3 mln zł ze środków budżetowych.
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Czteroletni Filipek, który 
w  ubiegłym roku wbiegł na 
jezdnię wprost pod nadjeżdża-
jący samochód, potrzebuje 
naszej pomocy. Aby chłopiec 
mógł wrócić do zdrowia, po-
trzebne są pieniądze... - Zrobię 
wszystko, żeby pomóc swo-
jemu dziecku... Żeby Filipek 
wrócił do zdrowia, żeby był 
normalnym zdrowym dziec-
kiem. Jak kiedyś... Przecież to 
młody organizm i  całe życie 
przed nim. To niemożliwe, 
żeby spędził je na wózku inwa-
lidzkim – mówi mama chłopca.

Do potwornego wypadku 
z  udziałem Filipka doszło 
w czerwcu ubiegłego roku w oko-
licach przystanku przy ulicy Mi-
reckiego. Chłopiec wbiegł na 
jezdnię wprost pod nadjeżdża-
jący samochód. - To był zupełnie 
normalny dzień, jak każdy inny. 
Nic nie zapowiadało nieszczęścia. 
Jednak doszło do tragedii – nagle 

i  niespodziewanie. To stało się na 
ulicy, którą przechodziliśmy tyle 
razy.  Nie wierzyłam własnym 
oczom. Nie mogłam myśleć, ani 
oddychać. Głośno krzyczałam... 
- wspomina mama chłopca. Re-
suscytację jako pierwszy pro-
wadził jeden ze świadków, który 
jak się okazało, jest ratownikiem 
medycznym. Później pomagał mu 
również policjant. Błyskawicznie 
pojawiła się karetka pogotowia. 
Chłopiec w  ciężkim stanie został 
przewieziony do szpitala. Naj-
bliżsi długo nie wiedzieli, czy Fi-
lipek przeżyje. - Lekarze – którym 
bardzo dziękuję za zaangażo-
wanie – bardzo długo walczyli 
o życie mojego synka. Filip przez 2 
tygodnie przebywał w śpiączce. 3 
miesiące znajdował się w szpitalu 
– opowiada.

W  szpitalu lekarze stwierdzili 
uraz wielonarządowy. Doszło do 
mocnej niewydolności oddecho-
wo-krążeniowej. Zostały złamane 
kość łonowa i  kulszowa lewa. Po-
ważnych urazów doznały narządy 

wewnętrzne – śledziona, wątroba, 
pęcherzyk żółciowy, nerka. Osta-
tecznie rozpoznano kurczowe po-
rażenie czterokończynowe, urazy 
neurologiczne związane z urazem 
śródczaszkowym (encefalopatia 
pourazowa).

Ze skutkami zdarzenia chłopiec 
zmaga się do dziś. Często płacze, 
wszystko go boli, ma kłopoty ze 
snem, jest karmiony PEG-iem. 
Nie jest samodzielny - nie potrafi 
sam wykonać żadnych czynności. 
- Przez wypadek jego rozwój fi-
zyczny, psychoruchowy nie tylko 
się zatrzymał, co się nawet cofnął 
– mówi pani Justyna. Jako matka 
jestem zrozpaczona obecnym 
stanem mojego synka. Dlatego 
proszę o pomoc. Zrobię wszystko, 
żeby pomóc swojemu dziecku... 
Żeby Filipek wrócił do zdrowia, 
żeby był normalnym zdrowym 
dzieckiem. Jak kiedyś... Przecież 
to młody organizm i  całe życie 
przed nim. To niemożliwe, żeby 
spędził je na wózku inwalidzkim – 
dodaje.

Co może pomóc? Lekarze 
twierdzą, ze rehabilitacja. - Mój 
synek potrzebuje dalszego le-
czenia i stałej regularnej rehabili-
tacji. Z jednej strony konieczne są 
turnusy w prywatnej klinice reha-
bilitacyjnej. Z  drugiej strony Filip 
wymaga także korzystania i  sesji 
z  takimi maszynami, jak urzą-
dzenie multifunkcyjne czy pionier. 
Poza tym potrzebne są ortezy, 
leki, czy środki pielęgnacyjne itd. 
- podkreśla mama chłopca. Pro-
blemem są oczywiście pieniądze. 
Z  tego też powodu została za-
łożona zbiórka. Wszyscy, którzy 
chcą wesprzeć Filipka, mogą to 
zrobić za pośrednictwem strony 
https://zrzutka.pl/4-letni-fili-
pek-mial-wypadek-potrzebuje-
-pomocy.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Uwaga

Straciłeś dobrowolne ubezpieczenie 
chorobowe? Złóż wniosek do ZUS

Akademicka Częstochowa

Pieniądze dla 
częstochowskich uczelni

Potworny wypadek

Czteroletni Filipek  
potrzebuje naszej pomocy

Osoby samozatrudnione, 
którym ustało dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe 
przed 1 grudnia 2021 r., 
a w szczególności w listopadzie 
ub. roku, nie stracą ciągłości, 
jeśli do końca czerwca 2022 
roku złożą wniosek o  wyra-
żenie zgody na opłacenie 
składek po terminie.

- Od 1 stycznia 2022 r. nieter-
minowe zapłacenie składek lub 
nawet ich całkowity brak, nie po-
woduje ustania dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego. 
Będzie ono trwało aż do jego wy-
gaśnięcia lub wyrejestrowania 
z  ubezpieczenia – wyjaśnia Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa ślą-
skiego. Oznacza to, że nie trzeba 
będzie składać wniosków o  wy-
rażenie zgody na opłacenie 
składek po terminie. Wnioski 
takie (wniosek US-9) nadal mogą 
składać ci przedsiębiorcy, którzy 
mają zaległości w płaceniu składek 
za miesiące sprzed 1 grudnia 2021 
r. Zgodnie z przepisami, będą one 

przyjmowane przez ZUS tylko do 
30 czerwca 2022 r.

Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą, którym przed 1 
grudnia 2021 r., a w szczególności 
w  listopadzie ub. roku, na skutek 
nieterminowych lub niepełnych 
wpłat ustało dobrowolne ubez-
pieczenie chorobowe, a  w  kolej-
nych miesiącach opłacały składki 
na ubezpieczenia społeczne i  do-
browolne ubezpieczenie choro-
bowe, ustawodawca dał czas na 
złożenie wniosku o  wyrażenie 
zgody na przywrócenie terminu 
opłacenia składek, w  nieprzekra-
czalnym terminie tj. do 30 czerwca 
2022 r.

- Jeżeli taki przedsiębiorca do-
stanie z  ZUS zgodę, zachowa 
ciągłość ubezpieczeń. Dzięki 
temu nie będzie musiał zgłaszać 
się od nowa do dobrowolnego 
ubezpieczenia i  czekać 90 dni na 
możliwość skorzystania z  zasiłku 
chorobowego – tłumaczy rzecz-
niczka.

Niezłożenie wniosku o przywró-
cenie terminu opłacenia składek 

za listopad 2021 r. w  terminie do 
30 czerwca br., będzie skutkowało 
brakiem prawa do wypłat z  ubez-
pieczenia chorobowego. Nawet 
wówczas gdy później opłacał 
składki na ubezpieczenie choro-
bowe w  terminie i  w  prawidłowej 
wysokości, lecz brakowało po-
nownego zgłoszenia do ubezpie-
czenia chorobowego.

To oznacza brak płatnego choro-
bowego czy wypłaty zasiłku ma-
cierzyńskiego oraz opiekuńczego. 
Ponowne zgłoszenie do ubez-
pieczenia chorobowego możliwe 
będzie przez złożenie nowego 
zgłoszenia do ubezpieczenia cho-
robowego na druku ZUS ZUA i bę-
dzie wiązało się z  koniecznością 
90 dniowego wyczekiwania na 
możliwość skorzystania np. z  za-
siłku chorobowego.

Wniosek o  przywrócenie ter-
minu opłacenia składek można 
złożyć online przez PUE ZUS, bez-
pośrednio na sali obsługi klientów 
lub można wysłać go pocztą.

Ponad 200 tysięcy złotych do-
tacji otrzymały od miasta 
Uniwersytet im. Jana Długosza 
oraz Politechnika Często-
chowska w ramach programu 
„Akademicka Częstochowa”.

- Cieszę się, że ponownie mo-
żemy pozytywnie odpowiedzieć 
na wnioski naszych uczelni. W 
tym roku wśród dofinansowa-
nych zadań pojawiła się budowa 
parkingu obsługującego budynek 
UJD przy ul. Zbierskiego za 
ponad 100 tys. zł. To konieczna 
inwestycja, głównie ze względu na 
osoby z niepełnosprawnościami. 
Co do Politechniki można wy-
różnić utworzenie nowoczesnego 
Laboratorium Grafiki Kompute-
rowej dla studentów pierwszego 
w Polsce kierunku „Budownictwo 
z wykorzystaniem technologii 
BIM” - podsumował prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

Miasto pomaga tworzyć na 
uczelniach laboratoria, unowocze-
śniać sprzęt. Inwestuje też w uzu-
pełnienie bazy dydaktycznej. Poza 
tym dzięki „Akademickiej Często-
chowie” dofinansowano też m.in. 
słynnego łazika marsjańskiego 
zespołu inżynierów „PCzRover 
Team”, pikniki rodzinne promujące 
przedmioty ścisłe, a także Często-
chowski Uniwersytet Młodego 
Odkrywcy i Częstochowski Uni-
wersytet Młodzieżowy działające 
przy Politechnice.

Samorząd wspiera głównie two-
rzenie kierunków, których ist-
nienie ma uzasadnienie z punktu 
widzenia miejscowej gospodarki.

DOFINANSOWANIE W RAMACH 
PROGRAMU  

„AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA”
Uniwersytet Humanistyczno-
-Przyrodniczy im. Jana Długosza:
- Promocja rekrutacji na studia 

2022/2023 „Studiuj w Często-
chowie” 10 000 zł

- Zagospodarowanie działki nr 1/4 
w obrębie 75 do obsługi budynku 
UJD położonego przy ul. Domi-
nika Zbierskiego 107 661 zł

Politechnika Częstochowska:
- Cyfrowa uczelnia 4.0 – doposa-

żenie laboratorium: zakup inte-
raktywnych urządzeń 10 000 zł

- „Studiuj w Częstochowie” Pro-
mocja rekrutacji na studia w 
roku akademickim 2022/2023  
10 000 zł

- Częstochowski Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy – zajęcia 
dodatkowe dla uczniów szkół 
podstawowych na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Infor-
matyki Politechniki Częstochow-
skiej (edycja 7.) 10 000 zł

- Utworzenie nowoczesnego Labo-
ratorium Grafiki Komputerowej 
dla studentów pierwszego w 
Polsce kierunku Budownictwo 
z wykorzystaniem technologii 
BIM 30 000 zł

- Profesjonalna edukacja 10 000 zł
- Udział studentów z zespołu PCz 

Rover Team w finałach konkursu 
University Rover Challenge 
2022 10 000 zł

- Promocja Politechniki Często-
chowskiej i miasta Częstochowa 
poprzez prowadzenie badań 
ogniw paliwowych na Eco-mo-
bilnej jednostce naukowo-ba-
dawczej 10 000 zł

W tym roku w sumie przyznano 
207 661 zł.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Dwa pawilony dla psiaków 
zostaną wyremontowane
Dwa obiekty w  schronisku 
przy ul. Gilowej przejdą mo-
dernizację. Będzie to możliwe 
między innymi dzięki miesz-
kańcom, którzy głosowali na 
zadania związane z bezdom-
nymi czworonogami w 
budżecie obywatelskim.

Modernizacja pawilonów Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Częstochowie składa się z dwóch 
części. Pierwsza, ta z puli Budżetu 
Obywatelskiego, dotyczy pawi-
lonu 10 – czyli szpitala dla psów. 
Druga – pawilonu 13c. W pawi-
lonie nr 10 przebywają chore psy 
w trakcie leczenia –  jest tam dla 
nich 13 boksów po dwóch stronach 
korytarza wzdłuż budynku (w tym 
dwie izolatki z osobnym wejściem i 
przedsionkiem) oraz pomieszczenie 
pielęgnacyjne. Z kolei w pawilonie 
nr 13c jest 17 boksów, także prze-
dzielonych środkowym korytarzem, 
oraz pomieszczenie pielęgnacyjne.

Na liście prac do wykonania jest 
m.in. wymiana posadzek w bok-
sach oraz w ciągu komunikacyjnym 

wraz z ich odwodnieniem, montaż 
ogrzewania podłogowego (z wy-
mianą grzejników elektrycznych) 
oraz nowego oświetlenia w środku, 
a także wykonanie izolacji wodnej 
i termicznej ścian zewnętrznych w 
strefie przyziemia.  

Przeznaczenie obu budynków po 
zakończeniu inwestycji nie zmieni 
się – będą użytkowane w taki 
sposób, w jaki odbywało się to do-
tychczas.

Jak na razie miasto czeka na wy-
konawcę tych zadań. Termin skła-
dania ofert na realizację prac przy 
ul. Gilowej mija 25 maja.
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W myśl idei „Podążaj za swoją 
pasją, a sukces będzie podążał 
za Tobą” Szkoła Podstawowa 
nr 29 im. Królowej Jadwigi w 
Częstochowie zorganizowała 
trzy konkursy, których 
punktem wspólnym była 
szansa zaprezentowania przez 
ucznia swojego potencjału, 
umiejętność zdoby-wania 
wiedzy i przekazania jej w ory-
ginalny sposób. 

22 kwietnia 2022 w siedzibie 
szkoły odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów: 
VI Ogólnopolskiego konkursu 
„Bezpieczny Internet – Dzia-
łajmy razem” pod honorowym 
patro-natem Śląskiego Kuratora 
Oświaty i Prezydenta Miasta 
Częstochowy, II Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno – Przy-
rodniczego „Infografika liczbowa 
– Powie-trze się liczy” oraz II 
Wojewódzkiego Konkursu Lite-
racko-Artystycznego „Do zaczy-
tania jeden krok”. Nad dwoma 
ostatnimi honorowy patronat 
objął Prezydent Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk. 
Pierwszy z konkursów dotyczył 
bezpieczeństwa w sieci. Drugi, 
odczarowując matematykę był 
kreatywnym wyzwaniem zapre-
zentowania da-nych w ciekawy 
sposób, a trzeci miał zachęcić 
uczestników do twórczego wy-
siłku, sprowo-kować do samo-
dzielnej interpretacji utworu i 
kreatywnego operowania infor-
macjami pozy-skiwanymi z róż-

nych źródeł, czyli po prostu 
do czytania, myślenia, zabawy 
i wyrażania siebie. 

W uroczystej gali udział 
wzięli zwycięzcy konkursów, 
ich opiekunowie oraz rodzice. 
Uroczy-stość uświetnili: p. 
Rafał Piotrowski, Naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Często-chowy, p. dr 
Magdalena Celeban, specja-

lista do spraw ochrony danych oso-
bowych, Prezes Fundacji „Niech 
się… dzieje”, p. mgr Ewa Powroźnik, 
Prezes Częstochowskiego Stowa-
rzy-szenia Plastyków im. Jerzego 
Dudy – Gracza oraz p. Krzysztof 
Półrolnik, informatyk, przed-stawi-
ciel BFO w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Szkoły p. Iwona Nędzyńska 
- Mól witając wszystkich za-pro-
szonych gości. Dyrektor Szkoły 
na ręce p. Naczelnika złożyła 
serdeczne podziękowanie za ob-
jęcie Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Częstochowy 
organizowanych przez szkołę kon-
kursów, co przyczyniło się do pod-
niesienia ich prestiżu i zachęciło 
do udziału w konkursach grono 
uczniów z całej Polski.

Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie laureatom kon-
kursów dyplomów wraz z nagro-
dami, na które środki pozyskane 
były z funduszu Rady Rodziców 
oraz od sponsorów indywidualnych 
(Ultex). Dyrektor Szkoły wraz z 
Naczelnikiem Wydziału Edukacji 
oraz członkami komisji konkurso-
wych złożyli serdeczne gratulacje 
wszystkim laurea-tom, życząc dal-
szych sukcesów. 

Nagrodzone prace zostały za-
prezentowane w formie wystawy 
na forum szkoły, a także multi-me-
dialnie podczas samej gali.

Nie zabrakło również podzię-
kowań dla nauczycieli-opiekunów, 
przygotowujących swoich po-do-
piecznych do w/w konkursów.

Obecni na gali przedstawiciele 

komisji konkursowych otrzymali 
dyplomy podziękowania za doko-
nanie oceny nadesłanych prac.

Po części oficjalnej uczniowie 
SP 29 przedstawili część arty-
styczną przygotowaną specjalnie 
na uroczystość. Galę poprowadzili 
Maria Pacud i Stanisław Rogowski 
uczniowie klasy 8c. Za część tech-
niczną odpowiedzialni byli To-
masz Grazda, Bartosz Hibner oraz 
Kacper Les-zczyński. Na scenie 
wystąpili Eliza Xërxa, Szymon 
Chłąd, Zofia Pacud, szkolny chór, 
tancerki: Olga Iskra, Kalina Sad-
kowska, Maja Kaczmarek, Natalia 
Golis, Weronika Łęcka, aktorzy: 
Julia Strzelczyk, Daniel Tomalski, 
Zofia Karolczyk, Nikola Słabosz, 
Maciej Karolak, Agata Pacud, Zofia 
Sułkowska, Maja Turek, Antonina 
Rozpondek, Michał Gulbinowicz, 
Lidia Gulbinowicz oraz uczniowie 
klasy Ib. Za uświetnienie gali 
swoim występem wszyscy ucznio-
-wie otrzymali podziękowania 
ze strony Dyrekcji Szkoły oraz 
gromkie brawa. 

Wyrazy wdzięczności trafiły do 
grona pedagogicznego zaangażo-
wanego w całe przedsięwzię-cie, 
począwszy od przeprowadzenia 
konkursów, po organizację gali. 
Dyrekcja Szkoły podziękowała 
p. Alinie Witczak i p. Monice It-
czak za oprawę muzyczną, p. Ewie 
Bogdał i p. Magdalenie Kempie za 
przygotowanie i wdrożenie scena-
riusza uroczystości, p. Katarzynie 
Głębiewskiej, p. Monice Itczak za 
przygotowanie przedstawienia, 
p. Annie Kołaczyk, p. Bar-barze 
Marks, p. Beacie Dąbrowskiej, p. 
Kseni Turniak i p. Marlenie Staniec 
za dekoracje, p. Ewie Latos, p. Ka-
mili Mielczarek, p. Ewie Szajbel, 
p. Agnieszce Kalecie, p. Joannie 
Bromek, p. Magdalenie Kempie, 
p. Ewie Bogdał, p. Dorocie Stefa-
niewicz vel Stachowicz, p. Bożenie 
Kukli, p. Beacie Dąbrowskiej, p. 
Renacie Gajdzie, p. Jakubowi Ko-
ścielnemu za wszelkie kwe-stie 
techniczne związane z przeprowa-
dzeniem konkursów i przygotowa-
niem gali.

Na zakończenie Pan Rafał Pio-
trowski - Naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Często-
-chowy pogratulował zwycięzcom 
i podziękował organizatorowi za 
inicjatywę.

Poniżej lista nagrodzonych w po-
szczególnych konkursach.

„Podążaj za swoją pasją...”

Gala podsumowująca 
konkursy organizowane  
przez SP 29

VI Ogólnopolski konkurs  
„Bezpieczny Internet  
– Działajmy razem”:
W kategorii klas I-III

I miejsce: Blanka Rożyńska – SP 7 w 
Olsztynie 
II miejsce: Sara Januszewska – SP 16 
w Częstochowie
III miejsce ex aequo: 
Zuzanna Płaszewska – ZSP 19  
w Krakowie 
Dariusz Słota – SP w Sośnicowicach

W kategorii klas IV-VI
I miejsce: Kacper Dawidziuk – SP w 
Sobolewie
II miejsce: Laura Ogrodnik – SP w 
Bratoszewicach
III miejsce ex aequo: Milena Bąk – SP 
w Kłomnicach
Filip Doruchowski – SP w Pankach

W kategorii klas VII – VIII
I miejsce: Bartosz Bąk – SP w Kłom-
nicach
II miejsce: Natalia Balzam – SP 16  
w Dąbrowie Górniczej
III miejsce ex aequo: Aleksander Mól 
– SP 29 w Częstochowie
Brajan Michnik – ZSP w Wieszczę-
tach
Wyróżnienie: Paweł Kuś – ZS  
w Sławkowie

II Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczno – Przyrodniczy „Infografika 

liczbowa – Powie-trze się liczy”: 
I miejsce: Maksymilian Łagodziński – 
SP w Poczesnej, Antonina Kowalczyk 
– SP 54  w Częstochowie, Klaudia 
Rachwał – ZSP 1 w Częstochowie, 
Kamil Sarkowicz – SP 29  w Często-
chowie
II miejsce: Zofia Dudek – SP 24 w 
Częstochowie,  Aleksander Śliwiński 
– ZSP 1 w Częstochowie, Bartosz 
Bąk – SP w Kłomnicach
III miejsce: Aleksander Mól – SP 29 
w Częstochowie, Wiktor Szajbel – SP 
29  w Częstochowie, Klaudia Go-
łębska – SP 29 w Częstochowie
Wyróżnienia: 
• Oliwia Rolak – SP 29  

w Częstochowie
• Wiktor Wypych  

– SP 29 w Częstochowie
• Milena Łukasiak  

– SP 29 w Częstochowie

• Hanna Hadaś  
– ZSP 1 w Częstochowie

• Anna Nakonieczna  
– SP 48 w Częstochowie

• Julia Trąbczyńska  
– SP 7 w Częstochowie

• Maja Zatoń  
– SP 17 w Częstochowie

• Julia Nocuń – SP 17 w Często-
chowie

• Mateusz Zatoń – SP w Kruszynie
• Aleksandra Hombek  

– SP w Starym Kocinie
• Adrianna Niewiadomska  

– SP w Poczesnej
• Maria Pielka – SP w Nieradzie

II Wojewódzki Konkurs Literacko-
-Artystyczny „Do zaczytania jeden 

krok”:
W kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Piotr Wójcik - SP 29 w 
Częstochowie
II miejsce: Milena Bąk - SP w Kłom-
nicach
III  miejsce: Konstancja Hołodniuk - 
SP 16 w Częstochowie

W kategorii klas VII-VIII:
I miejsce: Bartosz Bąk - SP w Kłom-
nicach
II miejsce: Mateusz Kubik - SP 17  
w Częstochowie
III miejsce: Alicja Grabowska - SP 12 
w Częstochowie

 ■ Materiały: SP 29
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Od momentu rozpoczęcia 
wojny w  Ukrainie CEMEX 
Polska aktywnie angażuje się 
w  pomoc humanitarną na 
rzecz osób poszkodowanych. 
W  pierwszej kolejności, firma 
skoncentrowała się na  za-
pewnieniu doraźnego 
wsparcia w  społecznościach 
lokalnych, w  pobliżu swoich 
zakładów. Pomoc trafiła 
między innymi do ukraińskich 
dzieci rozpoczynających 
naukę w   szkołach w  Koninie, 
Rudnikach, Rędzinach, Kłom-
nicach, Mstowie, Kościelcu 
i Częstochowie.

CEMEX zaangażował się w prze-
kazywanie środków pierwszej po-
trzeby do ośrodków recepcyjnych. 
Działanie dodatkowo wsparli pra-
cownicy w  ramach zbiórki darów 
rzeczowych, zorganizowanej we 
wszystkich zakładach.

Od pierwszych godzin konfliktu, 
pracownicy CEMEX uczestniczą 
w  działaniach pomocowych także 
w ramach wolontariatu pracowni-
czego, dzięki któremu mogą wy-
korzystać jeden dzień roboczy na 
rzecz osób poszkodowanych przez 
wojnę w  Ukrainie. – Pracownicy 
Cementowni Rudniki zaangażo-
wali się w  zbiórkę darów rzeczo-

wych dla uchodźców z  Ukrainy. 
Zebrane i  posegregowane środki 
higieniczne, koce, ręczniki, ar-
tykuły spożywcze, artykuły dla 
niemowląt, podstawowe lekar-
stwa i  materiały opatrunkowe 
przekazaliśmy do lokalnej szkoły 
w  Koninie. Zdecydowaliśmy rów-
nież o  wyposażeniu ukraińskich 
dzieci rozpoczynających naukę w   
szkołach w  Koninie, Rudnikach, 
Rędzinach, Kłomnicach, Mstowie,  
Kościelcu i  Częstochowie, w  naj-
potrzebniejsze artykuły szkolne. 
Cieszy mnie solidarne podejście 
i  wspólne działanie całej społecz-
ności lokalnej wokół Rudnik na 
rzecz osób potrzebujących oraz 
to, że również nasza firma i  pra-
cownicy dokładają swoją cegiełkę 
do działań pomocowych – mówi 
Edyta Teperska z  Cementowni 
Rudniki.

CEMEX we wszystkich krajach 
w Europie solidarnie włączył się 
w  działania wspierające osoby 
potrzebujące poprzez różne 
akcje np.: zbiórki pieniężne 
i rzeczowe oraz wolontariat pra-
cowniczy. Dodatkowo, w  Grupie 
CEMEX na całym świecie odbyła 
się  globalna zbiórka pieniężna 
na rzecz UNHCR – Agencji ONZ 
ds. Uchodźców – w celu wsparcia 
osób dotkniętych wojną w Ukra-

inie. CEMEX podwoił kwotę 
przekazaną przez swoich pra-
cowników, dzięki czemu na 
pomoc uchodźcom przekazano 
prawie 400 tys. złotych.

Długofalowe działania Fundacji 
CEMEX

Równolegle do działań do-
raźnych, prowadzonych przez 
CEMEX, Fundacja CEMEX „Bu-
dujemy Przyszłość” opracowała 
Długofalowy Plan Działań Inte-
gracyjnych. Jego główny cel to 
wspieranie inicjatyw na rzecz 
integracji dzieci i  młodzieży 
z  Polski oraz Ukrainy, w  szcze-
gólności włączających  młodych 
uchodźców do polskiego systemu 
edukacji. W  ramach Planu, Fun-
dacja przekazała we współpracy 
z  lokalnym samorządem ponad 
600 wyprawek szkolnych potrze-
bującym dzieciom, aby umożliwić 
im jak najszybsze rozpoczęcie 
nauki w  Polsce. Do uczniów ze 
szkół w  okolicach Rudnik trafiło 
około 170 plecaków i piórników.

Ponadto w  kwietniu po raz 13. 
odbył się Konkurs Grantowy 
Fundacji CEMEX „Fabryka Pomy-
słów”. W tym roku granty trafią do 
organizacji wspierających proces 
integracji obywateli Ukrainy – 
szczególnie w  obszarze edukacji 
– w  społecznościach lokalnych 
wokół zakładów CEMEX. Na ten 
cel Fundacja przeznaczy 100 tys. 
zł. – Odpowiadając na lokalne po-
trzeby, a  także w  oparciu o  nasze 
dotychczasowe doświadczenie 
i  Strategię Wpływu Społecznego 
CEMEX, koncentrujemy się na 
działaniach systemowych, wspie-
rających budowanie wzajemnych 
relacji oraz adaptację uczniów 
z Polski i Ukrainy w nowej rzeczy-
wistości. W  tym celu intensywnie 
współpracujemy z  partnerami 
lokalnymi – samorządami, insty-
tucjami edukacyjnymi oraz orga-
nizacjami pozarządowymi – mówi 
Dominika Sztuka-Arak, Prezeska 
Fundacji CEMEX „Budujemy przy-
szłość”.  – Na bieżąco monitoru-
jemy sytuację i  zapewniamy, że 
nasze działania będziemy dopa-
sowywać do rozwoju wydarzeń – 
dodaje D. Sztuka-Arak.

Wirtualne i trójwymiarowe

CEMEX wspiera  
uchodźców z Ukrainy

Koncert

Artyści i częstochowianie 
dla Ukrainy

Step By Step zaprasza

Taneczne zakończenie 
sezonu

CH Auchan Poczesna

Wymień elektroodpady na sadzonkę

Artyści i częstochowianie spo-
tkają się w Muzeum Monet i 
Medali Jana Pawła II, aby 
wspólnie zagrać dla Ukrainy. 
Koncert zaplanowano na 22 
maja. Początek o godzinie 
18.00.

Na scenie wystąpią:  Maciej 
Zagórski oraz Lidia i Marcin Po-
spieszalscy z zespołem. Podczas 
koncertu będzie prowadzona 

zbiórka. Dochód z niej zostanie 
przeznaczony na wsparcie oby-
wateli Ukrainy, którzy w związku z 
sytuacją w ich kraju, przyjechali do 
Częstochowy.

Organizatorami koncertu są fun-
dacja Smart Częstochowa wraz z 
prezesem Konradem Głębockim 
na czele oraz Liselotte Sylwia 
Kędziora. Więcej informacji znaj-
dziemy na stronie smartczesto-
chowa.pl

Studio Tańca Step By Step za-
prasza na zakończenie 
sezonu tanecznego. Wyda-
rzenie zaplanowano na 23 
czerwca.

Taneczne zakończenie sezonu 
odbędzie się w Klubie Poli-
technik w Częstochowie.  Na 
scenie zaprezentują się wszyscy 
uczestnicy zajęć tanecznych - 
dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Przedstawią efekty swojej ca-
łorocznej pracy.  Publiczność 
będzie mogła podziwiać najróż-

niejsze style tańca, a wśród nich 
taniec nowoczesny, taniec ja-
zzowy, taniec orientalny, hip hop, 
akrobatykę, oraz inne. Na zakoń-
czenie zaplanowano wspólny ta-
niec oraz wręczenie dyplomów 
i medali za aktywną postawę w 
rozwijaniu pasji i zainteresowań 
w dziedzinie kultury tanecznej.

Pokaz jest biletowany. Wej-
ściówki będzie można nabywać 
od połowy maja – warto kupić 
je od razu, bo liczba miejsc jest 
ograniczona. Więcej na temat 
wydarzenia znajdziemy na pro-
filu Studia Tańca Step By Step.

Centrum Handlowe Auchan  
w Poczesnej zaprasza na wio-
senną akcję ekologiczną. W 
sobotę 21 maja na odwiedza-
jących czeka mnóstwo 
atrakcji. Każdy, kto dostarczy 
zużyty sprzęt elektroniczny, 
będzie mógł otrzymać sa-
dzonkę drzewka owocowego 
lub warzywa. Akcja ma też 
wymiar charytatywny.

Biorąc udział w akcji, bę-
dzie można pomóc Fundacji 
ISKIERKA, która udziela 
wsparcia społecznego, psycho-
logicznego i finansowego dzie-
ciom z chorobą nowotworową 
leczących się na śląskich oddzia-
łach onkologii dziecięcej oraz 
ich rodzinom. Na konto tej or-
ganizacji trafi całkowity dochód 

z dostarczonej podczas zbiórki 
makulatury.

WARSZTATY DLA DZIECI

Zbiórce będą towarzyszyły wio-
senne warsztaty odbywające się 
w pasażu galerii handlowej. W 
trakcie zabawy dzieci dowiedzą 
się, jak rozpoznawać gatunki 
owoców i kwiatów oraz jak je pie-
lęgnować. Zdobytą wiedzę będzie 
można utrwalić, oglądając eduka-
cyjną wystawę.

W trakcie zajęć będzie można 
również poznać tajemnice za-
pachów ukrytych w przyrodzie i 
dowiedzieć się, które z nich są wy-
korzystywane podczas produkcji 
perfum.

Z kolei podczas warsztatów kre-
atywnych będzie można wykonać 
wyjątkowe prezenty i laurki na 
Dzień Mamy. Pod okiem instruk-

torów dzieci przygotują upominki 
z drewnianych serc ozdobionych 
błyszczącym brokatem. Mali 
uczestnicy poznają również tech-
nikę scrapbookingu i wykorzystają 
ją do wykonania laurek dla mam. 
Będzie można również wykonać 
fantazyjne zawieszki do kluczy czy 
biżuterię dla mamy.

PUNKT WYMIANY ROŚLIN

Poza tym będzie można wziąć 
udział w wymianie roślin donicz-
kowych. Każdy, kto przyniesie 
domową roślinę, będzie mógł ją 
wymienić na inną.

Ekologiczne warsztaty, zbiórka 
makulatury oraz wymiana roślin 
odbędą się w sobotę 21 maja. 
Akcja trwa od godziny 10:00 do 
godziny 17:00. Udział w warszta-
tach jest bezpłatny.

Nie lada gratka czeka wszyst-
kich miłośników gier 
planszowych. W ostatni ma-
jowy weekend w Hali 
Sportowej w Czę-
stochowie odbędzie 
się wyjątkowy tur-
niej.

Rodzinny Festiwal 
Gier Planszowych 
„Zgrywus” odbędzie 
się 28 i 29 maja. Or-
ganizator zapowiada 
wstęp wolny dla 
wszystkich, którzy 
zechcą wziąć w nim 
udział.

Festiwal „Zgrywus” 
– w zamyśle organizatora – ma 
dołączyć do czołówki ,,planszów-
kowych” wydarzeń w kraju. Na 
podobne wydarzenia w innych du-
żych miastach (Katowicach, War-
szawie, Gdańsku) ściągają gracze 
z całej Polski. Częstochowa – z 
racji dobrej lokalizacji – również 
ma szansę przyciągnąć amatorki 
i amatorów gier bez elektroniki z 
wielu zakątków kraju.

W Hali Sportowej na Zawodziu 
znajdziemy ogromną wypoży-
czalnię, a w niej około 400 gier! 
Znawcy „planszówek” zapewnią 
początkującym pomoc w wyborze 
gier i opanowaniu ich zasad. Wy-
stawcy z całego kraju będą pre-

zentować i sprzedawać swoje 
produkty z branży „rozrywek bez 
prądu”. Można też oczekiwać tur-
niejów i konkursów z nagrodami. 
Odbędą się między innymi eli-

minacje do Mistrzostw Polski w 
Osadników z Catanu. Poza tym za-
planowano prezentację i testy gry 
Marchia: opowieści z pogranicza 
częstochowskich autorów. Młod-
szych uczestników czeka pokaz 
iluzjonistyczny oraz gra wielko-
formatowa i łamigłówki interak-
tywne do rozwiązania.

Ponadto organizatorzy zapowia-
dają, że stroną gastronomiczną 
wydarzenia zajmą się food trucki 
w pobliżu Hali przy ul. Żużlowej 
4. Wstęp na wydarzenie jest dar-
mowy. Więcej szczegółów znaj-
dziecie na stronie organizatora 
www.zgrywus.com.pl oraz w me-
diach społecznościowych.

W Częstochowie

Turniej gier planszowych 
w HSC
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

MDK

Mirosław Hermaszewski  
na częstochowskim festiwalu

Filharmonia Częstochowska

Nadzwyczajny koncert pamięci 
Krzysztofa Pendereckiego

Mirosław Hermaszewski będzie 
gościem specjalnym VI Festiwalu 
Podróżniczego „Za horyzontem”. 
W programie wydarzenia są 
między innymi prelekcje, wystawy 
fotograficzne czy projekcja fil-
mowa. Wstęp bezpłatny.

Celem zainicjowanego w 2014 roku 
częstochowskiego Festiwalu Podróż-
niczego „Za Horyzontem” jest propa-
gowanie wiedzy o innych kulturach, 
narodach, przyrodzie oraz szeroko 
pojęte poznawanie świata. Tegoroczna 
edycja odbędzie się w dniach 13 i 14 
maja  w Miejskim Domu Kultury przy 
ul. Łukasińskiego 50/68. Wszystko roz-
pocznie się w piątek, 13 maja o godzinie 
16.00 od prelekcji „Autostopem po 
Etiopii” Marcina Psiuka. Następnie Ja-
nusz Jadczyk opowie o indonezyjskiej 
wyspie Sulavesi, a Małgorzata Iżyńska 
o swojej wyprawie na Kilimandżaro. 
Na koniec Kuba Bociąga zaprezentuje 
swoją książkę podróżniczą.

Drugi dzień od opowieści o Los An-
geles rozpocznie Bartłomiej Osumek. 
Następnie z uczestniczkami i uczest-
nikami festiwalu spotka się Paweł 
Pabian, miłośnik gór, rekordzista 
szybkości pieszego pokonania dru-
giego co do długości szlaku turystycz-
nego w Polsce – Niebieskiego Szlaku 
Karpackiego o długości 450 km w 
czasie 164 godzin oraz szybkości w 
zdobyciu Korony Polski w wersji bez 
wsparcia (28 szczytów w 110 godzin 
i 50 minut) i jako pierwszy człowiek 
w historii – Diademu Polskich Gór 
(80 szczytów w 300 godzin). Gościem 
specjalnym festiwalu będzie Miro-
sław Hermaszewski - pierwszy Polak 
w kosmosie.

Na zakończenie obu dni odbędą się 
projekcje filmowe - w piątek  ,,Kraina 
miodu”, w sobotę „Epicentrum”. Festi-
walowi będą towarzyszyć wystawy 
fotograficzne: Sławomira Jodłow-
skiego i uczestników zajęć fotogra-
ficznych MDK.

Filharmonia Częstochowska zaprasza na 
nadzwyczajny koncert poświęcony pa-
mięci Krzysztofa Pendereckiego. 
Odbędzie się on w Bazylice Jasnogórskiej. 
Chór Filharmonii Częstochowskiej Colle-
gium Cantorum wystąpi pod dyrekcją 
Macieja Tworka, który przez kilkanaście 
lat blisko współpracował z mistrzem. Wy-
darzenie zaplanowano na 26 maja.

Twórczy geniusz Pendereckiego objawił się 
bardzo wcześnie. Jako absolwent krakowskiej 
Wyższej Szkoły Muzycznej wziął udział w kon-
kursie Związku Kompozytorów Polskich, w 
którym jego trzy utwory, zgłoszone pod róż-
nymi pseudonimami, zdobyły wszystkie główne 
nagrody. To był wspaniały początek wielkiej ka-
riery, która nazwisko polskiego mistrza na stałe 
wpisała w historię muzyki wszech czasów.

Dziś trudno byłoby w muzycznym świecie 
znaleźć filharmonię, operę czy chór, które nie 
sięgałyby w swych repertuarach po jego twór-
czość. Wyróżniającą cechą była umiejętność 
komponowania zarówno wielkich oper, monu-
mentalnych symfonii i dzieł oratoryjnych, jak 

i pełnych skupienia, wręcz minimalistycznych 
utworów kameralnych i chóralnych. I właśnie 
po ten repertuar Pendereckiego sięgnie Chór 
Filharmonii w nadzwyczajnym koncercie. Nie 
zatrzyma się on jednak wyłącznie na twórczości 
Krzysztofa Pendereckiego – wpływy jego stylu 
odnajdziemy u wielu współczesnych kompo-
zytorów. Podczas wydarzenia usłyszymy też 
utwory  Arvo Pärta, Oliviera Meassiena, czy 
Pawła Łukaszewskiego.

Wybrane utwory wszystkich kompozytorów, 
które złożą się na program nadzwyczajnego 
koncertu, zabrzmią we wspaniałym wnętrzu 
Bazyliki Jasnogórskiej, która z pewnością doda 
muzyce większej głębi i jeszcze mocniej wy-
dobędzie wpisane w nią sacrum. Niezwykła 
muzyka i wyjątkowe miejsce, które Krzysztof 
Penderecki wielokrotnie odwiedzał podczas 
artystycznych podróży, złożą się na niezapo-
mniany koncert przywołujący pamięć o tym 
wybitnym kompozytorze. Chórem zadyryguje 
Maciej Tworek, profesor Katedry Chóralistyki 
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Penderec-
kiego w Krakowie, a koncert poprowadzi Ja-
nusz Siadlak. Wydarzenie zaplanowano na 26 
maja. Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny.
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Teresa Szajer: Wyjaśnijmy na-
szym czytelnikom, co to jest al-
komat i jak działa?
Edyta Wajdzik: Alkomat jest 
urządzeniem, przeznaczonym do 
wykonania pomiaru ilości zawar-
tego alkoholu w  wydychanym po-
wietrzu i  tym samym pozwala na 
określenie stężenia alkoholu we 
krwi w  momencie wykonywania 
testu. Alkomat działa na zasa-
dzie poboru powietrza na sensor. 
Sensor zmienia swoją oporność 
pod wpływem oparów alkoholu 
i podaje wynik w promilach.

T.S.: Jakie są rodzaje alkomatów 
oraz jakie są ich zalety i wady?
E.W.: Alkomaty dzielimy na trzy 
grupy: są to alkomaty półprze-
wodnikowe, alkomaty elek-
trochemiczne oraz alkomaty 
przesiewowe. Jeżeli chodzi o alko-
maty, które bazują na czujnikach 
półprzewodnikowych, są to alko-
maty tzw. pierwszej generacji, są 
one mało precyzyjne, oraz drogie 
w  utrzymaniu. Ponadto czujnik 
półprzewodnikowy ulega szybciej 
zużyciu – utlenia się, nawet jeśli 
nie jest używany. Cena tych alko-
matów waha się między 100 do 
250 zł.
Natomiast alkomat elektroche-
miczny to urządzenie, w  którym 
do pomiarów wykorzystuje się 
sensor elektrochemiczny. Tego 
typu rozwiązanie stosuje się 
zarówno w  profesjonalnych al-
komatach przemysłowych, jak 
i  urządzeniach do użytku osobi-
stego. Czujnik elektrochemiczny 
zużywa się tylko podczas po-
miarów. Dzięki temu żywotność 
czujnika jest wielokrotnie dłuższa, 
kalibracja jest dużo rzadsza – 
więc również mniej kosztowna. 
Alkomat elektrochemiczny jest 
jednak droższy niż alkomat pół-
przewodnikowy i  ceny wahają się 
od 299 zł do 550 zł.
Alkomaty przesiewowe, najczę-
ściej pałkowe służą do wykonania 

dużej ilości pomiarów w  krótkim 
czasie. W  ciągu minuty możliwe 
jest przeprowadzenie nawet 
kilkunastu prób. Umieszczone 
w  nich sensory muszą więc być 
bardzo wytrzymałe, aby zachować 
sprawność działania na kilka ty-
sięcy pomiarów między okresami 
wymaganej kalibracji. Badania są 
bezustnikowe, co powoduje, że 
wyniki nie są precyzyjne, należy 
je więc traktować orientacyjnie. 
Alkomatów przesiewowych uży-
wają służby mundurowe, firmy 
ochroniarskie, przedsiębiorstwa 
budowlane. Służą głównie do 
wstępnego wykrycia alkoholu 
w  wydychanym powietrzu. Ob-
razując, przyjmijmy, że chcemy 
sprawdzić trzeźwość 100 osób. 
Badanie alkomatem przesie-
wowym zajmie około 5 minut.

T.S.: Użyła pani, opisując alko-
maty, słowa kalibracja. Co to ta-
kiego?
E.W.: Tak jak w  samochodzie 
musimy wymieniać olej, czy mu-
zycy muszą dostrajać instru-
menty, tak samo alkomat musi 
być poddany kalibracji, ponieważ 
czujnik alkomatu ulega stopnio-

wemu zużyciu i  po jakimś czasie 
jego wskazania są mylne. Kali-
bracja polega na poddaniu alko-
matu testom i  wyznaczeniu jego 
sprawności na specjalnych symu-
latorach. W  przypadku, gdy wy-
niki różnią się od rzeczywistości 
np. gdy na wskaźniku pojawia 
się 0,5 ‰ mimo braku spożycia 
alkoholu, czyli alkomat podaje 
wartość nieprawdziwą, należy 
urządzenie poddać kalibracji. 
Serwis powinien zostać wykonany 
przez specjalistów. Resetują oni 
oprogramowanie i  ustawiają po-
czątkowe wartości nominalne za 
pomocą laboratoryjnie przygoto-
wanych precyzyjnych próbek al-
koholu. O  konieczności kalibracji 
alkomatu świadczą komunikaty: 
SER (serwis) lub CAL (kalibracja). 
Zalecamy kalibrację co roku lub 
500 pomiarów.

T.S.: Czym się kierować przy za-
kupie alkomatu?
E.W.: Pamiętajmy, przede 
wszystkim, że sercem każdego 
alkomatu jest czujnik analizujący 
powietrze wdmuchiwane pod-
czas badania. Czujnik musi być 
tak skonstruowany, aby inne sub-
stancje miały niewielki wpływ na 
wyniki alkomatu. Tanie alkomaty, 
zbudowane są na bazie tanich, 
ogólnych czujników, reagują na 
opary alkoholu, lecz są również 
bardzo wrażliwe na inne sub-
stancje. Takie alkomaty podają 
wartości mało precyzyjnie. Jeżeli 
zależy nam na jakości i  dokład-
ności pomiarów, zainwestujmy 
w  droższy alkomat elektro-
chemiczny. Te alkomaty bazują 
bowiem na dużo bardziej zaawan-
sowanych technologicznie czuj-
nikach, a  wyniki są dużo bardziej 
precyzyjne. Kupując więc alkomat 
za 300 zł, możemy mieć pewność, 
że dokonaliśmy dobrego zakupu 
i na pewno nas nie zawiedzie.

T.S.: Młodzi ludzie często używa-
ją alkotestów jednorazowych. 
Czy może je pani  polecić jako 
źródło wiarygodnej informacji, 
co do stanu trzeźwości?
E.W.: Alkotest jednorazowy jest to 
prosty przyrząd, który nie wymaga 
kalibracji. Nie ma elektronicznych 
podzespołów. Zamiast nich sto-
sowany jest reagent chemiczny. 
Jeśli po dmuchnięciu w  ustnik 
substancja zmieni kolor, na przy-
kład z  białego na czerwony lub 
z żółtego na zielony, oznacza to, że 
wciąż jesteśmy pod wpływem al-
koholu.  Musimy jednak pamiętać, 
że nie jest to wiarygodny test. Nie 

można polegać na wyniku takiego 
alkotestu. Nie polecam.

T.S.: Jak prawidłowo korzystać  
z alkomatu?
E.W.: Oczywiście używanie al-
komatu nie jest skomplikowane. 
W  związku z  tym, że tester 
sprawdza stężenie alkoholu 
w  wydychanym powietrzu, na-
leży mocno dmuchnąć w  dołą-
czony do urządzenia ustnik. Ilość 
wydychanego powietrza i  czas 
potrzebny na pomiar zależy od 
rodzaju urządzenia. Wynik pojawi 
się na wyświetlaczu lub  zostanie 
zasygnalizowany diodą. Pamię-
tajmy jednak o  kilku podstawo-
wych zasadach. Po pierwsze nie 
dmuchajmy w  alkomat bezpo-
średnio po spożyciu alkoholu, 
ponieważ możemy uszkodzić 
sensor, a  dodatkowo wynik bę-
dzie nieprawdziwy. Zanim alkohol 
się wchłonie, może minąć nawet 
kilka godzin, jeżeli jesteśmy po 
posiłku. Po drugie, jeżeli chcemy, 
uzyskać bardzo dokładny wynik, 
przed dokonaniem pomiaru, do-
brze jest wypłukać usta czystą 
wodą. Jest to ważne zarówno 
w  przypadku alkomatów elektro-
nicznych, jak i  alkomatów z  czuj-
nikiem półprzewodnikowym. Po 
trzecie kilkukrotnie powtórzmy 

test. Odczekajmy 10-15 minut 
i  znów dmuchnijmy w  alkomat. 
Jeżeli trzy kolejne wyniki będą 
do siebie zbliżone, będziemy mieć 
większą pewność, że podawane 
stężenie alkoholu jest właściwe. 
Po czwarte dbamy o wymianę ba-
terii  - 90% to baterie AA i  AAA. 
Słaba bateria może sprawić, że 
czujnik nie nagrzeje się do tem-
peratury wymaganej do podania 
prawidłowego wyniku.

T.S.: Dziękuję za rozmowę!

Wywiad

Co powinniśmy wiedzieć  
o alkomatach?
Pierwszy kwartał 2022 roku nie nie przynosi dobrych informacji, jeżeli chodzi o bezpieczeń-
stwo na polskich drogach. Według danych z policji, w 2021 roku ujawniono aż 101 892 
kierujących, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. To o 2 951 przypadków więcej 
niż rok wcześniej. W związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 488 wypadków, w których  
zginęło 331 osób, a 2 805 zostało rannych. Pamiętajmy więc, że prowadzenie samochodu po im-
prezie jest naprawdę złym pomysłem. Możemy zostać ukarani wysokim mandatem lub stracić 
prawo jazdy. Niestety, nie wszyscy kierowcy zdają się o tym pamiętać. Bardzo dobrym rozwią-
zaniem jest zakup alkomatu, który wskaże nam, czy możemy wsiąść bezpiecznie za kierownicę 
po imprezie. Jednak, czy wiemy, jak działa alkomat, co to jest kalibracja, jakie są rodzaje alko-
matów oraz jakie są ich wady i zalety? Na te wszystkie pytania odpowiedziała Edyta WAJDZIK, 
właścicielka sklepy Szpieg, który mieści się przy ulicy Krakowskiej 3 w Częstochowie.

Inwestycja w alkomat na pewno nam się opłaci. Wy-
starczy porównać kilkaset złotych wydane na alkomat, 
z karą kilkunastu tysięcy złotych za prowadzenie po-
jazdu pod wpływem alkoholu, utratą prawa jazdy  
- w wielu przypadkach również dochodów - oraz karą 
pozbawienia wolności. Jest różnica, prawda? Wybór  
należy do każdego z nas.
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Od 16 maja stan epidemii zo-
stanie zastąpiony stanem 
zagrożenia epidemicznego. 
Mimo to szczepienia me-
dyków przeciw COVID-19 
pozostaną obowiązkowe.

Ministerstwo wyjaśnia, że szcze-
pienia ochronne są skuteczną 
metodą zapobiegania zachorowa-
niom na choroby zakaźne zarówno 
w wymiarze przeciwdziałania za-
chorowaniom u osoby poddanej 
szczepieniom ochronnym (pre-
wencji indywidualnej), jak również 
kształtowania odporności całej 
populacji na zachorowania (pre-
wencji zbiorowej).

Dlatego regulacja o wprowa-
dzeniu stanu zagrożenia epide-
micznego kontynuuje obowiązek 
szczepień przeciwko COVID-19, 
nałożony na określone osoby w 
stanie epidemii, a także zawiera re-
gulację dotyczącą posiadania przez 
nie ważnego unijnego cyfrowego 
zaświadczenia covid.

Obowiązkowi szczepień prze-
ciwko COVID-19 podlegać będą 
m.in. osoby wykonujące zawód 
medyczny w podmiotach prowa-
dzących działalność leczniczą oraz 
osoby pracujące w tych podmio-
tach, inne niż wykonujące zawody 
medyczne. Szczepienia przeciw 
COVID-19 będą obowiązkowe 
także dla osób realizujących usługi 
farmaceutyczne, zadania zawo-
dowe lub czynności fachowe w ap-
tece ogólnodostępnej lub w punkcie 
aptecznym oraz dla studentów 
kształcących się na kierunkach 
przygotowujących do wykonywania 
zawodu medycznego.

Obowiązek szczepień – jak przy-
pomina MZ – stosuje się do osób, 

które nie mają przeciwwskazań 
zdrowotnych do szczepienia.

W przypadku nieposiadania 
przez te osoby ważnego unijnego 
cyfrowego zaświadczenia covid 
są one obowiązane mieć nega-
tywny wynik testu antygenowego 
lub molekularnego w kierunku 
SARS-CoV-2 wykonanego każdo-
razowo, nie później jednak niż w 
ciągu 48 godzin od momentu roz-
poczęcia pracy, nauki, czynności 
zawodowych lub fachowych. Co 
istotne, testy te nie będą finanso-
wane ze środków publicznych.

Osoby, które ukończyły 80. lat, 
mogą przyjąć drugą dawkę przy-
pominającą szczepionki przeciw 
COVID-19. Osobom, które 
przyjęły dawkę przypominającą 
mRNA i minęło od niej minimum 
150 dni, skierowania zostaną 
wystawione automatycznie. W 
przypadku braku skierowania, 
decyzję o wystawieniu podej-
muje lekarz. W szczepieniu 
przypominającym są stosowane 
szczepionki mRNA, czyli Co-
mirnaty (Pfizer-BioNTech) lub 
Spikevax (Moderna) w połowie 
dawki. Na szczepienie można 
się zarejestrować przez cało-
dobową infolinię Narodowego 
Programu Szczepień (989), elek-
tronicznie poprzez e-rejestrację, 
lub aplikację mojeIKP, SMSem 
na numer 664 908 556 lub 880 
333 333 o treści: SzczepimySie, 
lub skontaktować się z wy-
branym punktem szczepień.
Czwarta dawka szczepionki 
dla osób 80+ ma wzmocnić 
ochronę przed zachorowaniem 
na COVID-19.

COVID-19

Szczepienia dalej 
obowiązkowe

Dostępny na receptę lek na 
nadciśnienie - Sumilar HCT – 
został wycofany z  obrotu. 
Powodem jest możliwa wada 
jakościowa.

Do Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego wpłynęła in-
formacja z  Wojewódzkiego In-
spektoratu Farmaceutycznego 
w  Kielcach o  otrzymaniu z  apteki 
zgłoszenia podejrzenia wady jako-
ściowej dla produktu leczniczego 
Sumilar HCT nr serii 12574261. 
Chodziło o  to, że w  blistrze znaj-
dowały się kapsułki w  niewła-
ściwym kolorze. W związku z tym 
Główny Inspektora Farmaceu-
tyczny podjął decyzję o  wstrzy-
maniu w obrocie serii tego leku na 
terenie całego kraju.

Wycofanym lekiem jest Sumilar 
HCT (Ramiprilum + Amlodipinum 
+ Hydrochlorothiazidum), 5 mg + 
5 mg + 12,5 mg, kapsułki twarde
• numer serii: 12574261,
• termin ważności: 30.04.2023,
• podmiot odpowiedzialny: 

Sandoz GmbH, Biochemie-

strasse 10, 6250 Kundl, Austria.
Teraz instytucja czeka na wyja-

śnienia od producenta dotyczące 
tego, dlaczego lek mógł zmienić 
kolor.

Jeśli pacjent ma w  domu lek, 
który decyzją GIF został wycofany 
z  obrotu, powinien zaprzestać 
przyjmowania go. Może zwrócić 
go do najbliższej apteki, która 
posiada specjalne pojemniki na 
leki przeterminowane i  wadliwe. 
Pacjent zawsze powinien również 
pamiętać, by zakupić nowy lek, za-
chowując ciągłość leczenia.

Sumilar HCT to lek sprzedawany 
na receptę, który zawiera trzy 
substancje czynne: ramipryl, am-
lodypinę i  hydrochlorotiazyd. Su-
milar HCT stosuje się w  leczeniu 
wysokiego ciśnienia krwi (nadci-
śnienia tętniczego) u  dorosłych 
pacjentów, u  których uzyskano 
odpowiednią kontrolę ciśnienia 
tętniczego podając jednocześnie 
substancje czynne w  takich daw-
kach, jak w  leku złożonym, ale 
w postaci oddzielnych tabletek.

Uwaga

Lek na nadciśnienie  
wycofany z obrotu

Innowacje medyczne

Kolejne wielomilionowe inwestycje  
w szpitalu na Parkitce
Ponad trzydzieści milionów 
złotych kosztowało wyre-
montowanie trzech sal 
traktu operacyjnego oraz 
oddziałów specjalistycznych 
w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. NMP w 
Częstochowie.

Gigantyczne inwestycje

W ramach inwestycji po-
wstały trzy sale operacyjne 
traktu operacyjnego oraz 
Oddział Chirurgii Onko-
logicznej z Pododdziałem 
Chorób Piersi, a także Od-
dział Gastroenterologii 
Ogólnej i Onkologicznej 
z Pododdziałem Chorób 
Wewnętrznych wraz z 
Pracownią Endoskopii. 
- To święto dla naszego 
szpitala. Oddajemy inwestycje, 
których wartość jeszcze do nie-
dawna była niewyobrażalna – 
podkreśla Zbigniew Bajkowski, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie. W sumie na ten 
cel wydano ponad 30 milionów 
złotych. -  Udało nam się na ten 
cel pozyskać środki z róż-
nych źródeł: unijne, rzą-
dowe oraz dofinansowanie 
z województwa śląskiego. 
Inwestycje zrealizowaliśmy 
szybko i sprawnie. Jestem 
z tego powodu bardzo 
dumny. To oczywiście za-
sługa wielu ludzi... - dodaje.

Oddział Chirurgii Onko-
logicznej z Pododdziałem 
Chorób Piersi posiada 25 
łóżek, a na Oddziale Ga-
stroenterologii Ogólnej i 
Onkologicznej z Pododdziałem 
Chorób Wewnętrznych znajduje 
się 20 łóżek. – Nowe sale ope-
racyjne przeznaczone do wyko-
nywania zabiegów u pacjentów 
onkologicznych, pozwolą na 
jeszcze lepszą jakość i skuteczność 
wykonywanych terapii. Moderni-
zacja istniejących już oddziałów 
oraz rozbudowa traktu operacyj-
nego wpłynie natomiast na wzrost 
jakości usług świadczonych przez 
szpital. Poza remontem poszcze-
gólnych oddziałów zakupiliśmy 
także niezbędny sprzęt, stano-
wiący wyposażenie poszczegól-
nych sal i oddziałów – wyjaśnia 
Zbigniew Bajkowski.

Częstochowski szpital powoli 

powraca do normal-
nego trybu funkcjo-
nowania po trudnym 
czasie pandemii 
COVID-19. Inwe-
stycje pozwolą na 
zwiększenie realizo-
wanych świadczeń 
w zakresie liczby 
zabiegów operacyj-

nych oraz przyczynią 
się do wzrostu wy-
konywanych badań 
w pracowni endo-
skopii. - Przyznam, że 
kiedy po raz pierwszy 
przyjechałam do szpi-
tala i pan dyrektor 
pokazywał, jakie 
będą zmiany, miałam 

ogromne wątpliwości, co do tego, 
jak będzie funkcjonowała ta pla-
cówka. Skala modernizacji była 
ogromna. Na szczęście wszystko 
udało się bez przeszkód zre-
alizować – przyznaje Izabela 
Domogała, członek zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego.

Plany na przyszłość

Na tych inwestycjach szpital 
nie zamierza poprzestać. Swoje 
wsparcie zadeklarował już sa-
morząd województwa śląskiego, 
który planuje w najbliższych 
dwóch latach zainwestować na 
Parkitce kolejnych 10 milionów. 
Zostaną przeznaczone na dalsze 
remonty i doposażenie oddziałów. 

- Chcę dotrzymać słowa... 
Dwa lata temu powie-
działem, że chciałbym, aby 
szpital po moim odejściu 
z niego, był jednym z naj-
lepszych w województwie 
śląskim. Początkowo wy-
dawało się to mało realne. 
W tej chwili jestem pewien, 
że tak się stanie – zapewnia 

Zbigniew Bajkowski. 
Szpital chciałby, aby na 
wyposażeniu placówki 
był nowoczesny robot 
chirurgiczny Versius. To 
byłoby możliwe dzięki re-
alizacji dużego programu, 
którego częstochowski 
szpital będzie częścią. 
Chodzi o zakup robota do 
wysokospecjalistycznych 
zabiegów chirurgicznych, 

który wprowadzi całkiem nową ja-
kość i standardy w leczeniu zabie-
gowym. - W przeciągu roku wraz z 
innymi szpitalami z województwa 
śląskiego chcemy złożyć wspólny 
wniosek o przyznanie środków na 
innowacyjność. To właśnie z tych 
funduszy chcielibyśmy zakupić 
kilka robotów chirurgicznych. Aby 
urządzenie tego typu mogło funk-
cjonować w naszym szpitalu, ko-
nieczne będzie wyremontowanie 
traktu operacyjnego. Chcemy to 
zrobić w przyszłym roku. Po ten 
inwestycji będziemy mieć dzie-
więć nowoczesnych sal operacyj-
nych – podsumowuje Zbigniew 
Bajkowski.

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Policjanci ruszyli w pościg

Na motocyklu pędził  
przez miasto z prędkością  
ponad 170 km/h

Częstochowa

37-latek odpowie przed 
sądem za molestowanie 
praktykantki

Częstochowa

W piwnicy w bloku uprawiał… 
konopie

Do pięciu lat więzienia groził 37-let-
niemu motocykliście, który nie 
zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna 
pędził przez Częstochowę z  prędko-
ścią ponad 170 km/h. Został 
zatrzymany dopiero po policyjnym po-
ścigu. Jak się okazało, nie miał 
uprawnień, ponieważ decyzją starosty 
zostały mu one zatrzymane kilka mie-
sięcy wcześniej. Kolejna przygoda też 
go niczego nie nauczyła - dzień po po-
ścigu wziął udział w  pielgrzymce 
motocyklistów...

Pod koniec kwietnia patrol drogówki 
zauważył motocyklistę, który jechał 
z  nadmierną prędkością w  obszarze zabu-
dowanym. Policjanci włączyli sygnały, dając 
mu wyraźne znaki do zatrzymania. Motocy-
klista jednak zlekceważył je. Na widok jadą-
cego za nim radiowozu przyspieszył i zaczął 
uciekać w  kierunku Dźbowa. Ulicami Czę-
stochowy pędził z  prędkością ponad 170 
km/h, popełniając po drodze szereg wykro-
czeń drogowych.

- Policjanci zatrzymali 37-letniego pirata 

drogowego, gdy poruszając się z  niewielką 
prędkością, dojeżdżał do skrzyżowania. 
Do zatrzymania użyli pojazdu służbowego, 
uderzając zderzakiem w  bok motocykla - 
mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, 
oficer prasowy częstochowskich poli-
cjantow. - Okazało się, że 37-latek nie po-
siadał uprawnień do kierowania, ponieważ 
decyzją starosty zostały mu one zatrzy-
mane kilka miesięcy wcześniej. Dodatkowo, 
za stworzenie realnego zagrożenia bezpie-
czeństwa w  ruchu drogowym brawurową 
jazdą, grozi mu też kara grzywny nawet do 
30 tysięcy złotych - wyjaśnia podkomisarz 
Sabina Chyra-Giereś.

Co ciekawe, dzień po pościgu, podczas za-
bezpieczenia pielgrzymki motocyklistów, ci 
sami policjanci z   drogówki po raz kolejny 
zatrzymali do kontroli 37-latka, który był 
jednym z  uczestników przejazdu na Jasną 
Górę. - Motocyklista odpowie za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej, za co grozi 
do 5 lat więzienia. Ponadto sąd może orzec 
względem niego zakaz prowadzenia po-
jazdów - podsumowuje podkomisarz Sabina 
Chyra-Giereś.

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-
-Południe skierowała do sądu akt 
oskarżenia w  sprawie molestowania 
podczas wakacyjnych praktyk. 37-
letni oskarżony miał dotykać miejsc 
intymnych swojej 16-letniej pod-
władnej. Mężczyźnie grozi pięć lat 
więzienia.

Do molestowania miało dojść w  jednym 
z lokali gastronomicznych w Częstochowie. 
16-latka brała udział w praktykach organi-
zowanych przez Wydział Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miasta. To wtedy 37-letni, 
który był opiekunem nastolatki podczas 

praktyk, miał dotykać jej miejsc intymnych.
Dziewczyna została przesłuchana 

w  obecności psychologa, który uznał, że 
jej zeznania są wiarygodne. Przesłuchano 
również inne praktykantki. Ich zeznania 
uwiarygodniły zeznania poszkodowanej.

Mężczyźnie postawiono zarzut doprowa-
dzenia do innej czynności seksualnej przez 
nadużycie stosunku zależności. Ponieważ 
pokrzywdzona jest niepełnoletnia sprawcy 
grozi nawet pięć lat więzienia.

37-latek przesłuchany podczas śledztwa 
nie przyznał się do winy i  odmówił skła-
dania wyjaśnień.

 ■ TS

Do ośmiu lat pozbawienia wolności 
grozi 46-latkowi, który w piwnicy jed-
nego z  bloków na Ostatnim Groszu 
uprawiał konopie. Policjanci zabezpie-
czyli 33 krzewy konopi i  ponad 300 
gram zielonego suszu.

Kryminalni z  „dwójki” otrzymali infor-
mację, z  której wynikało, że na Ostatnim 
Groszu w  jednej z  piwnic w  bloku może 
być prowadzona nielegalna uprawa konopi. 
W  poniedziałek weszli do wytypowanego 
pomieszczenia i rzeczywiście znaleźli sprzęt 
i  narzędzia służące do hodowli konopi. 
W  specjalnie przygotowanym pomiesz-

czeniu 46-latek uprawiał 33 krzaki konopi. 
Stróże prawa znaleźli też 312 g zielonego 
suszu. Za uprawę konopi, a  następnie wy-
twarzanie z nich środka odurzającego grozi 
mu do 8 lat więzienia.

Ponadto okazało się, że mężczyzna nie-
legalnie pobierał prąd przez przyłączenie 
się do instalacji elektrycznej z pominięciem 
urządzeń pomiarowych. Za to grozi mu do 
5 lat pozbawienia wolności. Będzie musiał 
też uregulować naliczoną przez dostawcę 
opłatę za nielegalny pobór, której wyso-
kość może wynieść od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych.

Myszków

Uciął sobie drzemkę  
w... szalecie miejskim

Myszków

Zgłosił zaginięcie żony.  
Ta wróciła do domu kompletnie 
pijana i z... mandatem

Częstochowa

Prokuratura wciąż bada sprawę 
kopnięcia seniora podczas 
Marszu Kobiet

Koziegłowscy policjanci zatrzymali 
wandala, który zdemolował szalet 
miejski. Wcześniej uciął sobie tam 
drzemkę... Straty, które spowodował, 
oszacowano na kwotę 1000 złotych. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut i  przy-
znał się do winy.

Do zdarzenia doszło we wtorek (11 
maja) w Koziegłowach na ulicy Kościelnej. 
Ze zgłoszenia pracownika zakładu usług 
komunalnych wynikało, że w  toalecie 
miejskiej śpi mężczyzna i nie można go do-
budzić. Na miejscu mundurowi z Koziegłów 

zastali dobrze znanego 45-letniego miesz-
kańca gminy Koziegłowy, który oprócz 
tego, że nie chciał opuścić toalety, to w do-
datku zniszczył jej wyposażenie. Z  grzej-
nika elektrycznego zrobił sobie... materac 
na którym położył się i zasnął. Mężczyzna 
był kompletnie pijany. Badanie wykazało 
3 promile alkoholu w  organizmie. Straty, 
które spowodował, wyceniono na kwotę 
1000 złotych. Stróże prawa zatrzymali 
wandala i  osadzili w  policyjnym areszcie. 
Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut znisz-
czenia mienia. Grozi mu 5 lat więzienia.

Nietypowa interwencja policjantów 
z Koziegłów. Jeden z mieszkańców po-
prosił funkcjonariuszy, aby pomogli 
mu odnaleźć żonę. Kobieta wyjechała 
gdzieś rowerem i  do późnych godzin 
nocnych nie wróciła do domu. Stróżom 
prawa udało się odnaleźć kobietę - jak 
się okazało, była kompletnie pijana. 
Do domu wróciła cała i  zdrowa, ale 
z  mandatem karnym w  wysokości 
2500 złotych...

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od 
jednego z  mieszkańców gminy Poraj. Jego 
żona po południu wyjechała rowerem 
z  domu  i  do późnym godzin nocnych nie 

wróciła. Zaniepokojony losem swojej żony 
mężczyzna, poprosił policjantów o  pomoc 
w  jej odnalezieniu. Wszystkie patrole 
ruszyły na poszukiwania. Po niespełna 
godzinie od zgłoszenia, policyjny patrol 
z  Koziegłów na ulicy 19 Stycznia w  Ja-
strzębiu, zauważył opisaną kobietę, która 
jechała na rowerze. Mundurowi szybko 
zorientowali się również, że jest ona pi-
jana. Badanie wykazało 2.5 promila alko-
holu w organizmie. 52-latka za kierowanie 
rowerem w  stanie nietrzeźwości została 
ukarana mandatem karnym w  wysokości  
2500 złotych i  została przekazana pod 
opiekę synowi.

Częstochowska prokuratura nadal 
prowadzi śledztwo w  sprawie chuli-
gańskiego wybryku jednego z radnych, 
który podczas Marszu Kobiet w  Czę-
stochowie miał kopnąć protestującego 
72-letniego Ryszarda Raczka, byłego 
szefa Rady Seniorów.

Początkowo prokuratura postawiła za-
rzuty radnemu, traktując to jako chuli-
gański wybryk.

– W alei Sienkiewicza przy grobie niezna-
nego żołnierza pękł kordon obrońców ko-
ściołów, strajkujący przerwali go z  prawej 
strony. Stałem sobie z  rowerem i  nagle 
podszedł do mnie radny R. i  kopnął mnie 
w  nogę, przewróciłem się na taczkę ze 
złomem, pomogli mi strajkujący – relacjo-
nuje Ryszard Raczek. – Następnego dnia 
zgłosiłem się z obdukcją na policję. Miałem 
stłuczenia prawej pachwiny, lewego biodra 
i uda oraz siniaki, były to uszkodzenia ciała 
poniżej 7 dni, ale w tym przypadku śledczy 
potraktowali je poważne.

Prokuratura uznała, że radny PiS dopu-
ścił się przestępstwa i z uwagi na ważny in-
teres społeczny postawiła Pawłowi R. dwa 
zarzuty. – Są to zarzuty spowodowania 
obrażeń ciała powodujących rozstrój ciała 
trwający nie dłużej niż 7 dni oraz zarzut za-

kwalifikowany jako występek chuligański 
z art. 115 KK par. 21- wyjaśnia Piotr Wró-
blewski z  Prokuratury Okręgowej w  Czę-
stochowie.

Później śledczy uznali jednak, że nie ma 
dowodów na to, że senior został kopnięty 
poza jego zeznaniami. Z  tego powodu 
śledztwo zostało umorzone, a  sam radny 
oskarżał media o  pomówienia i  groził 
wyciągnięciem prawnych konsekwencji 
wobec Ryszarda Raczka.

Senior złożył zażalenie na decyzję pro-
kuratury do sądu, a  ten zdecydował, że 
umorzenie było przedwczesne i  nakazał 
prokuraturze wykonanie dodatkowych 
czynności. Te zakończyły się ponownym 
umorzeniem przez Prokuraturę Rejonową, 
ale Prokuratura Okręgowa w  Często-
chowie stwierdziła, że nadal nie wykonano 
wszystkich czynności i śledztwo nadal jest 
prowadzone.

Ryszard Raczek nie wyklucza, że w przy-
padku niekorzystnych decyzji sądu, zło-
żony zostanie subsydiarny akt oskarżenia. 
W  sprawie być może przesłuchana zo-
stanie osoba, która na forum internetowym 
stwierdziła, że była świadkiem kopnięcia.

Radny twierdzi, że nigdy nie dokonał 
czynu, który jest badany przez śledczych.

 ■ TS

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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W dniu 13 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym nr 1 w Częstochowie odbyła się uro-
czysta promocja książki „Częstochowscy nauczyciele 
w służbie historii” pod redakcją Zastępcy Prezydenta 
Miasta Częstochowy Pana dr Ryszarda Stefaniaka 
oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Rafała Pio-
trowskiego, którzy również byli pomysłodawcami pro-
jektu. Zaproszenie na uroczystość otrzymały Dyrektor 
VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w 
Częstochowie Pani Ilona Walczak – Dądela oraz Pani 
Teresa Rygalik – Weżgowiec, która jest autorem bio-
gramu o Ludwiku Wawrzynowiczu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Prezydent Miasta 
Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, Zastępca 
Prezydenta Miasta Częstochowy Pan Ryszard Ste-
faniak, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Rafał Pio-
trowski, Radny Miasta Częstochowy Pan Dariusz 
Kapinos oraz przedstawiciel gabinetu Posła na Sejm 
Pana Zdzisława Wolskiego. Zaproszeni byli również dy-
rektorzy placówek oświatowych w Częstochowie oraz 
autorzy biogramów.

Uczniowie, pod kierunkiem opiekunów, przygoto-

wali wspaniałe przedstawienie oraz oprawę muzyczną 
promocji książki. Autorzy artykułów otrzymali egzem-
plarze publikacji i symboliczną różę. Po części oficjalnej 
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
szkolnej biblioteki, gdzie będzie dostępny egzemplarz 
książki o wybitnych częstochowskich pedagogach, 
którzy przyczynili się do rozwoju edukacji w naszym 
mieście.

 ■ Teresa Rygalik - Weżgowiec

Co słychać w LOS-ie?
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE

1.Dzień Czekolady w VIII LOS
12 kwietnia obchodziliśmy w VIII LOS Dzień Czekolady. Zabawa zor-

ganizowana została przez Młodzieżową Radę Szkoły. Temu miłemu 
świętu towarzyszyło poszukiwanie ukrytych na terenie szkoły kartek 
z napisem ,,czekolada”. Odnalezioną kartkę można było wymienić na 
słodki przysmak. Kolorowe balony, które pojawiły się na dużej przerwie, 
umożliwiły zrzucenie kalorii po zjedzonej czekoladce. Zabawa była wy-
śmienita!

Sukces naszego ucznia!
Uczeń naszej szkoły Bar-

tosz Zyskowski zdobył III 
Miejsce w Międzynaro-
dowym Konkursie Mul-
timedialnym i Filmowym 
„WIELCY POLACY NA 
KRESACH”, organizo-
wanym przez V LO im. 
Adama Mickiewicza oraz 
Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy. Bartosz w swojej pracy zaprezentował postacie nie-
tuzinkowe, ludzi związanych ze sztuką, ze względu na swą działalność arty-
styczną znanych i uznanych nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszej 
Ojczyzny.  Gratulujemy!

Promocja książki „Częstochowscy  
nauczyciele w służbie historii”

Zakończenie roku klas maturalnych
29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego klas maturalnych. Akademię przygotowały 
klasy III e pod opieką pani M. Kołodziej, III f pod opieką 
pani M. Grabny oraz chór pod kierownictwem pani A. 
Hapunik. Były przemówienia, podziękowania, nagrody 
dla najlepszych uczniów, wspomnienia… oraz słodki po-
częstunek. Powodzenia na maturze, trzymamy za Was 
kciuki! Kochani, już za Wami tęsknimy…

Nagrody w konkursie rozdane…
21 kwietnia 2022r. panie profesor Agnieszka 

Osicka i Danuta Najdek - Białas wręczyły 
nagrody w Szkolnym i Międzyszkolnym 
Konkursie na Prezentację Multimedialną: “NA-
WYKI ŻYWIENIOWE - RAZEM PRZECIWKO 
NADWADZE I OTYŁOŚCI; ŚWIADOMI ANO-
REKSJI I BULIMII”. Na uczestników, poza tra-
dycyjnymi nagrodami i dyplomami, czekała 
niespodzianka. Pan profesor Artur Płuciennik 
poprowadził dla nich krótki trening relaksa-
cyjny. Patronką konkursu była pani Anita Szcze-
chowicz, dietetyczka z NaturHouse, która 
przygotowała dla wszystkich nagrody książ-
kowe. Konkurs zwieńczył projekt „8 akcji na 
bezpieczną młodość z 8LOS”, realizowany w na-
szej szkole od listopada 2021r.

Rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja uroczyście 
obchodzili polscy patrioci już 
podczas rozbiorów, pomimo 
represji i sprzeciwu zaborców.

Wielkim świętem pań-
stwowym rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja była w 
okresie międzywojennym. Po 
II wojnie światowej, w nowej 
rzeczywistości politycznej i 
ustrojowej zaprzestano ob-
chodzenia tej rocznicy. Do-
piero 6 kwietnia 1990 roku 
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej zdecydował przywrócić 
jako święto państwowe dzień 3 Maja, 
czyli rocznicę uchwalenia pierwszej pol-
skiej konstytucji w 1791 roku.

Po śmierci króla Jana III Sobieskiego 
o tron Polski zabiegali władcy obcych 
państw. Przekupywali oni niektórych 
magnatów polskich i starali się przecią-
gnąć ich na swoją stronę. Powstały różne 
zwalczające się obozy i stronnictwa. Po-
wodowało to zamieszanie w kraju, pogłę-
biało anarchię i coraz bardziej osłabiało 
Polskę. Z osłabienia Rzeczypospolitej 
korzystali władcy sąsiednich mocarstw 
– Prus, Rosji i Austrii. Doprowadzili oni 
do I rozbioru Polski w 1772 r. W drugiej 
połowie 18 wieku, znaleźli się ludzie, jak 
Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy 
Potocki, Stanisław Małachowski i inni, 
którzy dostrzegli zło w kraju i grożące 
niebezpieczeństwo całkowitej utraty 
niepodległości. Głosili potrzebę zapro-
wadzenia takich zmian, które wzmocni-
łyby siłę państwa, np. zwiększenia armii, 
poprawienie sytuacji chłopów, pod-
niesienie poziomu oświaty, ukrócenie 
samowoli magnatów. Najważniejszymi 
sprawami związanymi z reformą zajął się 
sejm zwany Czteroletnim lub Wielkim. 

Jego dziełem było uchwalenie 3 Maja 
1971 roku konstytucji, która przeszła do 
historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. 
Była to pierwsza w Europie, druga w 
świecie po Stanach Zjednoczonych, po-
stępowa jak na owe czasy, ustawa.

Konstytucja budziła nadzieję na wypro-
wadzenie Polski z niewoli i uratowanie jej 
zagrożonej niepodległości. Przetrwała w 
tradycji jako ukoronowanie starań pa-
triotów polskich o uratowanie Ojczyzny. 
Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko 
14 miesięcy. Nastąpił bowiem 2, a potem 
3 rozbiór Polski, który zlikwidował nie-
podległe państwo polskie, na 123 lata. 
W 1795 roku Polska przestała więc fi-
gurować na mapach Europy. Jej ziemie 
podzieliły między siebie 3 państwa za-
borcze, włączając je w obręb swoich 
terytoriów. O swoją wolność i prawa 
musieli walczyć Polacy jeszcze przez 
wiele lat. Konstytucja 3 Maja stała się w 
tych latach symbolem wewnętrznych sił 
narodu, zdolnego do politycznego odro-
dzenia się.

 ■ KOPERNIK NEWS: Gajzner Julia, Guziak 
Przemysław, Kępka Justyna, Konstanciak Zofia, 

Lis Weronika, Siewier Natalia, Wąs Dorota pod 
opieką p. prof. Katarzyny Krawczyk, p. prof. 

Marcina Wieczorka

II wojna światowa 
zakończyła się podpi-
saniem aktu bezwa-
runkowej kapitulacji 
Niemiec 8 maja 1945 
r. o 22.30 czasu środ-
kowo-europejskiego. 
Działania wojenne 
zostały przerwane o 
23.01. Kapitulacja III 
Rzeszy oznaczała ofi-
cjalny koniec wojny w 
Europie, nadal jednak 
toczyły się walki z Japonią. Dopiero jej ka-
pitulacja 2 września 1945 r. zakończyła II 
wojnę światową. Dla wielu państw klęska 
Niemiec nie oznaczała, niestety, odzyskania 

pełnej wolności. Dla krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, także dla Polski, koniec II 
wojny światowej był początkiem zależności 
od ZSRR. Wojna trwała 6 lat, a uczestniczyły 
w niej 72 państwa. Działania wojenne prze-
biegały na terytorium 40 państw. Ogólne 
straty w ludziach były ponad 5-krotnie 
wyższe niż podczas I wojny światowej. 
Polska straciła ponad 6 milionów obywateli.

W Częstochowie główne uroczystości 
rocznicowe odbyły się  8 maja  na pl. Pa-
mięci Narodowej. Po wystąpieniach oko-
licznościowych, modlitwie ekumenicznej i 
apelu pamięci delegacje złożą kwiaty przed 
pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z 
klasy I c-  Kinga Lewandowska, Jerzy Antes, 
Daria Zowczak, Julia Król. Organizatorem 
obchodów był Urząd Miasta Częstochowy 
oraz Związek Inwalidów Wojennych Zarząd 
Okręgowy w Częstochowie.

 ■ KOPERNIK NEWS: p. prof. Agnieszka Warzecha.

VII LO
im. Mikołaja Kopernika
w Czestochowie

77 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
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Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad poszukuje 
firm zainteresowanych dzier-
żawą dwóch Miejsc Obsługi 
Podróżnych (MOP) na A1 po-
między węzłami Częstochowa 
Północ i Częstochowa Bla-
chownia. Będą oni musieli 
zbudować stacje paliw  
i obiekty gastronomiczno-
-handlowe przy MOPach 
Wierzchowisko Wschód  
i Zachód.

Przetarg na dzierżawę nieru-
chomości, z przeznaczeniem pod 
wybudowanie i wyposażenie 
MOP-ów kategorii II (Wierzcho-
wisko Wschód) oraz kategorii 
III (Wierzchowisko Zachód), to 
postępowanie jednoetapowe. 
- Wyłoniony dzierżawca bę-
dzie prowadził obsługę ruchu 
w zamian za zapłatę, na rzecz 
GDDKiA, czynszu dzierżawnego 
w kwocie stałej oraz czynszu od 
przychodu uzyskanego z tytułu 
działalności prowadzonej na 
MOP-ach – informują drogowcy. 
Okres trwania umowy dzierżawy 
będzie wynosić 20 lat.

Na początek MOP kategorii I

Pod koniec lutego na A1 po-
między węzłami Częstochowa 

Północ oraz Częstochowa Bla-
chownia drogowcy udostępnili 
kierowcom cztery MOP-y kate-
gorii I. Zostały one wyposażone w 
stanowiska postojowe (parking), 
infrastrukturę umożliwiającą od-
poczynek w trasie i urządzenia 
sanitarne. Po rozstrzygnięciu 
przetargów na ich dzierżawę, 
MOP-y Wierzchowisko Wschód 
i Zachód zostaną podniesione 
do wyższych kategorii. Nato-
miast pozostałe dwa, Gorzelanka 
Wschód i Gorzelanka Zachód, 
pozostaną w I kategorii, zapew-
niając przede wszystkim funkcje 
sanitarno-wypoczynkowe.

MOP kategorii II

MOP Wierzchowisko Wschód 
docelowo powstanie w II kate-
gorii i będzie oferowało funkcje 
w y p o c z y n k o w o - u s ł u g o w e . 
Oznacza to, że oprócz infrastruk-
tury przewidzianej dla MOP 
kategorii I, będzie również wypo-
sażone w stację paliw, stanowiska 
obsługi pojazdów oraz obiekty 
gastronomiczno-handlowe.

MOP kategorii III

MOP Wierzchowisko Za-
chód docelowo powstanie w 
najwyższej - III kategorii - co 
oznacza, że będzie posiadało 

funkcje wypoczynkowe i usłu-
gowe wraz z zapleczem nocle-
gowym. Oprócz infrastruktury 
typowej dla obiektów kategorii 
I MOP zostanie wyposażony 
w stację paliw, stanowiska ob-
sługi pojazdów, obiekty gastro-
nomiczno-handlowe i obiekty 

noclegowe. GDDKiA nie będzie 
wymagała jednak od dzierżawcy 
obligatoryjnej budowy obiektu 
noclegowego w okresie trwania 
dzierżawy. - Dzierżawca prze-
widzi i zabezpieczy rezerwę te-
renu pod obiekt noclegowy, aby 
w przypadku zajścia zasadności 
jego uruchomienia móc rozpo-
cząć budowę – podkreślają dro-
gowcy.

Kiedy użytkownicy skorzystają 
z udogodnień wyższych  

kategorii?

Najkrótszy czas realizacji, bo 
do 12 miesięcy od dnia odbioru 

nieruchomości, przewidziano dla 
wydzielonego miejsca wyposa-
żonego w rampę umożliwiającą 
odśnieżanie oraz odladzanie 
pojazdu ciężarowego. Do 18 
miesięcy powinna powstać kom-
pleksowa infrastruktura do 
tankowania samochodów pali-
wami płynnymi wraz z budyn-
kiem stacji paliw wyposażonym 
między innymi w punkt gastrono-
miczny (bistro) i węzeł sanitarny 
dla klientów, miejsce zabaw dla 
dzieci oraz zadaszone miejsca 
piknikowe.

 ■ Katarzyna Gwara

motoryzacja

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

43.800 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 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,  17.800 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
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
HYUNDAI TUSCON 1.7 D, rok prod. 2016,  68.000 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2010,  24.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       166.800 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
OPEL ASTRA 1.6 E, rok prod. 2013, kraj., 25.800 zł
OPEL ASTRA 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany 43.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 21.900 zł
OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  
 3.900 zł

OPEL MERIVA 1.7 D, rok prod. 2006, 7.400 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006, 11.800 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008,      

 31.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł
SKODA OCTAVIA 1.9 D, rok prod. 2007, kraj.,  13.800 zł
TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  21.900 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, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowa-

ny, F-VAT,  71.900 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 13 maja 2022

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

139.900 zł

GDDKiA szuka dzierżawców

Kto wybuduje stacje paliw i obiekty 
gastronomiczno-handlowe?
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 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

 ● Akordeon Weltmaister, cena: 
1000 zł. Tel. 514 277 061

 ● Antena do tv z przyłączem (kpl) 
tel. 34 362 94 27 

 ● Aparat fotograficzny klasyczny, 
KODAK KE40 na standardowy 
film, timer, automatyczna lampa 
błyskowa, zasilany 2 baterie  
w zestawie, 45 zł.  
Tel.: 794 239 418

 ● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł  
tel. 660 714 015

 ● Bluza szara męska REEBOK,  
70 zł, tel. 660 714 015

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

 ● Drzwi wewnętrzne białe 80 - 
bez futryny, tylko skrzydła: 1 
szt. lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.  
Tel. 509 024 239

 ● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł, 
tel. 660 714 015

 ● Garnek do gotowania ciśnienio-
wego PRESTO, 5L, nowy,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

Sprzedam działkę budowlaną, 
pow. 998 m², ogrodzona, położo-
na w malowniczej, leśnej okolicy. 
Działka znajduje się w gminie  
Janów, w miejscowości Piasek,  
ok 25 km od Częstochowy. 
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”, 
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 

SPRZEDAM 

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

Dostarczyć ogłoszenie
Wrzucić do skrzynki: 
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

QQ    MOTORYZACJA

QQ    NIERUCHOMOŚCI

QQ    KUPIĘ QQ    SPRZEDAM QQ    ODDAM

QQ    PRACA QQ    INNEQQ    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materac masujący rehabilitacyj-
ny Enabiol” prod. niemieckiej. 
Podstawowe informacje:  
w internecie wpisać słowo  
„Vitberg”, wskazania do terapii: 
bóle kręgosłupa i karku,  
skurcze łydek i inne.  
Tel: 514 621 011

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 ● Pawilon przy pasażu, ul. We-
sterplatte. Wyposażony w kli-
matyzator, chłodnię, WC.  
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.  
Tel. 501 645 181

 ● Pianino Calisio,  
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, 
tel. 535 988 066

 ● RADIO, CD, MAGNETOFON - 
2x25W, b. dobre, cena 200 zł. 
Tel: 697 272 102

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena 100 
zł. Tel: 697 272 102

 ● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT 
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł. 
Tel: 697 272 102

USŁUGI

 ● Usługi psychologiczne / Często-

chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Malowanie obrazów, szkice. 
Tel. 667 499 164

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-
droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

INNE
 ● Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  
oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał, tel. 
660 714 015

 ● Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego,  
od 6 do 106 lat.  
Tel. 668 814 587

 ● Wolny lat 55, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią. Pani może posiadać  
dzieci.  Tel. 660 006 217

 ● Poznam panią, może być  
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Podejmę prace dorywczo: go-
spodarcze, porządkowe, drobne 
remonty. Tel.: 536 512 396

USŁUGA KOSMETYCZNA u klienta w domu.
Tel. 507 432 365
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Fortuna 1. Liga

Skra Częstochowa – Puszcza Niepołomice

CKS Budowlani

Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa U-16

ALPN

Pozycje medalowe blisko 
rozstrzygnięcia

Trwają zapisy

Częstochowa Streetball CUP

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

IX Turniej Polskiej Ligi Rugby

W  najbliższy piątek 13 maja Skra Czę-
stochowa zmierzy się z  Puszczą 
Niepołomice w ramach 33. kolejki For-
tuna 1. Ligi. Początek spotkania na 
Stadionie Miejskim w  Bełchatowie 
o godz. 18:00.

Poprzednia kolejka była znacząca dla 
podopiecznych trenera Jakuba Dziółki, 
ponieważ częstochowska drużyna zapew-
niła sobie utrzymanie w  Fortuna 1. Lidze 
w starciu ze Stomilem Olsztyn. – Widać było 
na boisku, że był to mecz o  dużym ciężarze 
gatunkowym. Wiedzieliśmy, co nam daje 
zwycięstwo, Stomil też walczył o  swoje. 
Myślę, że z przebiegu meczu, remis jest wy-
nikiem sprawiedliwym. Byliśmy oczywiście 
nastawieni na zwycięstwo, wiedzieliśmy jak 
ciężki mecz mieliśmy za sobą, a  także czym 
może nas zaskoczyć nasz dzisiejszy prze-
ciwnik. Obrana taktyka nie funkcjonowała 

do końca, bo zbyt mało piłek odbieraliśmy 
w  środku pola i  przeprowadzaliśmy mało 
ataków szybkich, a  jeśli już je przeprowa-
dzaliśmy brakowało w  naszych podaniach 
dokładności, więc musieliśmy dokonać 
pewnych zmian. Priorytetem była szczelna 
obrona. Tak Skra grała w  pierwszej rundzie 
i przynosiło nam to rezultaty. Zimą dokona-
liśmy pewnych zmian, jeśli chodzi o styl gry. 
Zostały nam jeszcze dwa mecze i  powie-
działem piłkarzom, żeby w żadnym wypadku 
nie pozostawać minimalistami i żeby w nad-
chodzących meczach walczyć o zwycięstwo, 
by znaleźć się jak najwyżej w  tabeli. Wła-
ściwie od jutra będziemy się przygotowywać 
do meczu z Puszczą Niepołomice – mówił na 
pomeczowej konferencji szkoleniowiec Skry 
Częstochowa Jakub Dziółka. Piątkowy mecz 
może być bardzo emocjonujący ze względu 
na to, że rywal Skry wciąż musi walczyć 
o przetrwanie w ligowych rozgrywkach.

Podczas I  rundy Drużynowych Mi-
strzostw Województwa U-16 CKS 
Budowlani reprezentowało 17 mło-
dych lekkoatletów. W  klasyfikacji 
drużynowej zaprezentowali się zna-
komicie, zajmując wysokie 2 miejsce.

Drużynowo CKS Budowlani wywalczyli 
1833 punktów, co dało im drugą lokatę. 
MKS MOSM Bytom, który zajął pierwsze 
miejsce zdobył dla porównania 1891 pkt. 
W  zmaganiach indywidualnych najlepszy 
wynik zespołu uzyskał Filip Labocha, 
który za pchnięcie kulą na odległość 13,62 
m uzyskał 153 punkty. - To jest rekord 
życiowy zawodnika i  jeden z  najlepszych 
w  tej kategorii wiekowej w  naszym kraju. 
Drugi wynik uzyskała sztafeta dziewcząt 4 
x 100 m. Dziewczęta biegnące w składzie: 
J Trąbczyńska, J. Kubik, E. Majewska i  W. 
Dądela uzyskały 53,08 sek., co przyniosło 
drużynie 136 punktów – relacjonuje klub. 
Pozostałe wyniki i  zdobycze punktowe 
zawodników CKS: Julia Trąbczyńska 100 
m – 13,31 – 132 pkt (rek. życiowy), Nikola 
Lewandowska kula – 11,05 m – 131 pkt, 
Sztafeta chłopców 4 x 400 – 50,34 sek. – 
131 pkt., Zuzanna Gradoń 600 m – 1:43,19 
min. – 130 pkt. (rek. życiowy), Maciej Dyja 
300 m ppł – 44,77 s – 129 pkt. (rek. ży-
ciowy), Wiktoria Dądela 80 m ppł – 13,95 
s – 126 pkt (rek. życiowy), Martyna Cen-

drowska 2000 m – 7:26,89 min – 123 pkt, 
Julia Kubik 100 m – 13,56 s – 123 pkt, Hu-
bert Woźniak 600 m – 1:36,22 min – 118 
pkt (rek. życiowy), Nadia Mizgała 1000 
m – 3:28,05 – 106 pkt., Emilia Majewska 
100 m -14,13 – 102 pkt. (rek. życiowy), 
Martyna Porada oszczep – 25,24 m – 100 
pkt. (rek. życiowy), Bianka Nogaj 100 m 
– 14,39 – 93 pkt. (rek. Życiowy). Miniony 
weekend był bardzo intensywny dla za-
wodników CKS-u, ponieważ w niedzielę na 
częstochowskim stadionie odbył się także 
Ogólnopolski Mityng Kwalifikacyjny, gdzie 
wystartowało 58 lekkoatletów CKS Bu-
dowlani. - W  większości również ustana-
wiali rekordy życiowe. Najwartościowsze 
wyniki uzyskali: Natalia Sówka 200 m 
– 25,13 sek (rek. życiowy), Małgorzata 
Pałasińska młot – 46,06 m (rek. życiowy), 
Nikola Lewandowska kula – 11,97 m (rek. 
życiowy),  Amelia Płusa wzwyż – 140 cm, 
Konrad Simiński 400 m -50,71 s (rek. ży-
ciowy), Anna Lizińska 800 m – 2:17,17 
min (rek. życiowy), Maja Jundził trójskok – 
10,93 m, Kinga Woś 200 m – 27,17 sek. Ra-
dosław Bartłomiejczyk 400 – 52,14 sek., 
Dominik Wróbel kula – 12,80 m – dodaje 
klub. W  najbliższą sobotę lekkoatletów 
czekają kolejne zmagania – tym razem na 
stadionie Śląskim w  Chorzowie, gdzie od-
będzie się mityng z  okazji 100-lecia Ślą-
skiego Związku Lekkiej Atletyki.

Liderzy Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
w  Częstochowie nie zwalniają tempa. 
Rozegrana została już 14. i 15. kolejka, 
podczas których Michaś/Nobilito, Ja-
giellończycy oraz Exact Systems Klub 
54 Jędryka nie odniosły porażki, umac-
niając swoją pozycję w klasyfikacji.

- Pozycje medalowe w  rozgrywkach po-
winny rozstrzygnąć się w  bezpośrednich 
spotkaniach pomiędzy tymi drużynami. 
Oczywiście przy założeniu, że nikt z  czo-
łowej trójki nie straci punktów z  zespo-
łami niżej sklasyfikowanymi. Bezpośrednie 
pojedynki pomiędzy czołówką zaczną się 

od przyszłego tygodnia. Wcześniej bo już 
w  nadchodzącym tygodniu warto zwrócić 
uwagę na spotkania Klubu 54 z  Budmixem,  
Michasia/Nobilito z  dobrze ostatnio gra-
jącym Marexem oraz na przełożonym z  ze-
szłego tygodnia pojedynkiem Michasia/
Nobilito z  Budmixem. Oczywiście nie 
oznacza to, że pozostałe spotkania nie za-
powiadają się ciekawie. Jak zawsze liczymy 
na emocje w  każdym ligowym pojedynku, 
czego życzymy uczestnikom i  czekamy na 
wszystkie rozstrzygnięcia – podsumowuje 
Marcin Mazik kierownik ds. sportu i  rekre-
acji MOSiR Częstochowa.

Trwają zapisy do VIII 
edycji turnieju koszy-
kówki ulicznej 
Częstochowa Streetball 
CUP, która w  tym roku 
odbędzie się w  sobotę 
28 maja. Drużyny mogą 
zapisywać się do 25 
maja lub do wyczerpania 
limitu miejsc.

Miejscem rywalizacji 
sportowej koszykarzy będzie boisko wie-
lofunkcyjne przy Promenadzie Czesława 
Niemena. Udział w  zawodach mogą wziąć 
maksymalnie 32 drużyny. - Po zakończeniu 
zapisów ustalony zostanie podział na grupy 
i  szczegółowy harmonogram zawodów. 
W ramach Częstochowa Streetball CUP vol. 
8 dla uczestników oraz publiczności poza 
emocjami związanymi z  rozgrywkami orga-
nizatorzy przygotowali również dodatkowe 
atrakcje w  postaci: oprawy muzycznej pro-
wadzonej przez DJ Marchew (Mateusz Mar-
chwiński), graffiti jam, konkurs rzutów za 3 
pkt, rzut z  połowy boiska dla publiczności 

oraz inne atrakcje nad którymi organizatorzy 
cały czas pracują. Dla uczestników prze-
widziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe 
o  łącznej wartości około 12 000 złotych – 
informują organizatorzy. Dzięki dofinanso-
waniu wydarzenia z  budżetu Gminy Miasta 
Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych 
udział w  zawodach jest bezpłatny. Więcej 
informacji oraz formularz zgłoszeniowy 
można znaleźć na stronie: www.czestocho-
wastreetball.pl. Organizatorami imprezy są: 
Miasto Częstochowa, Stowarzyszenie Spor-
towa Częstochowa oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

W  sobotę 14 maja na Miejskim Sta-
dionie Lekkoatletycznym rozegrany 
zostanie IX turniej Polskiej Ligi 
Rugby7. Do sportowej rywalizacji 
stanie sześć drużyn z  całej Polski. 
Oprócz gospodarzy - Rugby Club Czę-
stochowa, na turnieju wystąpią 
jeszcze - Tytan Gniezno, Rugby Wro-
cław, RK Unisław, Rugby Biesal i Alfa 
Bydgoszcz.

Dotychczas częstochowska drużyna 
wystąpiła w  tym sezonie w  dwóch tur-
niejach. Jeden z  nich odbył się we Wro-
cławiu i  startowało w  nim osiem drużyn. 
Rugby Club Częstochowa zajął wówczas 
5 miejsce. Wiosną wywalczył z  kolei 4 
miejsce w  Mińsku Mazowieckim. Do ry-
walizacji stanęło wtedy 7 ekip. Te wyniki 
przełożyły się na 11 miejsce w klasyfikacji 
generalnej cyklu. Turniej w  Częstochowie 

jest bardzo ważny dla RCC, ponieważ 
dobry wynik zapewni częstochowskiej 
drużynie miejsce w  czołowej ósemce.Po-
zycja ta premiować będzie RCC do udziału 
w turnieju o Puchar Polski, który odbędzie 
się  18 czerwca w Gnieźnie. - Powyższe za-
danie nie będzie łatwe, gdyż drużyny które 
pojawią się w sobotę w Częstochowie zaj-
mują miejsca w  pierwszej szóstce cyklu. 
Mimo to wierzymy, że stać nas na spra-
wienie niespodzianki. Zwłaszcza niesieni 
dopingiem z  trybun. Dlatego zachęcamy 
do przybycia na Miejski Stadion Lekko-
atletyczny i  wsparcia nas w  walce - pod-
sumował grający trener RC Częstochowa, 
Michał Krzypkowski. Turniej jest dofinan-
sowany z środków budżetu Gminy Miasta 
Częstochowa w  ramach zadania pt.: „Or-
ganizacja i udział w zawodach sportowych 
na wysokim poziomie współzawodnictwa 
- Polska Liga Rugby7”
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