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HiT, czyli „Historia i teraźniejszość” to nowy przedmiot, który od 1 września 2022 r.  
zastąpi w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej „Wiedzę o społeczeństwie” na  

poziomie podstawowym. Celem wprowadzenia nowego przedmiotu jest zwiększenie  
zakresu zagadnień związanych z historią najnowszą w edukacji historycznej uczniów.  

Czy okaże się hitem?

Od 1 września 2022 r.

Nowy przedmiot  
w szkołach. 
Czym jest HiT?

Nowy przedmiot ma być wpro-
wadzany sukcesywnie - w  roku 
szkolnym 2022/2023 w  klasie I  li-
ceum ogólnokształcącego, tech-
nikum i  branżowej. W  kolejnych 
latach zmiana ma objąć kolejne 
klasy. Uczniowie, którzy rozpo-
częli kształcenie w  szkołach po-
nadpodstawowych przed rokiem 
szkolnym 2022/2023, nie będą 
objęci tą zmianą, co oznacza, że 
będą uczyć się zgodnie z  dotych-
czasową podstawą programową 
wiedzy o społeczeństwie.

Wymiar godzin zajęć przedmiotu 
historia i  teraźniejszość będzie 
wynosił:
• liceum ogólnokształcące – klasa 

I – 2 godziny, klasa II – 1 godzina 
(łącznie 3 godziny), 

• technikum – klasa I – 1 godzina, 
klasa II – 1 godzina, klasa III  
– 1 godzina (łącznie 3 godziny), 

• branżowa szkoła I  stopnia  
– klasa I – 1 godzina

Od czerwca kursy doskonalące 
dla nauczycieli

Historii i  teraźniejszości na-
uczać będą mogli nauczyciele, 
którzy mają kwalifikacje do na-
uczania historii i  wiedzy o  społe-
czeństwie. Od czerwca br. będą 
oni mogli uczestniczyć w  kursie 
doskonalącym, który pomoże im 
przygotować się do prowadzenia 
zajęć z  nowego przedmiotu. Kurs 
w  formie online będzie dostępny 
na Zintegrowanej Platformie Edu-
kacyjnej. - W  pierwszej kolejności 
zostaną przygotowani nauczy-

ciele konsultacji/doradcy z  pla-
cówek doskonalenia nauczycieli, 
którzy następnie będą prowadzić 
szkolenie dla nauczycieli nowego 
przedmiotu – informuje Minister-
stwo Edukacji i Nauki.

E-materiały

Na Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej dostępne będą dla 
nauczycieli odpowiednie e-ma-
teriały, przydatne do nauczania 
i  uczenia się nowego przedmiotu. 
Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
podejmuje starania o  uzupeł-
nienie brakujących na platformie 
zasobów, tak aby nauczyciele no-
wego przedmiotu mieli dostęp do 
nich przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. 

 ■ Paula Nogaj
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W ubiegłym tygodniu w Kra-
kowie rozgrywany był Finał 
Mistrzostw Polski w Siat-
kówce Kadetów, podczas 
którego drużyna z naszego 
miasta ECO TEAM AZS Sto-
elzle Częstochowa zdobyła 
złoty medal. To trzecie w hi-
storii klubu młodzieżowe 
mistrzostwo Polski!

W finałowym meczu, po rewela-
cyjnej grze, zespół z Częstochowy 
pokonał kadetów Jastrzębskiego 
Węgla w stosunku 3:0 (25:16; 
25:19; 26:24). Wcześniej biało-
-zieloni w fazie grupowej poko-
nywali KS Metro Warszawa oraz 
Energetyka Poznań, a także za-
notowali jedną przegraną z Che-
mikiem Bydgoszcz. W półfinale 

mistrzostw Polski podopieczni 
trenera Pawła Tomaszewskiego 
po zaciętej walce pokonali 3:2 Le-
chię Tomaszów Mazowiecki. Naj-
lepszym rozgrywającym turnieju 
został Błażej Bień, a MVP finałów 
– Artur Brzostowicz. – Wygra-
liśmy turniej, w którym każdy 
mecz był o wszystko, wytrzyma-
liśmy presję, pokazaliśmy niezłe 
umiejętności i jako grupa stanowi-
liśmy siłę. Chcę dodać, że jestem 
naprawdę dumny z tej drużyny. 
Dziesięciu chłopaków z rocznika 
2006, sześciu z docelowego 2005. 
Każdy z szesnastki, która była na 
turnieju zasługuje na uznanie. Nie 
wszyscy mogli zagrać, ale wszyscy 
budowali team – podsumował 
trener Paweł Tomaszewski.

 ■ Paula Nogaj, 
 ■ Fot. ECO TEAM AZS Stoelzle

aktualności

Program Dobra Firma

Częstochowskie firmy nagrodzone

Znamy laureatów drugiej 
edycji autorskiego programu 
Dobra Firma organizowanego 
przez Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców. 
Wśród nich znalazły się firmy 
z Częstochowy.

Nagrody ZPP wręczono najlep-
szym innowatorom, inwestorom, 
pracodawcom oraz najbardziej 
efektywnym przedsiębiorstwom. 
Wśród nagrodzonych znalazły się 
spółki m.in. z branży audiowizu-
alnej, ciepłowniczej, tytoniowej, 
hodowli roślin czy konserwacji 
sprzętu przemysłowego.

– Tym, co wyróżnia nagrodzone 
w tym roku firmy, jest nastawienie 
na rozwój, otwartość i gotowość 
na zmiany oraz przedsiębiorczość 
decydentów. Bez tych czynników, 
nie byłoby sukcesu – komentował 
prezes Związku Przedsiębiorców i 

Pracodawców Cezary Kaźmierczak.
Wybór laureatów programu 

Dobra Firma odbywa się w kilku 
etapach. W ramach procesu kwa-
lifikacyjnego eksperci Związku 
przeanalizowali kilkuletnie wy-
niki finansowe dostarczone przez 
wywiadownię gospodarczą Info 
Veriti, a także profile działalności, 
potencjał innowacyjny i rozwo-
jowy oraz reputację szerokiej 
listy firm z całej Polski. Analizo-
wane były firmy małe oraz, razem, 
średnie i duże. Po wstępnej ocenie 
danych zespół ekspertów wybrał 
laureatów plebiscytu. Wśród wy-
różnionych znalazły się często-
chowskie firmy:
• Asten Group – w kategorii: 

najlepszy pracodawca – firmy 
średnie i duże;

• ODO szkolenia – w kategorii: 
najlepszy innowator – firma 
mała;

• Hermetik System – w kategorii: 

najbardziej efektywna firma;
• Computer Center – w kategorii: 

najlepszy innowator – firmy 
średnie i duże;

• Hegelmann – w kategorii: naj-
lepszy inwestor i firma wspiera-
jąca inwestycje – firmy średnie i 
duże;

• Flexon – w kategorii: najbardziej 
efektywna firma – firma mała;

• BRD Ubezpieczenia – w kate-
gorii: najbardziej efektywna 
firma – firma mała.

Organizatorem Nagród “Dobra 
Firma” jest Związek Przedsię-
biorców i Pracodawców. ZPP jest 
najszybciej rozwijającą się i naj-
bardziej aktywną organizacją pol-
skich przedsiębiorców, założoną 
w 2010 roku. Zrzesza ponad 52 ty-
siące firm, 16 organizacji regional-
nych i 21 organizacji branżowych. 
Publikuje co roku ponad kilka-
dziesiąt raportów, opracowań czy 
filmów oraz kilkaset stanowisk 
i opinii legislacyjnych. Organi-
zuje liczne debaty i spotkania. 
Celem ZPP jest uczynienie Polski 
krajem z najlepszymi warunkami 
prowadzenia biznesu i systemem 
podatkowym w Europie. ZPP jest 
organizacją apolityczną, wspie-
rającą wolny rynek i zdrowy roz-
sądek, niezależnie od podziałów 
politycznych. ZPP jest członkiem 
Rady Dialogu Społecznego, po-
siada swoje przedstawicielstwo w 
Brukseli.

 ■ RED
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W ramach programu Często-
Zielona na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 16 założony 
został pierwszy w Często-
chowie ogród deszczowy. To 
bardzo korzystne rozwiązanie 
dla ekosystemu miejskiego. 
Budowie ogrodu towarzyszyły 
warsztaty promujące wła-
ściwe gospodarowanie 
wodami opadowymi.

Częstochowa jako pierwsze 
miasto, obok Sosnowca, Kalet 
i Żorów, przystąpiło do organi-
zowanego przez Śląski Związek 
Gmin i Powiatów pilotażowego 
projektu, który propaguje przed-
sięwzięcia wspomagające ada-
ptację do zmian klimatu. Ogród 
deszczowy na terenie szkoły przy 
ul. Ułańskiej powstał w ramach 
działania programu CzęstoZie-
lona. - Z budżetu Centrum Usług 
Komunalnych pokryto koszty 
(niecałe 7 tys. zł) projektu i prac 
ziemnych, a warsztaty praktyczne 
(3 tys. zł) ufundował ŚZGiP – in-
formuje częstochowski magistrat. 
Podczas oficjalnego otwarcia 
ogrodu i podsumowania warsz-
tatów prowadzonych przez eks-

pertów z Fundacji Sendzimira 
obecni byli: prezydent Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk, 
reprezentująca ŚZGiP Iwona Pra-
gnąca, naczelnik Centrum Usług 
Komunalnych Łukasz Kot, radny 
Sebastian Trzeszkowski oraz dy-
rektor SP 16 Jolanta Dominiak. 
- Gratuluję uczniom ich pasji i za-
angażowania, z jakim pomagali 
przy realizacji tego projektu, po-
znając proces zakładania takiego 
ogrodu. Liczę, że w przyszłości 
wykorzystają tę wiedzę. Teraz 
woda deszczowa nie będzie już 
odprowadzana do kanalizacji, a 
skierowana zostanie z dachu do 
specjalnego ogródka przyszkol-

nego - komentował prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk. Ogrody 
deszczowe mają za zadanie zapo-
biegać obniżaniu wód gruntowych 
i lokalnym podtopieniom. Ponadto 
zmniejszają efekt miejskiej wyspy 
ciepła, czyli wyższej temperatury 
w mieście w porównaniu z tere-
nami go otaczającymi. Ogrody 
deszczowe wpływają także na 
poprawę jakości powietrza, wody, 
a także na mikroklimat i estetykę 
miasta. - To jeden ze sposobów ra-
dzenia sobie z wyzwaniami, jakie 
niosą zmiany klimatyczne. Przy-
pominanie o tych korzyściach to 
podstawowy cel przedsięwzięcia 
– dodaje UM Częstochowy. 

aktualności

We wtorek w siedzibie Sto-
elzle Częstochowa wkopano 
szklany kamień węgielny pod 
budowę nowej wanny szklar-
skiej, pieca szklarskiego oraz 
linii technologicznych. Jest  
to kolejna inwestycja, po  
Centrum Logistycznym  
i uruchomieniu nowej linii pro-
dukcyjnej w dziale dekoracji. 
Inwestycja, która pochłonie 
łącznie 202 mln zł, ma zostać 
zrealizowany w rekordowym 
czasie 78 dni.

Projekt realizowany jest w Ka-
towickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej. W briefingu prasowym 
udział wzięli m.in. prezydent Czę-
stochowy, Krzysztof Matyjasz-
czyk, wiceprezydenci: Bartłomiej 
Sabat i Piotr Grzybowski, prezes 
zarządu Stoelzle Częstochowa, 
Artur Wołoszyn, przedstawiciele 
głównych wykonawców projektu 
i firmy Stoelzle Częstochowa. Spo-
tkanie z dziennikarzami odbyło 
się na terenie firmy przy ul. War-
szawskiej obok dobudowywanej, 
specjalnie w ramach tej inwestycji 
hali produkcyjnej.

Wydajniejsza o 40% wanna za-
stąpi dotychczasową o wydajności 
340 ton i pozwoli uruchomić trzy 
nowe linie produkcyjne. Inwe-
stycja pochłonie 202 miliony zło-
tych i potrwa łącznie 78 dni.

– Budowa wanny szklarskiej 
jest kolejnym etapem w realizacji 
strategii rozwoju naszej firmy. 
Pierwszym było otwarcie nowego 
Centrum Logistycznego, dzięki 
któremu mogliśmy sprostać wielu 
komplikacjom w światowych 
łańcuchach dostaw oraz przygo-
tować się na realizację następnych 
etapów naszej strategii sprze-
dażowo – operacyjnej. Kolejnym 
krokiem było uruchomienie 
nowej linii technologicznej w ob-
szarze dekoracji. Przyszedł czas 
na zapowiadaną budowę wanny 
i pozostałej infrastruktury tech-
nologicznej z nią związanej, czyli 
trzeci i kluczowy etap. Inwestycja 

ta, a przede wszystkim czas jej re-
alizacji, stanowi dla nas ogromne 
wyzwanie. Jednak planowaliśmy 
ją ponad dwa lata i mogę stwier-
dzić, że jesteśmy do tego dobrze 
przygotowani. Ponieważ budu-
jemy wannę większą aż o 140 ton 
będziemy mogli uruchomić nowe 
i szybsze linie produkcyjne. Ta in-
westycja pozwoli nam zwiększyć 
nasze portfolio produktowedla 
aktualnych klientów, a także pozy-
skać nowych i sprawnie sprostać 
ich oczekiwaniom zakupowym – 
mówił prezes Artur Wołoszyn.

W obszarze produkcji szkła 
opakowaniowego częstochowska 
wanna szklarska będzie jedną z 
największych wanien w Europie 
i największą w całej grupie Sto-
elzle. W związku z inwestycją 
firma zapowiada również wzrost 
zatrudnienia. Obecnie zakład w 
Częstochowie liczy około 1000 
osób, cały holding CAG to 8300 
pracowników.

Wykonawcami projektu są 
głównie polskie, regionalne firmy, 
m.in.: TechGlass, Kobnext, Zremb, 
MAKO, Alpinet, i El-Logic, Tech-
-Met, czy Forglass.

Stoelzle Częstochowa to naj-
większa z siedmiu spółek nale-
żących do Stoelzle Glass Group. 
Firma dostarcza na światowe rynki 
prestiżowe opakowania szklane 
dla największych światowych 
marek z branży spirytusowej, 
kosmetycznej, farmaceutycznej 
i spożywczej. Częstochowski za-
kład oferuje najwyższej jakości 
usługi dekoracji szkła. Stoelzle 
Częstochowa i jej obszar kon-
strukcyjno-projektowy zapewnia 
klientom indywidualne kreowanie 
produktów szklanych najwyższej 
jakości i zgodnych z aktualnymi 
trendami. Firma posiada certyfi-
katy jakościowe: ISO 9001, ISO 
45001 oraz BRC/IoP normy dla 
opakowań żywnościowych.

 ■ BM

Ogromna inwestycja

Stoelzle wybuduje 
wannę szklarską  
za ponad 200 mln zł

zdj.Stoelzle

CzęstoZielona

Pierwszy w Częstochowie  
ogród deszczowy

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

zdj. UM Częstochowa

Tragiczny finał małżeńskiego kryzysu

30-latek z Częstochowy zabił żonę.  
Jest akt oskarżenia
W sierpniu 2021 roku Krystian 
W. zabił swoją żonę Karolinę 
na parkingu w centrum Często-
chowy - jej ciało porzucił za 
miastem. Śledztwo wykazało, 
że małżeństwo przeżywało 
kryzys i nie zamieszkiwało ze 
sobą, a przyczyną nieporozu-
mień był związek Karoliny W.  
z innym mężczyzną oraz sposób 
sprawowania opieki nad 
dwójką kilkuletnich dzieci. 
Prokuratura Rejonowa Często-
chowa-Północ skierowała do 
Sądu Okręgowego w Często-
chowie akt oskarżenia 
przeciwko 30-latkowi, doty-
czący zabójstwa żony.

Przypomnijmy, że 27 sierpnia 
2021 roku Karolina W. brała 
udział w imprezie rodzinnej wraz 
z nowym partnerem. Wydarzenie 
miało miejsce w jednej z podczę-
stochowskich miejscowości. Para 
wróciła do swojego miejsca za-
mieszkania następnego dnia ok. 
godz. 5:00. Krystian W. śledził ich 
gdy podążali na imprezę oraz w 
drodze powrotnej. W mieszkaniu 
partner Karoliny W. zorientował 
się, że zostawił w samochodzie 
telefon, więc kobieta udała się 
po przedmiot i wtedy podszedł 
do niej Krystian W. Małżonkowie 
zaczęli się sprzeczać i w trakcie 
kłótni oskarżony uderzył po-
krzywdzoną kilka razy w głowę 

jakimś twardym przedmiotem. 
Następnie mężczyzna chwycił ją 
obiema rękami za szyję i mocno 
zacisnął, w wyniku czego spowo-
dował jej gwałtowne uduszenie. 
Krystian W. umieścił zwłoki swojej 
żony Karoliny na tylnym siedzeniu 
swojego samochodu i przewiózł 
do miejscowości Łobodno, znajdu-
jącej się kilkanaście kilometrów od 
Częstochowy. Tam ukrył zwłoki w 
rowie przy drodze gruntowej z dala 
od zabudowań mieszkalnych i przy-
krył gałęziami, a następnie polał je 
substancją łatwopalną i podpalił. 
Potem zasypał zwłoki ziemią i 
śmieciami, w ten sposób, że nie były 
widoczne. Po wszystkim wrócił do 
Częstochowy.

Poszukiwania kobiety i odkrycie 
tragicznego finału

Po przebudzeniu partner Karo-
liny W. zorientował się, że kobiety 
nie ma w mieszkaniu i zawiadomił 
Policję, która wszczęła czynności 
poszukiwawcze. W trakcie tych 
czynności Krystian W. zaprzeczył, 
że w ostatnim czasie widział się 
z żoną, co stało w sprzeczności 
z analizą zapisów monitoringu 
sprzed domu pokrzywdzonej. Do 
zatrzymania Krystiana W. doszło 
30 sierpnia 2021 roku. W toku 
śledztwa prokurator przedstawił 
mu zarzut zabójstwa Karoliny 
W. Przesłuchany w charakterze 
podejrzanego przyznał się do 
uduszenia żony, zaprzeczając jed-

nocześnie, że wcześniej uderzał 
ją w głowę. Nie potrafił także wy-
jaśnić motywów swojego zacho-
wania. Na wniosek prokuratora 
Sąd Rejonowy w Częstochowie 
zastosował wobec podejrzanego 
tymczasowe aresztowanie. - Na 
podstawie opinii biegłych lekarzy 
psychiatrów stwierdzono, że 
oskarżony w chwili popełnienia 
zarzucanego mu czynu nie miał 
zniesionej zdolności rozumienia 
znaczenia czynu i pokierowania 
swoim postępowaniem, czyli 
był w pełni poczytalny. Wyklu-
czono również, że znajdował 
się z stanie silnego wzburzenia 
usprawiedliwionego okoliczno-
ściami (tzw. afekt fizjologiczny) 
– poinformował prokurator To-
masz Ozimek, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Czę-
stochowie. Krystian W. nie był w 
przeszłości karany. Przestępstwo 
zabójstwa jest zagrożone karą po-
zbawienia wolności od 8 do 15 lat, 
karą 25 lat pozbawienia wolności 
albo karą dożywotniego pozba-
wiania wolności.
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Dla pani Bożeny słuchanie 
wiadomości w radiu jest coraz 
bardziej stresujące. - Nie ma 
dnia, żeby nie mówili czegoś 
o rosnącej inflacji, o podwyż-
kach cen i coraz wyższych 
stopach procentowych. Wie-
czorami to cała roztrzęsiona je-
stem – mówi kobieta drżącym 
głosem. 

W styczniu wraz z mężem 
wzięli na raty nowy telewizor 
z płaskim ekranem. I teraz co 
miesiąc z rosnącym niepoko-
jem sprawdzają stan swojego 
konta w banku. – Każda rata 
jest wyższa. Nie wiem już, ile 
tych pieniędzy mamy oddać. 
Kwota kredytu rośnie i rośnie. 
Kiedy to się skończy? – zała-
muje ręce pani Bożena. 

Stała kwota,
stała rata

Takich osób, które stresują 
się swoim kredytem, jest co-
raz więcej. Na szczęście z po-
mocą przychodzi bank Credit 
Agricole z szeroką ofertą kre-
dytów o stałej stopie oprocen-
towania. Na wszystkie kredyty 
gotówkowe i ratalne, kredyty 

konsolidacyjne, a także spłaty 
ratalne zadłużenia karty kre-
dytowej, bank daje gwarancję 
stałej raty przez cały okres 
trwania umowy kredytowej. 
Jedynie w przypadku kredytów 
hipotecznych okres stałego 
oprocentowania może zostać 
określony maksymalnie na sie-
dem lat. 

- Zaletą kredytu o stałej 
stopie procentowej jest jego 
przewidywalność. Raz ustalona 
wysokość oprocentowania nie 
zmienia się przez cały ustalony 
z bankiem okres. Niezależnie od 
tego, co się będzie działo w go-
spodarce i niezależnie od tego, 
ile razy jeszcze Rada Polityki 
Pieniężnej podwyższy stopy pro-
centowe, u nas wysokość raty się 
nie zmieni. Dzięki temu oczywi-
ście od razu znana jest całkowita 
kwota, jaką trzeba oddać ban-
kowi i nigdy nie będzie tu żad-
nych niespodzianek – wyjaśnia 
Michał Pietrzykowski, dyrektor 
placówki Credit Agricole w Czę-
stochowie.

- W odróżnieniu od kre-
dytów z gwarancją stałej raty, 
kredyty o zmiennej stopie 
oprocentowania są płynne. Aż 

do końca trwania umowy kre-
dytowej nie jest znana całko-
wita kwota do spłaty takiego 
kredytu. Jej wielkość może się 
wahać w zależności od czyn-
ników zewnętrznych, takich 
jak zmiana stóp procentowych 
określanych przez Radę Poli-
tyki Pieniężnej, czy inflacja – 
dodaje Michał Pietrzykowski. 

Bezpieczeństwo 
budżetu

Bank Credit Agricole ofe-
ruje stałe oprocentowanie 
przez cały okres kredytowania 
dla wszystkich kredytów go-
tówkowych i ratalnych, kredy-
tów konsolidacyjnych, a także 
spłaty ratalnej zadłużenia kar-
ty kredytowej. W przypadku 
kredytów hipotecznych okres 
stałego oprocentowania może 
zostać określony maksymalnie 
na siedem lat. Klienci indywi-
dualni mogą zaciągać w Credit 
Agricole kredyty gotówkowe 
na kwotę od 2 do 150 tys. zł, 
których spłatę można rozłożyć 
na maksymalnie 120 rat, czyli 
10 lat. Podobne warunki do-
tyczą kredytów konsolidacyj-

nych. Warunkiem uzyskania 
i utrzymania kredytu z gwa-
rancją stałej raty jest zdolność 
kredytowa spłacanie kredytu 
zgodnie z harmonogramem, 
bez żadnych opóźnień i zale-
głości. 

- W obecnych, niepewnych 
czasach, taka stałość i pew-
ność to wielka korzyść. 
A my jako „Bank pe-
łen korzyści” chce-
my wyróżniać się na 
rynku najlepszym 
dostosowaniem na-

szych rozwiązań do potrzeb 
klientów. Dlatego nasze kre-
dyty gotówkowe dla klientów 
indywidualnych mają stałe 
oprocentowanie i gwarancję 
zawsze stałej raty. Zachęcamy 
do zapoznania się z tą wyjąt-
kową ofertą – przekonuje Mi-
chał Pietrzykowski.

- Chętnie skorzystam. 
Może to mnie uspokoi 

– uśmiecha się pani 
Bożena. 

AGATA 
KRACZEK

Gwarancja stałej raty w Credit Agricole
Gdy inflacja bije kolejne rekordy, a stopy procentowe pną się do góry, raty kredytów także rosną. Ale nie 
w Credit Agricole, który gwarantuje swoim klientom stałą ratę przez cały okres trwania umowy kredyto-
wej. Jak to możliwe?

www.credit-agricole.pl/gwarancja-stalej-raty

19 019
koszt według 
stawki operatora

Więcej informacji na temat 
oferty kredytów z gwarancją 
stałej raty udzielą doradcy 

w placówce 
Credit Agricole: 
Częstochowa, 

Al. NMP 1, Al. NMP 35,  
Al. Armii Krajowej 68a.  

ZUS

Do kiedy składać wnioski  
o świadczenie postojowe?

Powiat Częstochowski

Ruszyła kwalifikacja 
wojskowa

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące 
umowy cywilnoprawne, którzy odczuli 
negatywne skutki występowania  
w Polsce Covid-19, do 16 sierpnia mają 
czas na złożenie wniosku o świad-
czenie postojowe. Do tej pory ZUS w 
ramach tarczy antykryzysowej ZUS 
wypłacił świadczenia postojowe na 
kwotę 6,5 mld zł.

- Zgodnie z przepisami wnioski o świad-
czenie postojowe przedsiębiorcy oraz 
osoby wykonujące umowy cywilno-
prawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 
3 miesięcy od miesiąca, w którym zo-
stanie zniesiony stan epidemii, czyli do 
16 sierpnia 2022 – poinformowała Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa śląskiego. Termin 
16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, 
RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, 
RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Krótszy termin

W przypadku wniosków o świadczenie 
postojowe lub ponowne świadczenie 
postojowe (RSP-DD7), które jest przy-
znawane na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie 
wsparcia uczestników obrotu gospo-
darczego poszkodowanych wskutek 
pandemii COVID-19, sytuacja wygląda 
nieco inaczej. - Te wnioski mogą być 

składane do 23 lipca 2022 r. Dotyczy to 
takich branż jak: sprzedaż detaliczna, 
transportowa, gastronomiczna, kultural-
no-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, 
edukacyjna, cateringowa, usługowa, ho-
telowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjer-
stwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 
wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby 
futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje 
zagadek – wyjaśnia Beata Kopczyńska z 
ZUS. Ze świadczenia postojowego sko-
rzystać mogą przedsiębiorcy oraz osoby, 
które wykonują umowy cywilnoprawne i 
odczuli negatywne skutki występowania 
w Polsce Covid-19. Szczegóły warunków, 
jakie należy spełnić, aby otrzymać środki, 
można znaleźć na stronie internetowej 
ZUS. - Co do zasady świadczenie posto-
jowe przysługuje w wysokości 80 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę (ustalanego na podstawie prze-
pisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę), obowiązującego w 2020 roku – 
2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza 
podatki w formie karty podatkowej i jest 
osobą zwolnioną z opłacania podatku 
VAT, może liczyć na świadczenie po-
stojowe w wysokości 1300 zł – dodaje 
rzeczniczka. Przedsiębiorcy nadal mogą 
rozkładać na raty albo odraczać termin 
płatności bez naliczania opłaty prolonga-
cyjnej. W dalszym ciągu mają także moż-
liwość wnioskowania o odstąpienie od 
pobierania odsetek za zwłokę.

W powiecie czę-
s t o c h o w s k i m 
rozpoczęła się 
kwalifikacja woj-
skowa. Rekrutacja 
potrwa do 16 
czerwca, a w jej 
trakcie zakwalifi-
kowanych zostanie 
706 osób.

W poniedziałkowy 
poranek Starosta 
C z ę s t o c h o w s k i 
Krzysztof Smela 
wraz Szefem Woj-
skowego Centrum Rekrutacji w Często-
chowie ppłk Mariuszem Błaszczykiem oraz 
Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego Starostwa Powiatowego w Czę-
stochowie Anettą Ujmą dokonali wizytacji 
punktu kwalifikacyjnego. 

Podczas rekrutacji, wykonywane są czyn-
ności związane z:
- sprawdzeniem tożsamości osób podlega-

jących stawieniu się do kwalifikacji woj-
skowej;

- ustaleniem zdolności do czynnej służby 
wojskowej osób podlegających stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej;

- wstępnym przeznaczeniem osób podle-
gających stawieniu się do kwalifikacji 

wojskowej do poszczególnych form po-
wszechnego obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, oraz przyjęciem 
wniosków o przeznaczenie do służby za-
stępczej;

- założeniem lub aktualizacją ewidencji woj-
skowej i przetwarzaniem danych groma-
dzonych w tej ewidencji;

- wydaniem wojskowych dokumentów oso-
bistych;

- przeniesieniem osób podlegających sta-
wieniu się do kwalifikacji wojskowej do 
rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświad-
czeń o uregulowanym stosunku do służby 
wojskowej;

- przygotowaniem rekrutacji wojskowej do 
ochotniczych form służby wojskowej.

zdj. facebook 
- Powiat Częstochowski
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W  sprawie rozwodowej naj-
istotniejszą kwestią zawsze 
powinna być opieka nad mało-
letnimi dziećmi. Zazwyczaj 
Sądy orzekają w  następujący 
sposób:

1) powierzają władzę rodzicielską 
obojgu rodzicom. Oznacza to, 
że oboje rodzice w  równym 
stopniu będą decydować o spra-
wach dzieci. Natomiast miejsce 
zamieszkania musi być okre-
ślone przy jednym z  rodziców, 
nawet przy opiece naprze-
miennej. 

2) powierzają władzę rodzicielską 

jednemu z  rodziców, jednocze-
śnie ograniczając władzę ro-
dzicielską drugiemu z  nich do 
współdecydowania o  istotnych 
sprawach dziecka. 

Aby Sąd powierzył władzę ro-
dzicielską obojgu rodzicom musi 
to być zgodne z  dobrem dziecka. 
Sąd musi również widzieć, że 
oboje rodzice są w stanie ze sobą 
współpracować i  porozumieć się 
w sprawie dzieci. 

Natomiast, jeśli rodzice pozo-
stają skłóceni i  mocno skonflikto-
wani, a powierzenie opieki obojgu 
rodziców będzie stwarzać więcej 
problemów niż korzyści, sąd zde-
cyduje o  powierzeniu władzy 
rodzicielskiej tylko jednemu z  ro-
dziców. Drugi rodzic będzie miał 
ograniczoną władzę rodzicielską 
do określonych obowiązków 
i  uprawnień w  stosunku do 
dziecka. Sąd w  wyroku wskazuje 
wówczas, w jakich istotnych spra-
wach wymagana będzie zgoda 
obojga rodziców. Zazwyczaj są to 
kwestie dotyczące wyboru szkoły, 
sposobu leczenia. 

Do pozwu rozwodowego można 
również załączyć tzw. porozu-
mienie rodzicielskie, które do-
tyczy sposobu wykonywania 
władzy rodzicielskiej i  utrzymy-

wania kontaktów z  dzieckiem, 
a  także innych bieżących kwe-
stii związanych z  wychowywa-
niem dziecka. Jeśli sąd uzna je za 
zgodne z  dobrem dziecka, a  ro-
dzice będą zgodni w  kwestiach 
dzieci, Sąd powinien uwzględnić 
takie porozumienie. 

Kontakty z  dzieckiem to nie-
zależne od władzy rodzicielskiej 
prawo i  obowiązek, który polega 
na utrzymaniu kontaktów z dziec-
kiem. Nawet rodzic pozbawiony 
władzy rodzicielskiej może mieć 
prawo do kontaktów z  dzieckiem. 
Sąd powinien o nich rozstrzygnąć 
w wyroku rozwodowym. Nie musi 
tego robić, jeśli rodzice dojdą do 
porozumienia w tej kwestii i złożą 
zgodny wniosek o  nierozstrzy-
ganie o  kontaktach z  małoletnim 
dzieckiem. 

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna polega 
na sprawowaniu przez rodziców 
opieki nad dzieckiem naprze-
miennie w  podobnych ustalo-
nych wcześniej okresach. Może 
to być na przykład w  tygodnio-
wych zmianach, czyli dziecko 
jeden tydzień przebywa u  mamy, 
a  kolejny u  taty.  Ta forma opieki 
ma sens tylko i  wyłącznie wtedy, 
kiedy pomiędzy rodzicami mało-
letnich dzieci nie istnieje konflikt. 

A  także, gdy rodzice zamieszkują 
niedaleko siebie, aby dziecko 
mogło uczęszczać bez problemu 
do szkoły. Najważniejszym kryte-
rium, którym kieruje się sąd, usta-
lając opiekę naprzemienną, jest 
dobro dziecka. 

Przyznanie opieki  nad dziećmi 
ojcu 

Przepisy Kodeksu rodzinnego 
i  opiekuńczego w  żaden sposób 
nie faworyzują żadnego z  ro-
dziców w  zakresie opieki nad 
dziećmi.  Statystyki jednak wy-
raźnie pokazują, że w  sądzie to 
matki głównie wygrywają postę-
powania o opiekę nad dziećmi.

Nie oznacza to, że ojciec z  góry 
postawiony jest na pozycji stra-
conej. Ojciec może mieć przyznane 
prawo do opieki na dzieckiem, 
jeżeli jest to zgodne z  dobrem 
małoletniego i  zapewni on lepszą 
opiekę nad dzieckiem niż matka. 
Sąd musi wziąć pod uwagę dwie 
kwestie w  zakresie przyznania 
opieki, tj. dobro dziecka oraz 
warunki osobiste każdego z  ro-
dziców. Dobro dziecka jest tutaj 
kwestią najważniejszą. Sąd berze 
pod uwagę  przede wszystkim 
wiek dziecka, związek uczuciowy 
i emocjonalny z rodzicem oraz ro-
dzeństwem. Jeżeli dziecko jest sil-
niej związane z ojcem i dla dziecka 

lepiej będzie, aby to ojciec spra-
wował nad nim opiekę, wówczas 
ojcu powinna zostać powierzona 
opieka nad małoletnim. Sąd oce-
niając warunki osobiste rodziców 
bierze pod uwagę zdolności wy-
chowawcze każdego z  rodziców, 
czas jaki rodzic może poświęcić 
dziecku na wychowanie, jakie są 
możliwości finansowe każdego 
z  rodziców oraz w  jakim środo-
wisku dziecko będzie przebywało. 
Sąd musi ocenić zatem, który z ro-
dziców daje lepszą gwarancję pra-
widłowego wychowania dziecka.

Zdanie dziecka w zakresie 
opieki

Jeśli rozwój umysłowy dziecka, 
jego stan zdrowia i  stopień doj-
rzałości na to pozwala, Sąd po-
winien wysłuchać zdania dziecka 
w  zakresie spraw go dotyczących. 
Wysłuchanie to powinno dotyczyć 
jedynie tych spraw, które dotyczą 
dziecka, czyli władzy rodzicielskiej, 
kontaktów z  rodzicami, czy usta-
lenia miejsca zamieszkania dziecka. 
Sąd orzekając powinien uwzględnić 
zdanie małoletniego dziecka oraz 
jego rozsądne życzenia.

Aneta Widuła 
- radca prawny

Porady prawne

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

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

Mistrzostwa Polski Endurance

Sensacyjny debiut kierowcy 
wyścigowego z Częstochowy

Filharmonia Częstochowska

Gregoriańska muzyka porwała 
częstochowską publiczność

W  miniony weekend 
na Torze Poznań  
odbyła się pierwsza 
runda tegorocznych 
W y ś c i g o w y c h  
S a m o c h o d o w y c h  
Mistrzostw Polski. 
W  dwugodzinnym wy-
ścigu Endurance 
zadebiutował 35-letni 
Adam Zentner z  Czę-
stochowy, odnosząc 
sensacyjne zwycię-
stwo w swojej klasie.

Adam Zentner od ze-
szłego roku przygoto-
wywał się do startów. 
Wspólnie z  Maciejem 
Marcinkiewiczem wie-
lokrotnym mistrzem polski i  zdobywcą 
Pucharu Europy w  wyścigach samocho-
dowych trenował takimi samochodami 
wyścigowymi jak Aston Martin Vantage 
GT4, Ligier JS P4 kategorii Le Mans P4 
oraz Radical SR3 RSX. Adam korzystając 
z  ogromnego doświadczenia Marcin-
kiewicza szybko zaczął osiągać bardzo 
dobre rezulaty i dlatego zapadła decyzja 
o wspólnym starcie w wyścigu. Kierowcy 
wzięli udział w 120-minutowym wyścigu 
za kierownicą Radicala SR3 RSX, który 
jest najpopularniejszym modelem bry-
tyjskiego producenta samochodów wy-
ścigowych. Pojazd napędza silnik RPE 
o  pojemności 1500 cm i  mocy 260 KM, 

charakteryzuje go niska masa 570 kg 
i  doskonała aerodynamika pozwalająca 
walczyć z  mocniejszymi konstrukcjami 
jak Lamborghini czy Porsche. W  wy-
ścigach długodystansowych kierowcy 
podczas tankowania po około godzinie 
rywalizacji zmieniają się za kierownicą. 
Adam Zentner brał udział w  pierwszej 
fazie wyścigu i  spisał się znakomicie 
utrzymując zdobyte w  kwalifikacjach 
pierwsze miejsce w  klasie (D5 2000) 
oraz trzecie w  klasyfikacji generalnej. 
Ostatecznie Zentner i  Marcinkiewicz 
odnieśli zwycięstwo w swojej klasie jed-
nocześnie obejmując pozycję liderów 
w klasyfikacji mistrzostw polski.

zdj. mat. prasowe

Zespół Gregorian Grace podbił 
serca częstochowskiej publicz-
ności. Wyjątkowy koncert 
odbył się 13 maja w Filharmonii 
Częstochowskiej. Była to nie-
zwykła muzyczna podróż z 
zachwycającą grą świateł na 
scenie.

W Polsce zaplanowanych zostało 
jedynie sześć koncertów tego dzie-
więcioosobowego zespołu, a niepo-
wtarzalną okazję do uczestniczenia 
w tym niezwykłym wydarzeniu 
miała częstochowska publiczność. 
Gregorian Grace wykonało tra-
dycyjne kościelne modlitwy we 
własnych, niepowtarzalnych inter-
pretacjach, ale nie tylko. Oprócz 
gregoriańskiego, surowego śpiewu 
chóralnego publiczność mogła po-
słuchać hitów światowego formatu 
w niespotykanych dotąd aranża-
cjach. Dźwięki muzyki wzbogacone 
zostały efektami świetlnymi. Za-
częło się od tajemniczego światła 
pochodni, które wynurzyło się z 
ciemności, aż w końcu muzyka po-
prowadziła do pełnego, współcze-
snego oświetlenia koncertowego... 
Zespół Gregorian Grace poruszył 
wszystkie zmysły uczestników 
koncertów i zapewnił im przeżycie 
kulturalne na światowym poziomie.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Wystawa na Zamku Królewskim

Urok dawnego gabinetu 
stomatologicznego
W miniony weekend 
Muzeum Stomatologii 
z Częstochowy zapre-
zentowało na Zamku 
Królewskim w Piotr-
kowie Trybunalskim 
wystawę swoich 
zbiorów. To swoista 
podróż w czasie, dzięki 
której można zoba-
czyć, jak wyposażone 
były dawniej gabinety 
stomatologiczne i jak 
dbano o higienę jamy 
ustnej.  Wystawę 
można oglądać do 24 
lipca 2022 r. 

Podczas wystawy od-
wiedzający dowiedzieli się, kto 
jest patronem stomatologii, 
jak wyglądały instrumenty me-
dyczne w okresie rzymskim, co 
było pierwszym materiałem 
do wypełnienia zębów, a także 
czym różniły się narzędzia den-
tystyczne z okresu międzywo-
jennego od współczesnych. 
Wystawa „Urok dawnego ga-
binetu stomatologicznego” 
zawiera eksponaty od okresu 
Starożytnego Rzymu aż do 
okresu PRL. To także jedna z nie-
licznych okazji do zapoznania się 
z historią marek, które używane 
są na co dzień: Colgate, Liste-
rine, Corega, Lacalut. Podczas 
otwarcia wystawy na Zamku 
Królewskim wybitny lekarz sto-
matolog, pasjonat, kolekcjoner 
i twórca Muzeum Stomatologii 
– doktor Piotr Kuźnik wygłosił 
prelekcję dotyczącą historii sto-
matologii. Doktor Piotr Kuźnik 
od wielu lat prowadzi nietypowy 
gabinet dentystyczny, gdzie po-
czekalnia pełni funkcję muzeum. 
Kolekcja, którą zgromadził pan 
Piotr, jest naprawdę imponu-
jąca, liczy bowiem kilka tysięcy 
eksponatów. Wśród zgromadzo-
nych przedmiotów znajduje się 
m.in. najstarszy zachowany w 
Polsce rentgen stomatologiczny 
z ok. 1910 roku.

 ■ TS

W sobotę 21 maja Raków Czę-
stochowa zmierzy się w 
ostatnim meczu tego sezonu z 
Lechią Gdańsk. Po zakoń-
czonym spotkaniu klub 
zaprasza wszystkich kibiców 
na wspólne świętowanie zdo-
bycia Pucharu Polski na plac 
Biegańskiego. Tam też odbę-
dzie się zbiórka pieniędzy na 
operację serca 3-letniego Ku-
busia Szwagruka.

Spotkanie z Lechią rozpocznie 
się na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego 83 o godz. 17:30. Po 
końcowym gwizdku na płycie 
boiska odbędzie się ceremonia 
wręczenia medali, a po jej zakoń-
czeniu klub zaprasza wszystkich 
kibiców na plac Biegańskiego, 
aby świętować zdobycie Pucharu 
Polski. - Przyjazd drużyny zapla-
nowany jest niedługo po godzinie 
21:00 i rozpocznie się na placu 
Daszyńskiego. Otwarty autobus 
przejedzie prawą stroną przez I i II 
Aleję Najświętszej Maryi Panny aż 
do placu Biegańskiego, gdzie znaj-
dowała się będzie scena. Pamię-
tajcie, by zabrać ze sobą barwy! 
- przypomina klub.

Oprócz świętowania sukcesu, 
zbiórka na operację serca 3-let-

niego Kubusia Szwagruka

Raków Częstochowa nie zapo-
mina o potrzebujących i podczas 
spotkania z kibicami ze sceny 
popłynie apel o zjednoczenie się 
wszystkich kibiców i sympatyków 
Czerwono-Niebieskich. Prowa-
dzona będzie zbiórka pieniędzy 
na operację serca 3-letniego Ku-
busia Szwagruka, która musi się 
odbyć najpóźniej za 4 miesiące. - 
W Polsce zostały już wyczerpane 

wszystkie możliwości i lekarze 
nie są w stanie uratować małego 
kibica Rakowa. Pomocną dłoń wy-
ciągnęła klinika w Bostonie pro-
ponując operację, która powinna 
rozwiązać wszystkie problemy 
zdrowotne, ale oczywiście wiąże 
się to z ogromnymi kosztami. 
Nie podano jeszcze dokładnego 
kosztorysu, ale trzeba liczyć się z 
kwotą na poziomie 1,5-2 mln zł. 
Są to pieniądze, które przekra-
czają możliwości rodziców Kuby, 
stąd pomysł Zarządu i piłkarzy 
Rakowa Częstochowa, żeby po-
łączyć wspólne świętowanie z 
ratowaniem życia Kubusia – wyja-
śnia Michał Kudła z komitetu spo-
łecznego, działającego na rzecz 
chłopca. W całą akcję włączyli się 
również uczniowie z IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie, 
którzy w roli wolontariuszy po-
jawią się na Placu Biegańskiego z 
puszkami i będą zbierać pieniądze 
na ratowanie Kubusia. Zbiórka 
pieniędzy odbywa się także na 
stronie https://www.siepomaga.
pl/kubus-szwagruk

Już w najbliższą sobotę

Zbiórka dla Kubusia 
podczas fety Rakowa

O tym pamiętaj

Deklaracje o źródłach 
ciepła do 30 czerwca
Deklaracje dotyczące sposobu 
ogrzewania naszych domów są 
obowiązkowe. Można je złożyć 
na trzy sposoby, ale jeśli źródło 
ciepła było założone przed 1 
lipca 2021 roku, to termin mija 
już 30 czerwca.

- Jeśli mamy w domu źródło 
ciepła i spalania paliw zainstalo-
wane przed 1 lipca 2021 roku, na 
złożenie deklaracji mamy czas  do 
30 czerwca 2022 roku. Jeśli nato-
miast źródło ciepła ogrzewające 
nasz dom zostało zainstalowane 
po 1 lipca 2021 roku, deklarację 
musimy złożyć w ciągu 14 dni 
od jego uruchomienia – przypo-
mina Urząd Miasta Częstochowy. 
Deklaracje dotyczącą sposobu 
ogrzewania można złożyć na 
trzy sposoby. Jeżeli posiadamy 
profil zaufany lub podpis elek-
troniczny, możemy skorzystać 
ze strony www.zone.gunb.gov.
pl, gdzie wypełniamy i wysyłamy 
deklarację za jej pośrednictwem. 

Ponadto możemy również wejść 
na stronę Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Często-
chowy i z niej pobrać deklarację, 
wydrukować ją, wypełnić i złożyć 
osobiście w Urzędzie Miasta Czę-
stochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 
42-217 Częstochowa – lub wysłać 
na ten adres. Istnieje także trzecia 
możliwość – stawienia się osobi-
ście w urzędzie, gdzie dostępne 
są papierowe wersje deklaracji. 
Formularz wypełniamy i składamy 
na miejscu. Należy pamiętać, że 
złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe, ponieważ tak zdecydował 
ustawodawca. Jeżeli nie dopeł-
nimy tego obowiązku, jako właści-
cielom czy zarządcom może nam 
grozić kara grzywny. Za niezgło-
szenie do ewidencji urządzenia, 
którym ogrzewamy dom, można 
otrzymać grzywnę w wysokości 
do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa 
trafi do sądu, wielkość grzywny 
może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Wydział Kultury, Promocji 
i  Sportu Urzędu Miasta przy-
pomina, że trwa nabór 
wniosków do kolejnej edycji 
Nagród Miasta Częstochowy 
w dziedzinie kultury. Można je 
składać do 30 czerwca.

Nagrody mogą być przyznane 
osobom fizycznym, zamieszkałym 
w  Częstochowie lub osobom 

prawnym i  innym podmiotom, 
których siedziba znajduje się na 
terenie naszego miasta. Propo-
zycje kandydatów do nagrody 
mogą składać: Prezydent Miasta, 
Przewodniczący Rady Miasta, 
instytucje kultury, rady dzielnic, 
organizacje pozarządowe o  cha-
rakterze społeczno – kulturalnym, 
uczelnie wyższe oraz placówki 
oświatowe, związki i  środowiska 

twórcze, agencje artystyczne 
i  wydawnictwa oraz redakcje 
prasy, radia i  telewizji. Pisemne 
wnioski należy składać w  Kan-
celarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. 
Śląska 11/13, w  terminie do 30 

czerwca 2022 roku. Powinny one 
zawierać dane osobowe kandy-
data do nagrody, dane o dorobku 
twórczym lub artystycznym, 
wskazanie, za jakie osiągnięcie na-
groda ma być przyznana oraz uza-

sadnienie wyboru kandydatury. 
Nagrody Miasta Częstochowy 
są przyznawane raz w  roku. 
Otrzymać je można za szcze-
gólne osiągnięcia w  twórczości 
artystycznej, promocji i  ochronie 
kultury w  następujących dziedzi-
nach: literatura i historia, muzyka 
i  taniec, sztuki plastyczne, teatr 
i film, ochrona i promocja kultury. 
- Nagrody mogą być przyznane 
na podstawie oceny całokształtu 
działalności lub za osiągnięcie 
o  istotnym znaczeniu w  okresie 
roku poprzedzającego przyznanie 
nagrody. Nagroda za całokształt 
działalności może być przyznana 
tej samej osobie tylko jeden raz 
– przypomina Urząd Miasta Czę-
stochowy.

kultura

Dla Mamy
Dla naszej mamy kwiaty
bukiet czerwonych róż,
pachnących konwalii
i niebieskich bzów,

to podziękowanie za jej codzienny trud,
za wychowanie i miłość,

za serce, za troskę,
za ciepło utrudzonych rąk,

bo słowo matka znaczy tak wiele,
to najpiękniejsze słowo

z wszystkich słów!
To słowa wdzięczności
za nieprzespane noce,

za oczy pełne łez,
za nasz spokojny dom
i każdy nowy dzień.

Irena Krawczyk

W weekend o książkach

Spotkania autorskie z Marcinem 
Zegadło i Sylwią Górą

Trwa nabór wniosków

Komu należy się nagroda  
w dziedzinie kultury?

Miłośnicy poezji 
mogą rozpocząć 
weekend od wizyty 
w  Ośrodku Promocji 
Kultury przy ul. Dą-
browskiego 1, gdzie 
20 maja pojawi się 
Marcin Zegadło, aby 
promować swój nowy 
tom wierszy „Martwe 
i  Ozdobne”. Z  kolei 
w  niedzielę 22 maja 
na swoje spotkanie 
autorskie w  Wegań-
skiej Pracowni 
Cukierniczej ,Szypułka” przy 
ul. Śląskiej 3/5, zaprasza 
Sylwia Góra. 

Marcin Zegadło promuje tom 
wierszy „Martwe i Ozdobne”

Książka Marcina Zegadło uka-
zała się w  tym roku nakładem In-
stytutu Mikołowskiego im. Rafała 
Wojaczka. Ceniony w  środowisku 
literackim krytyk i  pracownik Uni-
wersytetu Wrocławskiego Karol 
Maliszewski o  książce częstochow-
skiego poety napisał m.in. tak: 
„Nowy tom Marcina Zegadły czy-

tałem z przejęciem mniej więcej do 
połowy, potem zdjął mnie strach, że 
się zarażę, że nie będę umiał wrócić 
do swoich wierszy bez jakichś po-
zostałości jego obrazowania, rytmu 
i  sposobu pozycjonowania doznań, 
przemieszczania drobiazgów pły-
nących jednym nurtem w  stronę 
śmierci”. Marcin Zegadło dotych-
czas wydał – w  różnych oficynach 
– tomy „Monotonne Rewolucje”, 
„Nawyki Ciał Śpiących”, „Światło po-
wrotne”, „Cały w słońcu”, „Hermann 
Brunner i  jego rzeźnia”, „Zawsze 
Ziemia”. Spotkanie promocyjne roz-
pocznie się w  piątek o  godz. 19:00 
Rozmowę z  poetą poprowadzi To-

masz Florczyk. Wstęp na to wyda-
rzenie jest wolny.

Spotkanie autorskie  
z Sylwią Górą

Spotkanie autorskie z  Sylwią 
Górą rozpocznie się w  niedzielę 
22 maja o  godz. 17:30. Sylwia 
Góra jest zawodowo związana 
z  Biblioteką Publiczną w  Często-
chowie. To współorganizatorka 
Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 
Czytaj!, autorka licznych tekstów 
zarówno w  dawnym, bezpłatnym 
miesięczniku kulturalnym ,,CGK”, 
jak i na obecnym, miejskim portalu 
o  tej samej nazwie. Sylwia Góra 
jest również kulturoznawczynią, 
literaturoznawczynią, doktorką 
nauk humanistycznych, absol-
wentką Polskiej Szkoły Reportażu, 
stałą współpracowniczką Kultury 
Liberalnej, a  także miłośniczką 
literatury pisanej przez kobiety 
oraz życiorysów zapomnianych 
artystek. Spotkanie z  autorką 
odbędzie się w  ramach cyklu lite-
rackiego pod hasłem ,,Szy-półka”. 
Rozmowę poprowadzą Emilia Du-
dziec i  Antoni Liszewski. Wstęp 
jest bezpłatny, ale trzeba zarezer-
wować sobie miejsce. 

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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O czym pamiętać?

Wyjazd na własną rękę
Samodzielna podróż

Poznaj przyjazne kierunki
Samodzielne organizowanie po-
dróży ma sporo zalet, ale 
najczęściej skłaniają się ku tej 
opcji turyści, którzy lubią swo-
bodę i po prostu chcą zaoszczędzić. 
O czym pamiętać przy planowaniu 
takiego wyjazdu? Podpowiadamy.

Na początek należy zastanowić się, 
czego oczekujemy po takim wyjeździe. 
Ważne, aby dopasować wszystko do 
naszych potrzeb, ale też możliwości 
finansowych. Samodzielny wyjazd daje 
nam możliwość odkrywania niezwy-
kłych miejsc, bo choć zorganizowane 
wczasy oferują także dodatkowe zwie-
dzanie, zazwyczaj są to miejsca najbar-
dziej popularne. Podróżując na własną 
rękę, możemy decydować o  tym, co 
chcemy zobaczyć i sprawdzić atrakcje, 
które dla turystów są mało znane. 
Zwiedzanie samo w sobie będzie też ła-
twiejsze i  przyjemniejsze – bez tłumu, 
we własnym towarzystwie i  bez okre-
ślonego z góry czasu. W takiej sytuacji 
mamy większy dostęp do lokalnej kul-
tury. W zorganizowanych grupach plan 
wycieczki jest z  góry narzucony, a  pla-
nując wyjazd samodzielnie, decydu-
jemy sami o tym, jak spędzić czas, gdzie 
się wybrać, czy wziąć udział w  lokal-
nych imprezach. Elastyczność to jedna 
z  największych korzyści. Cena w  przy-
padku samodzielnych wczasów nie 
musi być też wysoka – często bywa tak, 
że jest to dla nas korzystniejsze, jeżeli 
znajdziemy odpowiednią okazję, za-
rezerwujemy z  wyprzedzeniem bilety 
i upolujemy dobrą ofertę noclegów.

Jak zaplanować podróż?

Powinniśmy ustalić cel podróży 
i  sposób dotarcia do wyznaczonego 
celu. Możemy posiłkować się blogami 
podróżniczymi, które oferują gotowe 
planery lub samodzielne taki wykonać. 
Przy wyborze miejsca warto kierować 
się informacjami na temat warunków 
pogodowych w danym kraju i atrakcji, 
które chcemy wprowadzić w  nasz 
plan. Na rynku dostępne są aplikacje, 
które pomagają wyznaczyć dokładny 
plan podróży i  ułatwiają organizację 
(np. Kayak Trips, Tripit, Roadtrippers 
itd.). Ponadto musimy określić bu-
dżet na podróż. Jeżeli określimy mniej 
więcej kwotę, którą możemy wydać, 
oszczędzimy sobie ewentualnych pro-
blemów i  przykrych niespodzianek. 
Należy uwzględnić koszt transportu, 
noclegu, wyżywienia, odpłatnych 
atrakcji i komunikację na miejscu. Nie 
musimy oczywiście stosować sztyw-
nych ram, ale trzymanie się widełek 
cenowych jest wskazane. Orienta-
cyjne ceny znajdziemy na stronach 
blogowych i  tych, które umożliwiają 
rezerwacje biletów oraz noclegów. 
Można korzystać także z  porówny-
warek cenowych. Ofert warto szukać 
na portalach typu Booking.com, 
Airbnb.pl czy Hotellook.pl. Rezerwacji 
biletów dokonać można bezpośrednio 
na stronach linii lotniczych bądź wy-
szukiwarek takich jak Skyscanner.
pl, Fru.pl, Momondo.pl, eSky.pl, Ta-
nie-loty.com lub Kayak.pl. Istnieje 
także wiele innych, jednak najlepszym 
rozwiązaniem będzie korzystanie ze 
sprawdzonych źródeł. Będąc już na 
miejscu, możemy kierować się swoim 

planem bądź skorzystać z  miejsco-
wego biura podróży, które oferuje 
swoje usługi i wycieczki. Nie dajmy się 
nabrać oszustom, którzy zaczepiają 
nieświadomych turystów, proponując 
im swoją pomoc. Jeżeli nigdy wcześniej 
nie podróżowaliście na własną rękę, 
lepiej wcześniej wszystko zaplanować.

Zadbaj o bezpieczeństwo

Zawsze dobrym pomysłem jest za-
bieranie ze sobą kserokopii doku-
mentów. Gdy wychodzimy zwiedzać, 
lepiej nie mieć przy sobie cennych 
rzeczy. Ponadto dobrze jest zano-
tować w  telefonie lub na kartce 
namiary na miejscową placówkę 
dyplomatyczną rodzimego kraju. 
Ze względu na pokłosie pandemii 
należy pamiętać o  zasadach zacho-
waniu dystansu społecznego i  de-
zynfekcji. Sprawdźmy wcześniej, czy 

w  danym kraju można swobodnie 
podróżować, czy nie obowiązują tam 
konkretne obostrzenia i  czy nie obo-
wiązuje nas kwarantanna. Jeżeli wy-
jeżdżamy na własną rękę, unikajmy 
niebezpiecznych miejsc, starajmy się 
nie wychodzić samotnie nocą i z dużą 
ostrożnością podchodzić do nieznajo-
mych, którzy nas zaczepiają. Nigdzie 
nie brakuje bowiem oszustów. Po-
myślmy wcześniej o  ubezpieczeniu. 
W  przypadku zorganizowanych wy-
cieczek, to biuro podróży dba o  tę 
kwestię. Podróżując samodzielnie, 
sami musimy się tym zająć. Polisa 
ubezpieczeniowa zapewnia m.in. 
pomoc i  pokrycie kosztów ewentual-
nego leczenia. Kompleksowa oferta 
zawierać będzie dodatkowe elementy, 
nad którymi warto się zastanowić.

Jeżeli planujecie samodzielny wyjazd, 
warto zastanowić się nad kierunkiem po-
dróży. Nie wszystkie kraje świata są tak 
samo przyjazne i  bezpieczne. W  niektóre 
miejsca lepiej wybrać się z zorganizowaną 
grupą, ale oczywiście na mapie nie brakuje 
takich, które idealnie sprawdzą się jako po-
dróżniczy cel turystów, podróżujących na 
własną rękę.

Chorwacja i  Bułgaria przyciągają turystów 
z  całej Europy. Rajski klimat i  stosunkowo nie-
wygórowane ceny dotyczące dojazdu, noclegów 
i  wyżywienia są ogromnym atutem. Otwar-
tość na turystów i  łatwa komunikacja również 
przemawiają za tymi kierunkami. Urzekające 
nadmorskie miasteczka, bałkańska kuchnia 
i  różnorodne plaże od lat zachwycają podróżu-
jących z  Polski, którzy często decydują się na 
samodzielny dojazd.

Czechy – jeżeli jesteśmy nastawieni na zwie-
dzanie, ten sąsiadujący z  nami kraj jest dobrym 

wyborem na samodzielną podróż. Mieszkańcy 
śląska nie mają do Czech daleko, więc koszty 
dojazdu nie powinny przerażać, a  ilość atrakcji, 
które czekają na miejscu, przemawiają za tym 
kierunkiem. Zobaczyć możemy m.in. kosmopoli-
tyczną Pragę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Włochy – w  porównaniu z  innymi miejscami 
na mapie Europy, do Włoch możemy dostać się 
za stosunkowo niewielkie pieniądze. Mnogość 
atrakcji w  turystycznych regionach tego kraju 
pozwolą nam zaplanować niezapomnianą wy-
cieczkę. Dobrze rozwinięta infrastruktura uła-
twia komunikację na miejscu, a  włoski klimat 
z pewnością dostarczy niezwykłych wrażeń.

Irlandia – do tego kraju śmiało możemy wybrać 
się na własną rękę. Właściwie wszędzie możemy 
znaleźć nocleg dostosowany do naszych potrzeb. 
Zbliżona kultura i  otwartość mieszkańców jest 
dużą zaletą. Warto poświęcić cały dzień na zwie-
dzanie i poznawanie uroków Dublina.

Malta – to kraj o  nieco bardziej tropikalnym 
klimacie, który spełni wszystkie nasze oczeki-
wania. Możemy wypoczywać tu na pięknych 
plażach lub korzystać z  miejscowych atrakcji. 
Miejsce to słynie z przyjaznego traktowania tu-
rystów. Rozwinięta baza noclegowa jest sporym 
atutem, a  bilety lotnicze można upolować 
w bardzo korzystnych cenach.

Wizz Air

Trzy nowe trasy z Katowice Airport
Linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała, że 
podczas tegorocznego sezonu letniego uru-
chomione zo-staną trzy nowe kierunki 
regularne z Katowice Aiport. Przewoźnik 
oferować będzie loty na Ibizę, Maderę oraz 
do Tirany.

15 czerwca 2022 r. przewoźnik obsłuży 
pierwszy lot na hiszpańską Ibizę. Rejsy będą 
dostępne raz w tygodniu - w środy. 16 czerwca 
2022 r. Wizz Air po raz pierwszy poleci do Ti-
rany w Albanii. Trasa do stolicy tego kraju będzie 
obsługiwana dwa razy w tygodniu: początkowo 
we czwartki oraz nie-dziele, a od 4 lipca w po-
niedziałki i piątki. 18 czerwca 2022 r. linia lot-

nicza zainauguruje połączenie na portugalską 
Maderę. Loty w ramach tego kierunku będą do-
stępne dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

C
h
or
w
ac
ja

Irlandia
Bułgaria
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ta
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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

USŁUGA KOSMETYCZNA  
u klienta w domu.
Tel. 507 432 365

Rozpoczęło się tegoroczne święto stu-
dentów. Juwenalia potrwają do soboty 
21 maja. Samorządy studentów Poli-
techniki Częstochowskiej i Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza przygotowały dla uczest-
ników wydarzenia moc atrakcji. Zapadła 
także decyzja o tym, aby w tym roku im-
preza odbyła się pod hasłem „Studenci 
Częstochowy dla Ukrainy”.

Impreza odbywa się tradycyjnie pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Miasta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia w  ramach juwena-
liów jest bezpłatny. Wyjątkowo w  tym roku 
organizatorzy zrezygnowali z  żakowskiego 
pochodu przebierańców, który dotychczas 
szedł przez miasto na plac Biegańskiego. 
W czwartek wiosna studentów rozpoczęła się 
na sportowo. Głównym miejscem wydarzeń 
była plaża w Parku Lisiniec. W piątek 20 maja 
na placu Politechniki Częstochowskiej drugi 
dzień wiosny studentów rozpocznie się także 
na sportowo – rywalizacją pomiędzy wykła-
dowcami a  studentami. Na scenie pojawi się 
m.in. Miły ATZ, Dwa Sławy oraz Kukon. Dzień 
później oprócz Przeglądu Studenckich Kapel 
o  oprawę muzyczną zadbają tacy artyści jak 
Nowator, Clödie, Koniec Świata i Mrozu.

Pomoc dla częstochowskich studentów  
z Ukrainy

W  obu częstochowskich uczelniach stu-
diują osoby z  Ukrainy, więc dla organiza-
torów imprezy było jasne, że tegoroczne 
juwenalia to doskonała okazja, aby wy-
konać wobec nich gest solidarności. Podczas 
trwania wydarzenia będzie można dokonać 
wpłaty, z  której dochód zostanie w  całości 
przekazany na pomoc częstochowskim stu-
dentom z  Ukrainy. Link do zbiórki znajduje 
się pod adre-sem: https://zrzutka.pl/jzfcjp. 
- Studentów, którzy zostali bez środków do 
życia jest naprawdę wiele. W samej tylko Po-
litechnice Częstochowskiej studiuje prawie 
250 studentów z  Ukrainy. Nie otrzy-mują 
pieniędzy z  domu, rodzice często znajdują 
się na terenach okupowanych, lub w  strefie 
walk. Co więcej, jest u  nas grupa studentów 
małoletnich, których również chcielibyśmy 
objąć szczególną pomocą. Mamy również 

studentów, którzy objęli opieką małoletnie 
rodzeństwo, które samodzielnie przekro-
czyło granicę. Rodzice zostali w  Ukrainie. 
Brakuje pieniędzy na wszystko. Dlatego też 
pozy-skane środki przeznaczone zostaną 
między innymi na: zakup leków, środków 
spożywczych, nie-zbędnych artykułów ko-
smetycznych i  higienicznych i  innych arty-
kułów pierwszej potrzeby. Do-puszcza się 
również udzielenie pomocy w  opłaceniu 
innych zakupów lub kosztów niezbędnych 
z  punktu widzenia potrzeb życiowych stu-
denta na jego wniosek – wyjaśnia Fundacja 
Akademicka „Na Progu”, działająca przy 
Duszpasterstwie Akademickim „Emaus”.

Program wydarzenia:

Piątek – 20.05.2022 r.
Miejsce: Plac Politechniki  

Częstochowskiej
 ● 12:00 – Wydarzenie sportowe wykła-
dowcy – studenci

 ● 16:00 – Koncert Sąsiedzi Plus
 ● 17:00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP Kłomnice 

 ● 18:00 – Oficjalne otwarcie
 ● 18:15 – Grillowanie z władzami 
Uczelni i Miasta

 ● 18:15 – Koncert Studentek z Ukrainy
 ● 19:30 – Miły ATZ
 ● 20:45 – Dwa Sławy
 ● 22:00 – Kukon
 ● 23:30 – Impreza z DJ Częstochowa 
pod sceną

Sobota – 21.05.2022 r.
Miejsce: Plac Politechniki  

Częstochowskiej
 ● 14:00 – Bubble Football  
– Igrzyska Akademików

 ● 16:30 – Przegląd Studenckich Kapel
 ● 18:30 – Nowator
 ● 19:45 – Clödie
 ● 21:00 – Koniec Świata 
 ● 22:15 – Mrozu
 ● 23:30 – Impreza z DJ Częstochowa 
pod sceną

Do 7 czerwca br. można zapoznać 
się z  projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
wraz z  uzasadnieniem i  prognozą 
oddziaływania na środowisko – 
w  części obejmującej fragmenty 
dolin rzecznych Warty i Stradomki.

- Projekt dotyczy obszaru w  dzielni-
cach Ostatni Grosz i  Zawodzie-Dąbie, 
obejmującego fragmenty dolin rzecz-
nych rzeki Warty i  rzeki Stradomki, na 
odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a  ulicą 
Rzeźnicką. Zajmuje on powierzchnię 
około 65 ha wzdłuż fragmentów dolin 
rzecznych: rzeki Stradomki (na dłu-
gości około 1,3 km, powyżej ulicy Rzeź-
nickiej aż do ujścia do rzeki Warty na 
wysokości Alei Wojska Polskiego) oraz 
rzeki Warty (na długości około 2,3 km, 
powyżej mostu przy Alei Pokoju) wraz 
z  sąsiadującymi terenami zielonymi – 
informuje Urząd Miasta Częstochowy 
i  wyjaśnia, że konieczność objęcia pla-
nami miejscowymi dolin rzecznych 
była od dłuższego czasu postulowana 
przez Wydział Ochrony Środowiska 
UM w  ramach wniosków do formuło-
wania Wieloletnich Programów Spo-
rządzania Planów Miejscowych (na lata 
2015-2018 i  2019-2023). Objęcie pla-
nami miejscowymi dolin rzecznych jest 
kluczowe ze względu na umożliwienie 

ich prawnej ochrony przed niekontrolo-
waną zabudową. - Celem opracowania 
planu jest ochrona terenów zielonych 
stanowiących korytarz ekologiczny 
w  ciągu dolin rzecznych rzek Warty 
i  Stradomki, rozumiana jako ochrona 
dolin rzecznych przed zabudową obiek-
tami kubaturowymi oraz dokonywaniem 
zmian w  sposobie ukształtowania te-
renów np. poprzez wykonywanie prac 
ziemnych, takich jak nasypywanie, wy-
równywanie czy utwardzanie – dodaje 
magistrat. Projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
jest wyłożony do publicznego wglądu 
w  siedzibie Miejskiej Pracowni Urba-
nistyczno-Planistycznej przy ulicy Le-
gionów 52, w  godzinach od 8 do 15 po 
wcześniejszym umówieniu wizyty pod 
nr tel. 34/3707888, a  także w  zakładce 
na miejskiej stronie internetowej. 31 
maja o godz. 14:00 zaplanowana została 
dyskusja publiczna w  formie wideokon-
ferencji nad przyjętymi w  projekcie 
planu rozwiązaniami. Osoby, które 
chcą wziąć udział w  dyskusji muszą wy-
słać swoje zgłoszenie najpóźniej do 30 
maja br. do godz. 12:00 na adres e-mail:  
mpup@czestochowa.um.gov.pl , podając 
w  jego treści: imię, nazwisko oraz adres 
zamieszkania albo siedziby. Osoby, które 
chcą wnieść uwagi do przyjętego w pro-
jekcie zmiany planu, mogą to zrobić do 
29 czerwca 2022 r.

Zapoznaj się z projektem

Korytarz ekologiczny wzdłuż 
Warty i Stradomki

Juwenalia 2022

Studenci Częstochowy  
dla Ukrainy

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Na zakończenie roku szkolnego tegorocz-
nych maturzystów, uczniowie klasy III Eng 
Technikum przygotowali wraz z wychowawcą 
Anną Andrzejewską program artystyczny - 
kabaret ukazujący maturę podczas pandemii, 
który rozluźnił i spowodował uśmiechy na 
twarzach wszystkich, a także część poświę-
coną wspomnieniom. Absolwenci mogli przy-
pomnieć sobie o latach spędzonych w murach 
ZSME, o rajdzie klas pierwszych, wyjazdach, 
imprezach szkolnych, wycieczkach, projek-

tach unijnych i przyjaźniach. Uczniowie klasy 
czwartej otrzymali podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego wyróżnienia, 
kwiaty i upominki, a następnie przeszli przed 
budynek szkolny na tradycyjne, uroczyste sa-
dzenie drzewa. Na maturę – wszystkiego naj-
lepszego, połamania pióra, optymizmu i dużo 
wiary we własne siły życzy wszystkim matu-
rzystom społeczność szkolna ZSME.

edukacja

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

W dniu 21 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz 
z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczy-
stych obchodach 79. rocznicy wybuchu powstania 
w getcie warszawskim zorganizowanych przez To-
warzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce 
oddział w Częstochowie. Podczas uroczystości na 
Placu Willenberga uczczono pamięć powstańców, 
zaprezentowano program artystyczny i złożono 
wiązanki kwiatów oraz symboliczne żonkile pod 
pomnikiem Ofiar Getta. Uczniowie klasy IV En – Ra-
dosław Nalberski oraz Krzysztof Kucharczyk zapre-
zentowali poruszający fragment książki Hanny Krall 
„Zdążyć przed Panem Bogiem”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

79.  rocznica wybuchu powstania  
w getcie warszawskim

Piknik Naukowy

PLANETA ZRK – jak zaplanować ścieżkę  
rozwoju zawodowego?

ZARZĄDZANIE NA MEDAL – konkurs interdyscyplinarny

Zakończenie roku szkolnego klasy IV

W piątek, 13 maja, uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Pikniku Naukowym Politech-
niki Częstochowskiej. Miejscem imprezy 
był malowniczo położony pośród lasu Jura-
Park w Biskupicach. Młodzież uczestniczyła 
w licznych konkursach wiedzy technicznej, 
a także sprawdziła swoje umiejętności spor-
towe na ściance wspinaczkowej, strzelnicy 
czy podczas biegu przełajowego. W wolnej 
chwili wszyscy mogli się posilić prawdziwą 
wojskową grochówką oraz pieczonkami.   
Koordynatorami imprezy byli pracownicy 
Politechniki, którzy jednocześnie promo-
wali swoje kierunki kształcenia, zachęcając  
uczestników pikniku do kontynuowania 
nauki na studiach technicznych.

12 kwietnia 2022 roku  uczniowie klas 
4 En i 2 En uczestniczyli w zajęciach 
warsztatowych dotyczących planowania 
własnego rozwoju zawodowego zorgani-
zowanego przez Instytut Badań Edukacyj-
nych w Warszawie. Podczas warsztatów 
uczniowie zostali zapoznani 

ze Zintegrowanym Rejestrem Kwali-
fikacji , który pomaga młodym osobom 
ukierunkować swój rozwój zawodowy, a 
na podstawie posiadanych umiejętności 

i kwalifikacji rozpoznawać zapotrze-
bowanie rynku pracy. W fantastycznej 
atmosferze uczestnicy przyswajali prze-
kazywaną wiedzę, poznawali pomocne 
aplikacje, planowali swoją ścieżkę roz-
woju zawodowego, doskonalili umiejęt-
ność pracy w grupie. Każdy z uczestników 
otrzymał certyfikat potwierdzający 
uczestnictwo w warsztatach oraz kilka 
praktycznych gadżetów.

Agnieszka Soduła

26 kwietnia 2022 roku na Politechnice 
Częstochowskiej odbył się III etap kon-
kursu interdyscyplinarnego ,, Zarządzanie 
na medal”. Celem konkursu było pogłę-
bianie wiedzy o współczesnych możliwo-
ściach zarządzania przedsiębiorstwem w 
zakresie logistyki, marketingu informatyki 
i przedsiębiorczości. Uczniowie ZSME 
również byli obecni podczas poszcze-
gólnych etapów. W I etapie brali udział 
Krzysztof Kucharczyk, Jakub Kromo-
łowski i Michał Światłowski - wszyscy z 
klasy 4 En. Do III etapu finałowego zakwa-
lifikował się Krzysztof Kucharczyk, który 

dzielnie zmagał się z przygotowanym 
przez organizatora zadaniem polegającym 
na rozwiązaniu poważnego problemu pew-
nego przedsiębiorstwa. Krzysztof musiał 
wykazać się swoimi umiejętnościami w za-
rządzaniu firmą. Finał konkurs zakończył 
się rozdaniem nagród oraz gratulacjami. 
Jako pierwszy z naszego grona przekazał 
gratulacje finaliście, pan Dyrektor Tomasz 
Dobosz obecny na uroczystości. Cieszymy 
się sukcesem naszego ucznia , gratulujemy 
i życzymy powodzenia w dalszym zarzą-
dzaniu na każdym szczeblu.

Agnieszka Soduła

Trwa XI Powiatowy Turniej 
Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym. W ramach zmagań, 
finalistki i finaliści konkursu 
wzięli udział w warsztatach, 
które zorganizowane zostały 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Uczniowie z 12 częstochow-
skich odwiedzili salę sesyjną 
17 maja. Spotkanie poprowa-
dziła urzędniczka z miejskiego 
Wydziału Edukacji Katarzyna 
Centkowska-Wydmuch oraz 
przewodniczący Komisji Edukacji 
Rady Miasta Dariusz Kapinos. 
Uczestnicy mieli możliwość do-
wiedzieć się m.in., jak w praktyce 
wygląda praca organów lokalnego 
samorządu – Rady Miasta jako 
organu stanowiącego i kontrol-
nego oraz prezydenta jako organu 
wykonawczego. Organizatorem 
konkursu jest Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta wraz z I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Juliusza 
Słowackiego. Wydarzenie objął 
swoim patronatem prezydent 
Częstochowy Krzysztof Matyjasz-

czyk. - W przedsięwzięciu chodzi 
m.in. o upowszechnianie wiedzy o 
samorządzie terytorialnym, przy-
pomnienie wydarzeń związanych 
z jego odbudową, pogłębienie 
wiedzy o lokalnym i regionalnym 
życiu społecznym, przygotowanie 
do uczestnictwa w demokra-
tycznych działaniach obywatel-
skich. Jak to zwykle przy okazji 
konkursów – nie bez znaczenia 
jest stymulowanie twórczego 

myślenia, rozwijanie uzdolnień, 
także uczenie stosowania wiedzy 
w praktycznym działaniu – wyja-
śniają organizatorzy. Turniejowe 
zmagania cały czas trwają. Przed 
finalistkami i finalistami, z któ-
rych większość to uczniowie klas 
ósmych, jeszcze ostatni, finałowy 
etap. Warsztaty w sali sesyjnej 
były szansą na pozyskanie wiedzy, 
która może się przydać w celu 
osiągnięcia najwyższych miejsc.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wierzchowisku zaprasza na 
Festyn Szkolny, który odbę-
dzie się w niedzielę 5 czerwca. 
W programie cała moc 
atrakcji! Występy arty-
styczne, konkurencje 
sportowe, strefa kulinarna, 
przejazdy bryczką, konkursy z 
nagrodami i wiele innych! Po-
czątek wydarzenia o godz. 
15:00.

W programie imprezy:

• Występy uczniów i grup przed-
szkolnych

• Występ mażoretek z Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej My-
kanów

• Atrakcje na boisku: zawody ro-
dzinne, zdobywanie sprawności 
harcerskich, pokaz “Akademii 
Przedszkolaka”

• Oprawa muzyczna

• Przejazd bryczką, fotościanka, 
dmuchańce

• Pokaz wozu strażackiego, pokaz 
motocykli

• Strefa dla dziecka: malowanie 
twarzy, balony, warkoczyki, 
punkt wymiany książek

• Grill, kiermasz staroci, wiejski 
stół

• Atrakcje dla dorosłych: ręko-
dzieła, konsultacje ze specjali-
stami, trener personalny

• Kawiarenka i dania z grilla
• Wata cukrowa, popcorn, lody
• “Uśmiech losu”
• “Cegiełka” z cennymi nagrodami 

do wygrania
Cały dochód z festynu zostanie 

przeznaczony na remont sal lek-
cyjnych uczniów klas młodszych 
oraz malowanie wszystkich sal 
przedszkolnych. To świetna 
okazja, aby kreatywnie spędzić 
czas wspólnie z rodziną i przy 
okazji wesprzeć szczytny cel.

Turniej wiedzy o samorządzie lokalnym

Najmłodsi odwiedzili salę sesyjną
Już 5 czerwca!

Festyn Szkolny  
w Wierzchowisku
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Rozszerzenie uprawnień

Straż Graniczna 
będzie mogła karać 
kierowców

O tym pamiętaj

Bezpieczny powrót do domu

Obowiązkowe w nowych modelach

Co będą rejestrować czarne 
skrzynki w samochodach?

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i  Administracji 
opracowało projekt rozsze-
rzenia uprawnień Straży 
Granicznej. Zgodnie z jego za-
pisami, funkcjonariusze SG 
będą mogli karać kierowców 
za niektóre wykroczenia 
w  ruchu drogowym. Mandat 
wystawiony przez strażnika 
może wynieść nawet 2500 zł.

Obecnie funkcjonariusze Straży 
Granicznej nie mogą stosować 
środków właściwych dla trybu 
mandatowego wobec uczest-
ników ruchu drogowego – nawet 
wtedy, gdy wymagają tego po-
dejmowane interwencje. Brak 
stosownego uprawnienia wy-
musza na stróżach zwracanie się 
o pomoc do funkcjonariuszów po-
licji w  celu nałożenia na sprawcę 
wykroczenia grzywny w  drodze 
mandatu karnego. Resort dąży 
do tego, aby strażnicy uzyskali 
uprawnienia, dzięki którym będą 
mogli karać kierowców w  kon-
kretnych sytuacjach. Mowa o: 
spowodowaniu zagrożenia bez-
pieczeństwa w  ruchu drogowym 
na skutek niezachowania nale-

żytej ostrożności (art. 86 § 1 Kw) 
- mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. 
zł), nieustąpieniu pierwszeństwa 
pieszemu i  innych zachowaniach 
naruszających prawa pieszych 
- (art. 86b § 1 i  2 Kw) - mandat 
1500 zł (recydywa 3 tys. zł), na-
ruszeniu zakazu wyprzedzania 
- 1000 zł (art. 92b Kw ) - mandat 
1 tys. zł, nieuprawnionym ozna-
kowaniu pojazdu jako uprzywi-
lejowanego (art. 96a § 1 i  2 Kw) 
- areszt 14 dni lub grzywna oraz 
objeżdżaniu zapór na przejaz-
dach kolejowych i  wjeżdżanie na 
przejazdy kolejowe (art. 97a Kw) 
- 2000 zł (recydywa - 4 tys. zł). 
Dzięki temu, że strażnicy będą 
mieli większe uprawnienia w sto-
sunku do kierowców, będą mogli 
szybciej i  adekwatnie reagować 
na popełniane wykroczenia. 

Przypomnijmy, że obecnie Straż 
Graniczna może już kontrolować 
kierowców na terenie całej 
Polski, jednak co istotne, bez 
względu na okoliczności, funk-
cjonariusz musi mieć na sobie 
mundur. Podczas kontroli Straż 
Graniczna ma prawo sprawdzić 
dokumenty i  stan techniczny po-
jazdu. Strażnicy mają także możli-
wość odczytu drogomierza.

Bez względu na to, czy późnym 
wieczorem poruszamy się 
pieszo lub korzystając ze 
środków komunikacji, powin-
niśmy zrobić wszystko, aby 
zadbać o  swoje bezpieczeń-
stwo – noc to bowiem pora, 
kiedy łatwo stać się poten-
cjalną ofiarą przestępstwa.

- Dobry nastrój, do którego 
skłania coraz lepsza pogoda może 
spowodować, że wracając z  wie-
czornych spotkań u  znajomych, 
bądź z  lokalu rozrywkowego 
zapominamy, że nasze własne 
bezpieczeństwo lub naszych naj-
bliższych może być zagrożone. 
Usługi, do których mamy dostęp 
np. za pośrednictwem oficjalnych 

aplikacji w  naszym telefonie, 
z  uwagi na ich popularność 
i ogólną dostępność powodują, że 
nasze poczucie bezpieczeństwa 
wzrasta i  może uśpić naszą czuj-
ność – informuje myszkowska 
policja i przypomina o kilku zasa-
dach bezpiecznego zachowania, 
o  których warto pamiętać na co 
dzień. Korzystając na przykład 
z  płatnych przejazdów taksówką 
„na aplikację” pamiętajmy:

• jeżeli jest to możliwe, podró-
żujmy w grupie,

• sprawdźmy zgodność swojego 
przejazdu z  danymi z  aplikacji, 
tj. markę i  numer rejestracyjny 
pojazdu, a  w  przypadku braku 
tej zgodności – zrezygnujmy 

z przejazdu,
• bądźmy w  kontakcie z  bliską 

osobą, w trakcie przejazdu i po 
jego zakończeniu,

• udostępnijmy bliskiej osobie 
trasę swojego przejazdu,

• dobrą praktyką może być usta-
lenie z  bliską osobą „hasła 
bezpieczeństwa” w  przypadku 
bezpośredniego zagrożenia 
Twojego życia lub zdrowia. Jeśli 
poczujemy, że grozi nam nie-
bezpieczeństwo zadzwońmy 
lub napiszmy wiadomość sms, 
używając tego hasła,

• jeśli czujemy zagrożenie, za-
dzwońmy pod numer alarmowy 
112 – powiedzmy, gdzie je-
steśmy i co się stało.

Od 6 lipca 2022 r. nowe mo-
dele samochodów będą 
obowiązkowo wyposażane 
w  czarne skrzynki – zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej. 
Nowa regulacja dotyczy 
wszystkich nowych samo-
chodów, które będą 
przystępować do procesu ho-
mologacyjnego. Póki co, to 
okres przejściowy, jednak od 
2024 roku każdy pojazd, który 
zostanie wyprodukowany na 
terenie UE, będzie obligato-
ryjnie wy-posażony w  tego 
typu rejestrator. Co będzie re-
jestrować czarna skrzynka? 
Wyjaśniamy.

Czarna skrzynka kojarzy się 
nam z  lotnictwem. W  pojazdach 
będą one pełnić rolę rejestra-
tora parametrów jazdy.  Pojęcie 

czarnej skrzynki jest 
bardzo dobrze znane 
z  lotnictwa. W  samo-
chodach po-jawi się 
bardzo podobne roz-
wiązanie, które będzie 
rejestrować para-
metry jazdy. Na urzą-
dzeniu gromadzone 
będą dane o:
•  prędkości,
•  stopniu otwarcia 

przepustnicy,
•  prędkości obro-

tową silnika,
•  użycia układu ABS,
•  kącie przechyłu pojazdu,
•  działaniu systemu stabilizacji 

toru jazdy,
•  aktywacji poduszek powietrz-

nych,
•  stanie położenia przednich fo-

teli,
•  stopniu użycia hamulca, 

•  położeniu koła kierownicy, 
•  stanie użycia pasów bezpie-

czeństwa
•  zmianie prędkości wzdłużnej 

i poprzecznej,
•  stanie kontrolki systemu po-

miaru ciśnienia powietrza 
w oponach,

•  stanie działania tempomatu,
•  stanie aktywnych systemów 

wspomagania kierowcy.

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

TOYOTA AURIS 
1.3 E, rok prod. 2015,
przebieg 59 tys. km,  
kraj., I-wł., 

49.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 14.900 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,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FORD FOCUS  1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS  1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 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
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
PRZYCZEPA LEKKA sklep/bar, rok prod. 2015,  21.500 zł

Wybrane samochody na dzień 20 maja 2022

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

139.900 zł

Sezonowe zjawisko

Czy żółty pył  
na samochodzie zagraża 
lakierowi?
Od pewnego czasu na samo-
chodach pozostawionych „pod 
chmurką” zauważyć można 
charakterystyczny osad. Czym 
jest żółty pył i czy stanowi on 
zagrożenie dla lakieru? Wyja-
śniamy.

Nalot o specyficznej barwie nie 
jest – jak niektórzy twierdzą – 
pyłem saharyjskim, przed którym 
od czasu do czasu ostrzega nas 
Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej. Zjawisko to jest 
w zupełności normalne i wystę-
puje sezonowo. Wiosna to trudny 
czas dla wszystkich alergików, 
ponieważ muszą się oni zmagać z 
dusznościami i łzawieniem oczu. 
Dla kierowców, którzy lubią mieć 
czysty samochód to także niezbyt 
łaskawy okres. W maju zaczynają 
intensywnie pylić świerki oraz 
sosny - to właśnie osad z tych 
pyłków oblepia nie tylko samo-
chody, ale też meble ogrodowe i 
inne przedmioty, które znajdują 
się na zewnątrz. Choć żółty pył 
nie wygląda estetycznie, nie jest 
groźny dla lakieru pojazdu.

Jak skutecznie pozbyć się 
 tego nalotu?

Przede wszystkim starajmy się 
nie przecierać go na sucho, po-

nieważ możemy przypadkiem 
pozostawić drobne rysy. Szczotki 
z myjni automatycznej również 
nie są wskazane. Najlepszym 
sposobem będzie skorzystanie z 
myjni bezdotykowej. Usunięcie 
pyłu strumieniem wody powinno 
wystarczyć. Musimy uzbroić się 
w cierpliwość, ponieważ przez 
najbliższe tygodnie spłukiwanie 
nalotu będzie nieuniknione. Jeżeli 
parkujemy na zewnątrz, musimy 
liczyć się z tym, że pył będzie się 
pojawiał regularnie. To dobry 
czas, aby wymienić przy okazji filtr 
kabinowy i przeczyścić układ kli-
matyzacji. Pomimo tego, że pyłki 
sosny nie uczulają, w wysokim 
stężeniu mogą powodować dys-
komfort.

 ■ Paula Nogaj
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Amatorska Liga Piłki Nożnej

Rozgrywki zbliżają się ku końcowi

Puchar Świata INWA

Świetnie wyniki częstochowskich kijkarzy

Niecałe trzy tygodnie zmagań 
pozostały drużynom Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej do końca 
sezonu 2021/2022. Wiadomo 
już, które ekipy mają zapew-
nione miejsca medalowe.

- Znamy już medalistów koń-
czącego się sezonu. Niewiadomą 
są natomiast kolory medali jakie 
przypadną Michasiowi, Jagiel-
lończykom i  Klubowi 54. Na 
chwilę obecną największe szanse 

na triumf w  rozgrywkach mają 
obrońcy mistrzowskiego tytułu, 
tj. Michaś/Nobilito. Za nimi w  ta-
beli znajdują się czwarci rok temu 
Jagiellończycy i  aktualni wciąż 
wicemistrzowie – Exact Systems 
Klub 54 Jędryka. Wszystkie ww. 
drużyny czekają jeszcze bezpo-
średnie pojedynki, które zade-
cydują o  końcowej klasyfikacji 
sezonu. Już w najbliższy piątek na 
boisku zmierzą się Michaś i  Klub 

54, w  przyszłym tygodniu za-
grają Jagiellończycy z  Klubem 54 
a  rozgrywki 1 czerwca zakończy 
pojedynek Michasia z  Jagielloń-
czykami. Mamy nadzieję, że do 
ostatniego dnia emocjonować się 
będziemy trwającym wciąż se-
zonem a  ostatni mecze nie będą 
o  przysłowiową „pietruszkę” 
- podsumował Marcin Mazik, 
kierownik ds. sportu i  rekreacji 
MOSiR.

Podczas pierw-
szego etapu 
Pucharu Świata 
INWA (Interna-
tional Nordic 
Walking Federa-
tion), który odbył 
się w miniony 
weekend w Kol-
b u s z o w e j , 
c z ę s t o c h o w s c y 
kijkarze odnieśli 
ogromny sukces.

W ramach dwu-
dniowych zawodów miały miejsce 
starty indywidualne na dystan-
sach 5-ciu, 10-ciu i 21 kilometrów 
oraz rywalizacja sztafet 4x 2,5 km. 

Reprezentanci Nordic Team Czę-
stochowa stawali sześciokrotnie 
na podium indywidualnie - Tomasz 
Marczak (1 msc. kat. M18, 2 msc. 
open 10km), Bogdan Barczyk  

(1 msc. kat. M50, 3 msc. open 
10km), Magda Rajek (3 msc. kat. 
K40, 7 msc. open 10km), Daniel 
Wojtasiński (1 msc. kat. M40 
5km), Tomasz Rajek (3 msc. kat. 
M50 5km), Agnieszka Dybeł  
(1 msc. kat. K-niepełnosprawni 
5km). Miejsca piąte w swoich kate-
goriach zajęli natomiast Zbigniew 
Szczęśniak i Jolanta Barczyk, a 
szóste Ola Musiał. W rywalizacji 
sztafet częstochowianie zajęli 
dwa trzecie miejsca - kobiety w 
składzie Beata Kamińska, Renata 
Gawor, Agnieszka Pinis i Magda 
Rajek oraz mężczyźni - Marcin 
Kustal, Tomasz Rajek, Daniel Woj-
tasiński i Bartłomiej Dębski.

W minioną sobotę na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym 
rozgrywany był IX turniej Pol-
skiej Ligi Rugby7. 
Częstochowska drużyna zajęła 
5 miejsce, dzięki czemu objęła 
7 lokatę w  klasyfikacji gene-
ralnej cyklu.

W  sportowych zmaganiach 
wzięło w  udział 6 drużyn. Poza 
gospodarzami  - Rugby Club Czę-
stochowa, były to drużyny Tytana 
Gniezno, Rugby Wrocław, RK 
Unisław, Rugby Biesal i  Alfy Byd-
goszcz. Przed turniejem RCC zaj-
mowało 12 miejsce w  klasyfikacji 
generalnej. Częstochowskiemu 
zespołowi przyszło się mierzyć 
z  mocnymi zespołami z  pierw-
szych miejsc w  tabeli. Podczas 
rozgrywek na Miejskim Stadionie 
Lekkoatletycznym, drużyny bio-
rące udział w  turnieju zostały 
podzielone na dwie grupy, w  któ-
rych rozegrano mecze w systemie 
„każdy z  każdym”. Rugby Club 
Częstochowa zmierzył się z  RK 
Unisław i Rugby Wrocław. W obu 
spotkaniach częstochowska dru-
żyna musiała uznać wyższość ry-
wala i  ostatecznie zmierzyła się 
w  dwumeczu z  Alfą Bydgoszcz, 
rywalizując o 5 miejsce. W tej roz-
grywce RCC było zdecydowanie 
dominującą stroną i  osiągnęło 
cel, awansując z  12 miejsca na 
5 lokatę w  klasyfikacji. - Zajęta 
przez nas lokata uczciwie poka-
zuje nasze miejsce w  stawce tych 
drużyn. Choć trzeba zauważyć, 
że mamy potencjał do sprawiania 
niespodzianek i  utrudniania życia 
faworytom. Szkoda zwłaszcza dzi-
siejszego meczu z  Wrocławiem, 
gdzie zwycięstwo było na wycią-
gnięcie ręki. Liczymy, że wyniki 
turnieju w Biesalu nie wyrzucą nas 
z  finału o  Puchar Polski, na który 
chcemy pojechać i  zamieszać 
w stawce. Chciałbym tutaj też po-
dziękować za wsparcie partnerom 
turnieju – Mieście Częstochowa 

i firmom Mega Pizza, MPK w Czę-
stochowie, Niebieski Lis i  Śniada-
niowcy. Brawa należą się również 
zawodnikom Szkółki Rugby RCC 
z  grupy u16, którzy pomogli 
w  przygotowaniu obiektu do za-
wodów, ich przeprowadzeniu 
i posprzątaniu po nich. Wspólnymi 
siłami udało się nam stworzyć 
imprezę, która stała na wysokim 
poziomie nie tylko sportowym, ale 
i  organizacyjnym – podsumował 
zawody trener RCC Michał Krzyp-
kowski. Turniej był dofinansowany 
z  środków budżetu Gminy Miasta 
Częstochowa w  ramach zadania 
pt.: „Organizacja i  udział w  za-
wodach sportowych na wysokim 
poziomie współzawodnictwa 
- Polska Liga Rugby7”. Turniej 
był dofinansowany z  środków 
budżetu Gminy Miasta Często-
chowa w  ramach zadania pt.: 
„Organizacja i  udział w  zawodach 
sportowych na wysokim poziomie 
współzawodnictwa - Polska Liga 
Rugby7”. 18 czerwca dziewięć 
najlepszych drużyn cyklu spotka 
się w  Gnieźnie na turnieju fina-
łowym o  Puchar Polski Rugby7. 
Wcześniej w  Biesalu odbędzie 
się ostatni turniej Polskiej Ligi 
Rugby7 i po nim okaże się, czy czę-
stochowianom uda utrzymać się 
miejsce premiujące grą w finale.

Skład RCC: Dawid Dróżdż, Adam 
Garus, Michał Krzypkowski, Mi-
chał Kuczyński, Mateusz Nowak, 
Daniel Popczyk, Marcel Puczka, 
Mateusz Pułtorak, Aleksander Sa-
wicki, Mikołaj Weżgowiec.

Klasyfikacja turnieju PLR7  
– Częstochowa

1. Tytan Gniezno – 20 pkt.;
2. Rugby Wrocław – 18 pkt.;
3. Rugby Klub Unisław – 16 pkt.;
4. Rugby Biesal – 14 pkt.;
5. Rugby Club Częstochowa  

-12 pkt.;
6. Alfa Bydgoszcz – 10 pkt.

Rugby Club Częstochowa

Coraz bliżej finału 
Pucharu Polski Rugby7

zdj. Nordic Team Częstochowa

zdj. Rugby Club Częstochowa

Mistrzostwa w Pankach

RESPEKT Taekwon-do najlepszym 
klubem w Polsce
Podczas Mistrzostw Polski ju-
niorów i młodzieżowców w 
Taekwon-do ITF, które odby-
wały się w dniach 13-15 maja 
2022 r. w Pankach, często-
chowski klub sportowy 
RESPEKT odniósł ogromny 
sukces.

- Częstochowski klub spor-
towy RESPEKT reprezentowało 
5 zawodników, którzy spisali się 
znakomicie i aż 4 z nich wróciło z 
tytułami Mistrza Polski. Podczas 
dwudniowej rywalizacji zdobyli 
aż 16 medali, 5 złotych, 4 srebrne 
i 7 brązowych co uplasowało nasz 
klub na 1 miejscu w Polsce w ka-
tegorii młodzieżowców oraz na 
1 miejscu w klasyfikacji łącznej 
juniorów i młodzieżowców na 45 
startujących klubów. Zawodnicy 
zdobyli medale w wielu konku-
rencjach: walkach, układach in-
dywidualnych oraz technikach 
specjalnych co świadczy o ich 
wszechstronnym przygotowaniu 
a serce do walki i zaangażowanie 

daje ogromne powody 
do dumy - poinformował 
prezes oraz główny trener 
klubu Kamil Klimaszewski 
IV Dan.

• Alicja Kędzia – 1 
miejsce układy młodzie-
żowców, 2 miejsce walki 
młodzieżowców -56kg, 
3 miejsce układy ju-
niorek, 3 miejsce walki 
juniorek -55kg

• Zofia Nowakowska  
– 1 miejsce walki mło-
dzieżowców -50kg,  
3 miejsce układy mło-
dzieżowców I Dan

• Weronika Dobosz  
– 3 miejsce układy mło-
dzieżowców II Dan, 3 
miejsce walki młodzieżowców 
-56kg

• Juliusz Trzepizur – 1 miejsce 
układy juniorów I Dan,  
1 miejsce techniki specjalne 
młodzieżowców, 2 miejsce 
techniki specjalne juniorów, 

2 miejsce układy młodzie-
żowców I Dan, 3 miejsce walki 
juniorów -62kg

• Jakub Wójcik – 1 miejsce 
układy młodzieżowców,  
2 miejsce układy juniorów,  
3 miejsce walki młodzie-
żowców -63kg

zdj. KS RESPEKT



16 PIĄTEK-NIEDZIELA, 20-22 MAJA 2022 tego nie możesz przegapić!


