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Węgiel
w gwarantowanej
cenie?
Po wprowadzeniu embarga na import rosyjskiego węgla, ceny tego surowca drastycznie
rosną. Na rynku zaczęło robić się nerwowo. Problem dotyczył bowiem miliona Polaków.
Wielu tę panikę postanowiło więc wykorzystać. W składach trzeba zapłacić przynajmniej
trzy tysiące złotych za tonę! To 2-3 razy więcej niż przed rokiem. Rządzący radzą, aby z zakupem węgla na zimę się jeszcze wstrzymać. Rzecznik rządu poinformował, że do końca
czerwca ceny węgla w Polsce spadną.
Zaopatrywanie w węgiel na zimę
zazwyczaj odbywa się w miesiącach wiosenno-letnich. W tym
roku ceny czarnego paliwa przyprawiają jednak o zawrót głowy.
Najniższa emerytura w Polsce
wynosi około 1218 zł, czyli dużo
mniej niż obecnie kosztuje tona
węgla. Wszystko przez to, że od
16 kwietnia nie płynie do Polski
rosyjski węgiel. Ceny poszybowały
w górę, a osoby chcące kupić opał
na zimę zaczęły wpadać w panikę.
Na rynku pojawiło się wielu pośredników, którzy mają jeszcze
węgiel rosyjski, ale sprzedają go
po absurdalnych cenach wykorzystując właśnie nerwową sytuację.
Rzecznik rządu Piotr Müller
odradza kupowanie węgla w tej
chwili. - Zaraz przez politykę
spółek Skarbu Państwa dojdzie do
obniżenia ceny węgla, ponieważ
chcemy bezpośrednio go dystrybu-

ować, pominąć pośredników. A pośrednicy w tej chwili na marżach
robią po kilka, kilkaset złotych co
najmniej na tonie – twierdzi.
Rządzący chcą skrócić łańcuchy
dostaw węgla i dlatego ma być on
tańszy niż w tej chwili. Rzecznik
rządu twierdzi, że ceny mają zacząć
spadać jeszcze w tym miesiącu.
- Spotkaliśmy się z problemem dostępności węgla w sklepie Polskiej
Grupy Górniczej. Dlatego przekierujemy cały dostępny polski
węgiel, również zwiększając jego
wydobycie, do PGG. Niektórzy
polscy pośrednicy, korzystają ze
zrobionych wcześniej zapasów surowca, często zakupionych po dużo
niższych cenach. Zawyżają ceny,
wykorzystując sytuację, że węgiel
jest potrzebny w wielu polskich
domach – mówi Anna Moskwa,
minister klimatu i środowiska.
Aby zaradzić tym praktykom,
polski rząd pracuje nad wprowa-

dzeniem odpowiednich rozwiązań.
- Wprowadzimy narzędzie, które
zapewni kompensatę podmiotom,
które zdecydują się po cenie akceptowalnej, przekazać do odbiorców
indywidualnych dostępne zasoby
węgla. O kwotach będziemy informować w najbliższych dniach
– zaznaczyła minister. - Cały węgiel, który mamy na rynku będzie
przekierowany przez PGG. Pozwoli nam to mieć pełną kontrolę
nad jego ceną. Mogę zapewnić,
że w okresie jesienno-zimowym
tego surowca nie zabraknie – dodała. - Proszę także by nie powielać rosyjskiej narracji, o tym, że
węgla zabraknie, bo wprowadzono
sankcje na ich węgiel. Tak samo
próbowano szantażować zakręceniem rosyjskiego gazu. Nie brakuje
gazu, nie zabraknie i węgla – podkreśliła minister.
■ Czytaj dalej na str. 3
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„Zabytek Zadbany”

Częstochowska kamienica
z wyjątkową nagrodą!

zdj. arch. pryw. Mariusz Etryk

Kamienica przy alei Kościuszki 14 została wyróżniona w ogólnopolskim
konkursie „Zabytek Zadbany” zdobywając nagrodę w kategorii specjalnej.
Konkurencja była ogromna, bo do rywalizacji zgłoszono 100 zabytków, a etap
oceny formalnej pomyślnie przeszło
88 obiektów z 16 województw. - Cieszę
się, że lata mojej ciężkiej pracy zostały
docenione. Co ciekawe, to nie ja wysłałem zgłoszenie do tego konkursu...
- podkreśla Mariusz Etryk, właściciel
kamienicy.
„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora
Zabytków. Jego celem jest promocja
postaw właściwej opieki nad zabytkami
oraz propagowanie najlepszych wzorów
konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Do tegorocznej edycji
zgłoszono 100 zabytków, a po ocenie formalnej zakwalifikowało się 88 obiektów z
16 województw. Są one oceniane w sześciu
kategoriach. W każdej z nich (z wyjątkiem
kategorii specjalnej) jury konkursu nominuje maksymalnie cztery obiekty, z których
wyłania laureata i maksymalnie trzech
wyróżnionych. W kategorii specjalnej natomiast kapituła wybrała ex aequo dwa
budynki - Zamek Książ w Wałbrzychu oraz
właśnie kamienicę mieszczącą się przy al.
Kościuszki 14 w Częstochowie. Należy ona
do Mariusza Etryka. - Co ciekawe, to nie ja
wysłałem zgłoszenie do tego konkursu...
Z taką inicjatywą wyszła Częstochowska
Delegatura Ochrony Zabytków. Czuwały
nad tym Aleksandra Janikowska-Perczak
oraz Anna Stencel. Było to więc dla mnie
bardzo miłe zaskoczenie – opowiada właściciel kamienicy. Od razu udało się osiągnąć tak ogromny sukces. Poprzednią
nagrodę w tym ogólnopolskim konkursie
Częstochowa otrzymała... w 2010. wtedy
wyróżniony został pałacyk Bernarda
Hantkego mieszczący się przy ulicy Łukasińskiego.

zdj. arch. pryw. Mariusz Etryk

Kamienica przy ulicy Kościuszki 14 należy
do Mariusza Etryka od 2002 roku. - Byłem
chyba najmłodszym właścicielem kamienicy w Częstochowie. Odziedziczyłem ją,
gdy miałem 21 lat... – wspomina. Przed
wojną w kamienicy przy alei Kościuszki
14 mieszkali najbogatsi częstochowianie,
m.in. Henryk Stalens, ówczesny dyrektor
przędzalni Mottów (Elanex), dziadek francuskiej aktorki Juliette Binoche, dyrektor
elektrowni miejskiej, a także adwokaci, lekarze, czy działacze społeczni i polityczni...
Krótko mówiąc, elita częstochowska. - Aby
doprowadzić obiekt do takiego stanu, w
jakim jest teraz, ale zarazem zachować
jego historyczność trzeba było włożyć
mnóstwo pracy, sił i oczywiście pieniędzy.
Wielokrotnie rezygnowaliśmy chociażby
z wakacyjnego wyjazdu i liczyliśmy niemal
każdy grosz. Nigdy nie występowałem o
żadne dotacje państwowe. Wszystko wyremontowałem własnym sumptem – przyznaje Mariusz Etryk. A sumy, które zostały
przeznaczone na remonty i modernizacje
mogą przyprawić o zawrót głowy. - Wyremontowałem wszystkie mieszkania,
odnowiłem historyczną stolarkę okienną,
balustrady, poręcze balkonów, a nawet

Politechnika Częstochowska

Kolejny sukces naszego
łazika
Studenci Politechniki
Częstochowskiej po
raz kolejny wzięli
udział w finałach
największych i najbardziej prestiżowych
zawodów łazików
marsjańskich
na
świecie – University
Rover Challenge! Reprezentanci naszego
miasta zajęli 11
miejsce spośród 99
drużyn z całego
świata! Byli też w
pierwszej
trójce
wśród drużyn europejskich.
W tym roku do rywalizacji zgłosiło się 99
zespołów z całego świata. To rekordowa
liczba! Ostatecznie wybrano 36 ekip z 10
krajów, które awansowały do finału. Wśród
nich były cztery z Polski. Nasz kraj reprezentowali studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i oczywiście Politechniki Częstochowskiej. Zespół PCz Rover
Team tworzą studenci Koła Naukowego
Komputerowego Projektowania Urządzeń

zdj. Katarzyna Gwara

2

Mechatronicznych i Maszyn Politechniki
Częstochowskiej. Finały odbyły się w dniach
1-4 czerwca w Mars Desert Research Station (MDRS) w Utah w Stanach Zjednoczonych. Studenci zaprezentowali bardzo
sprawnego i zwinnego łazika o nazwie Modernity 3 plus. Ostatecznie reprezentanci
naszego miasta uplasowali się na 11 miejscu
spośród 99 drużyn z całego świata oraz zajęli 3 miejsce wśród europejskich drużyn. To był wspaniały czas i niezwykłe przeżycie
dla całego zespołu. Każdy z nas dawał z
siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy
wynik – podsumowują członkowie zespołu
PCz Rover Team.

Minął rok od przejęcia zakładu

Huta wyszła na prostą
zdj. arch. pryw. Mariusz Etryk

zabytkowe piece kaflowe. Wszystko musiało być uzgodnione z konserwatorem
zabytków. Wykorzystywaliśmy wyłącznie
materiały, które można stosować do renowacji zabytków. Dopiero pod koniec
ubiegłego roku wystąpiłem o pierwszą w
moim życiu dotację z Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Była to dotacja powykonawcza. Urząd zwrócił mi 150 tysięcy
złotych i co ciekawe, była to najwyższa
dotacja przyznana osobie prywatnej –
dodaje. W pomieszczeniach kamienicy
właściciel zachował wszystkie elementy
oryginalnego wyposażenia – wymienić tu
można dębowe parkiety, piece kaflowe,
czy marmurową klatkę schodową oraz ceramiczne posadzki.
Renowację przeszła też fasada budynku
od strony alei Kościuszki oraz piękne oficyny znajdujące się w podwórzu. Przed
dwoma laty odsłonięto tablice upamiętniające polskich i żydowskich mieszkańców
sprzed II wojny światowej.
Obecnie w kamienicy przy alei Kościuszki
znajdziemy 26 lokali, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych. - Ostatni remont
kamienica przeszła w roku 2020. Zmienialiśmy elewację. Teraz zamierzam również
odnowić bramę przejazdową. Jako jedna
z nielicznych w Częstochowie jest ona wykuta w wyjątkowy sposób. Przechodząc
obok, warto się zatrzymać i zobaczyć, jak
ona wygląda... – podsumowuje Mariusz
Etryk.

Dokładnie rok temu częstochowska
huta została przejęta przez grupę Liberty. W tym czasie udało się
wyprodukować blisko milion ton stali! Jestem przekonany, że to dopiero
początek drogi, a Liberty Częstochowa
w niedługim czasie stanie się liderem
produkcji GREENSTEEL w tej części Europy oraz zaufanym parterem dla
polskiego rządu przy realizacji najważniejszych
polskich
projektów
infrastrukturalnych – podkreśla Krishnamoorthy
Venkatasubramanian,
dyrektor generalny Liberty Częstochowa.
W pierwszym roku działalności pod
szyldem Liberty, produkcja w częstochowskiej hucie jest systematycznie zwiększana. W marcu odnotowano najwyższe
poziomy od 2017 roku. W ciągu minionego
roku w zakładzie wyprodukowano blisko
milion ton stali. Produkcja kęsisk płaskich
GREENSTEEL w Stalowni przekroczyła
500 000 ton, a w Walcowni Blach Grubych
wyprodukowano ponad 400 000 ton blach
GREENSTEEL. - Wzrost produkcji zakładu
był możliwy dzięki wznowieniu procesów
operacyjnych i szeregowi projektów modernizacyjnych obejmujących: ponowne
uruchomienie zakładu prefabrykacji; modernizacje linii ciągłego odlewania stali,
linii walcowniczej oraz linii cięcia nr 1 i nr 2;
a także wzrost efektywności procesu produkcyjnego – mówi Jacek Noszczyk, rzecznik
prasowy częstochowskiej huty. - Mając na
celu osiągnięcie neutralności emisyjnej do
2030 r., w lutym uruchomiono w zakładzie

farmę fotowoltaiczną, na ten rok zaplanowana jest instalacja kolejnej, która po ukończeniu zapewni Liberty Częstochowa około
3 MW mocy w zakresie energii odnawialnej.
Wszystkie poczynione inwestycje wesprą
przyjętą strategię produkcyjną firmy „5565-85” zakładającą docelowo wysyłkę 85
000 ton blach GREENSTEEL miesięcznie
– podkreśla.
Firma przez cały rok ciężko pracowała
również nad wzmocnieniem partnerstw
z lokalnymi społecznościami i instytucjami
edukacyjnymi. Liberty Częstochowa podpisała umowy o współpracy między innymi z lokalnymi uczelniami - Politechniką
Częstochowską i Uniwersytetem im. Jana
Długosza. Pozwoli to na odbycie przez ich
studentów praktyk i staży doktoranckich
w zakładzie oraz wspólne programy badawcze. - Pierwszy rok działalności LIBERTY
Częstochowa był wyzwaniem, któremu cały
zespół huty więcej, niż sprostał. Z tej okazji
chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę
– mówi Krishnamoorthy Venkatasubramanian, dyrektor generalny Liberty Częstochowa. - Udało nam się wspólnie osiągnąć
ambitne cele – zarówno jeśli chodzi o poziomy produkcji, przeprowadzone modernizacje, jak i wyznaczenie nowych standardów
bezpieczeństwa pracy. Jestem przekonany,
że to dopiero początek drogi, a Liberty
Częstochowa w niedługim czasie stanie się
liderem produkcji GREENSTEEL w tej części
Europy oraz zaufanym parterem dla polskiego rządu przy realizacji najważniejszych
polskich projektów infrastrukturalnych –
podsumowuje.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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ZUS

Węgiel w gwarantowanej Wypłaty 500+ na nowy
okres świadczeniowy
cenie?
■ CD ze str. 1

Minister klimatu i środowiska
przypomniała też o możliwości
ubiegania się dodatek osłonowy.
- W maksymalnej kwocie to ponad
1400 zł. Czas na składanie wniosków jest do października. To
pieniądze, które mogą stanowić
dodatkowe wsparcie dla osób,
które korzystają z węgla – powiedziała minister Moskwa.
Warto wspomnieć, że obecnie
Polska Grupa Górnicza jest w
trakcie zawierania umów franczyzowych ze wszystkimi pośred-

nikami, które gwarantują cenę
taką samą, jaka jest w sklepach
PGG. Program wsparcia dla ogrzewających domy węglem ma być
ogłoszony w ciągu kilku dni. Jego
głównym celem będzie przede
wszystkim wsparcie tych, którzy
tego najbardziej potrzebują, czyli
na przykład mniej zarabiają. Rząd
ma wspomóc również sprzedawców, którzy będą oferować
węgiel po „akceptowalnej cenie”.
Po zmianach ceny węgla powinny
być zbliżona do tych sprzed
zwyżki, czyli 800-1000 zł za tonę.

Powstaną składy węgla PGG?
- Prawdopodobnie od sierpnia zacznie działać sieć składów węgla
PGG, która zastąpi autoryzowanych sprzedawców. Ma to funkcjonować w sposób zbliżony do franczyzy. Te składy, działające
według nowych umów, będą miały określoną maksymalną marżę,
którą będą mogły naliczać. PGG ma ściśle nadzorować, czy ta
zasada jest przestrzegana. Każdy, kto będzie sprzedawał węgiel
w wyższej cenie lub mieszał węgiel z PGG z innym i sprzedawał
go drożej, zapłaci gigantyczną karę finansową - poinformował szef
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz po spotkaniu
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Zarządem Polskiej Grupy
Górniczej SA (PGG).
Platforma zakupowa PGG codziennie musi radzić sobie
z ogromnym ruchem internetowym. W godzinach udostępniania
węgla do sprzedaży notuje się ponad 100 tys. prób połączenia
z serwisem sklepu w ciągu jednej sekundy! Jednocześnie spółka
przestrzega klientów, by nie udostępniali swoich danych i nie korzystali z oferty „pośredników” próbujących wyłudzać pieniądze
w zamian za rzekome ułatwienie zakupów. Po każdej sesji sprzedażowej PGG S.A. weryfikuje zrealizowane zakupy, a informacja
o „podejrzanych” transakcjach przekazywana jest do organów
ścigania. Dotychczas od początku roku e-sklep PGG S.A. obsłużył
prawie 100 tys. klientów, do których trafiło ok. 370 tys. ton węgla.

Rząd podjął decyzję

Płaca minimalna w górę
W przyszłym roku czekają nas
dwie podwyżki minimalnego
wynagrodzenia. Rząd proponuje, żeby od stycznia
najniższa pensja wynosiła
3383 zł brutto, a od lipca
wzrosła do poziomu 3450 zł
brutto. Teraz rządową propozycję omówi Rada Dialogu
Społecznego.
Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które
mają obowiązywać w 2023 roku.
Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
w przyszłym roku najniższe pensje
wzrosną dwa razy;
• od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł brutto, czyli o 373
zł więcej niż wynosi najniższa
pensja w tym roku;
• w lipcu 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do
kwoty 3450 zł brutto oznacza
wzrost o 440 zł w stosunku do
2022 roku.
Gdyby zastosować obowiązującą

dziś stawkę PIT 17 proc., wynagrodzenie 3383 zł brutto wyniosłoby 2627,46 zł netto. Podatek
ma jednak zostać obniżony do 12
proc. Jeśli tak się stanie otrzymujący najniższą krajową od stycznia
2023 roku dostaną 2636,46 zł
na rękę, a od lipca 2023 roku
2682,07 zł (bez obniżenia PIT byłoby to 2670,07 zł netto).
Poza tym od przyszłego roku minimalna stawka godzinowa, której
wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia
również wzrośnie dwukrotnie;
• od stycznia 2023 roku wyniesie
22,10;
• a od lipca 22,50, co oznacza
wzrost o 14,2 proc. względem
roku 2022.
Rządowa propozycja na Radzie
Dialogu Społecznego
Rada Ministrów – do 15 czerwca
- przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,74
mln osób.

1 czerwca tego roku rozpoczął
się nowy okres świadczeniowy
„Rodzina 500 plus”, pierwszy
obsługiwany wyłącznie przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze trafiają już na
konta rodziców.
Nabór wniosków na okres od
1 czerwca br. do 31 maja 2023 r.
rozpoczął się 1 lutego tego roku.
ZUS zrealizował pierwsze przelewy 500+. W dwóch pierwszych
transzach do rodziców i opiekunów trafiło ponad 600 mln zł.
- Świadczenie wychowawcze jest
przyznawane do 31 maja każdego roku, jednak już wcześniej,
od 1 stycznia ZUS przyjmował
nowe wnioski o 500+, a ośrodki

gminne lub powiatowe kontynuowały wypłatę świadczeń
przyznanych w ubiegłym roku
do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do 31 maja tego roku
– przypomina Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można
go złożyć przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL,
mogą także przesłać wniosek do
ZUS przez portal Empatia lub swój
bank. Pieniądze trafią wyłącznie
na rachunki bankowe.
– Elektroniczne składanie wniosków to wygoda dla rodziców
i opiekunów. Daje im to pełną
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swobodę w organizacji swojego
czasu. To rodzice decydują, kiedy
zasiądą przed komputerem, by
przesłać elektronicznie dokument, nie są też ograniczeni żadnymi godzinami prac urzędów, bo
wniosek o świadczenie można wysłać późno w nocy, jak i w środku
dnia, a nawet w weekend – dodaje rzeczniczka. – W przypadku,
gdyby ktoś miał wątpliwości jak
to zrobić, albo potrzebowałby pomocy, to zapraszamy do naszych
ekspertów w ZUS, którzy pomogą,
wyjaśnią, taką poradę można uzyskać także podczas e-wizyty – dodaje rzeczniczka.
Każdy uprawniony rodzic czy
opiekun będzie mieć stały termin
płatności. Będzie on przydzielany
automatycznie i obowiązywał
przez cały okres, na który zostało
przyznane świadczenie wychowawcze. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od
pracy, środki zostaną przekazana
dzień wcześniej.

Jasna Góra

Paulin pisze bajki dla najmłodszych
Jasnogórski paulin odkrył
nowe powołanie. Ojciec Savio
Folcholc zaczął pisać... bajki
dla dzieci. Zamiłowanie do
wymyślania opowieści, których inspiracją jest Biblia,
odziedziczył po babci Mariannie, a do spisania własnych
zmobilizowały go właśnie najmłodsi. Tak powstały wydane
przez „Paulinianum” „Bajki z
Księgi życia”. Można ich także
posłuchać na kanale youtubowym wydawnictwa. W rolę
lektora wciela się sam autor.
Co kopiec kreta ma wspólnego ze
Zmartwychwstaniem Jezusa? Czy
można zaprzyjaźnić się z kogutem
celebrytą? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań poznamy w „Bajkach z
Księgi Życia”. Za ich sprawą jasnogórski zakonnik wprowadza dzieci
w świat Ewangelii.
Jak podkreśla o. Savio prawdziwą mistrzynią w opowiadaniu

biblijnych historii była jego
babcia, a on sam był wymagającym słuchaczem, więc co rusz
musiała zmieniać kolejność zdarzeń, dodawać postacie i miejsca,
aby żadna historia się nie powtórzyła i aby nie musiała usłyszeć:
„Babciu ja jeszcze nie śpię, a tę
bajkę już znam. Opowiedz mi
inną, proszę…”.
Teraz zakonnik uśmiecha się na
to wspomnienie, bo kiedy trafił
do swojej pierwszej paulińskiej
parafii w Toruniu, zajął się właśnie duszpasterstwem dzieci i jak
dodaje, dzieci okazały się bardzo
wymagające. To także dzięki nim
postanowił spisywać swoje opowieści. Zapytany o źródło pomysłów o. Savio mówi, że to Biblia,
którą pokochał, a reszta jest …natchnieniem.
Ogromna rolę w życiu o. Savio
odegrała babcia. Jak podkreśla jej
wiara zawsze była i jest dla niego

Bezpłatnie

Pozbądź się elektrośmieci
Masz zepsuty komputer, telewizor, telefon? A może
wiertarka
czy
kosiarka
odmówiły posłuszeństwa?
Zastanawiasz się co zrobić z
tego rodzaju sprzętem? Pod
żadnym pozorem nie wrzucaj
go do tradycyjnych kontenerów na śmieci. Z pomocą w
takich sytuacjach przychodzą Centrum Usług
Komunalnych wraz z partnerami – Stala Group, Asekol i
Love Recykling, które realizują akcję bezpłatnego
odbioru elektroodpadów.

Usługa realizowana jest nieodpłatnie na terenie miasta.
Elektroodpady odbierane są od
mieszkańców, przedsiębiorców i
instytucji.
Ważne, aby przekazywany do
utylizacji sprzęt był kompletny
– urządzenia pozbawione części
wewnętrznych nie są odbierane.
Elektrośmieci odbierane są bezpośrednio z lokalu – nie należy
wynosić ich z mieszkań czy posesji.
• Potrzebę odebrania elektroodpadów należy zgłosić dzwoniąc
pod nr tel. 536 322 005 w godz.
7.00-17.00 lub wysyłając mejla
na adres:
elektroodpady@stalagroup.pl

wzorem, a świadectwo jej życia
prowadziło do Boga. - Najpierw
piękne świadectwo życia a potem
słowa. To było zalążkiem tego, co
we mnie rosło. Kiedy jej powiedziałem, że wstępuję do Zakonu
Paulinów, wtedy była w szoku
i stwierdziła, że całe życie modliła się o powołania kapłańskie,
ale nigdy nie pomyślała, że to jej
wnuczek pójdzie do zakonu - opowiada paulin.
Teraz o. Savio jest referentem
powołaniowym, czyli odpowiedzialnym w zakonie za towarzyszenie i pomoc młodym w
rozeznaniu powołania.
A literackich natchnień mu nie
brakuje. Obecnie pisze opowiadania detektywistyczne dla dzieci,
ich bohaterami uczynił dwóch
bliźniaków, którzy pragną zostać
ministrantami.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

• Odbiór elektroodpadów realizowany jest od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00.
Przypomnijmy:
elektroodpady
o niewielkich gabarytach można
wrzucać do specjalnych czerwonych pojemników ustawionych w
wielu punktach Częstochowy. Ich
aktualną listę można sprawdzić
na stronie internetowej Centrum
Usług Komunalnych.
Są też inne, dogodne opcje
bezpiecznego pozbycia się elektrośmieci
w
Częstochowie.
Można osobiście – bezpłatnie
– oddać tego typu odpady w
Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Sobuczynie
Sp. z o.o, przy ul. Konwaliowej
1 lub zgłosić potrzebę odbioru
pod numerem telefonu 530 469
099. Odpady takie przyjmuje
też bezpłatnie firma BOWI przy
ul. Ogrodowej 64a, tel. 34 374 03
19 (20) lub 603 995 588.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wstęp wolny

Zespół Śląsk zagra
w Filharmonii
Częstochowskiej
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
przyjeżdża do Częstochowy z
niezwykle ciekawym projektem. 21 czerwca w
Filharmonii Częstochowskiej
zaplanowano „Muzyczne re-transmisje.
Tworzenie
mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych
Polski i Norwegii”. Spektakl taneczno-baletowy
oraz
koncerty z udziałem Trondheim Symphony Orchestra i
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
nie będą biletowane.
Trwająca od dwóch lat pandemia
spowodowała wstrzymanie oraz
zawieszenie wielu projektów w
związku z brakiem możliwości
ich realizacji. Do takich przedsięwzięć planowanych przez Zespół
„Śląsk” należy projekt „Muzyczne
re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach
środowisk muzycznych Polski i
Norwegii”. Jego realizacja została
wreszcie wznowiona i programowana jest na najbliższe miesiące
obecnego roku.
Projekt zakłada rozwój współpracy pomiędzy polskimi i nor-

weskimi instytucjami kultury
oraz tworzenie wspólnych przedsięwzięć artystycznych, mających na celu zmniejszenie barier
w dostępie do kultury dla grup
mniejszości etnicznych i narodowych oraz społeczności z niewielkich miejscowości. Działania
artystyczne, które odbywają się
w ramach projektu to spektakle
taneczno-baletowe oraz koncerty
z udziałem Trondheim Symphony
Orchestra i Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
Trondheim Symphony Orchestra jest jedną z najważniejszych,
rządowych norweskich instytucji
muzycznych. Od momentu założenia (1909 r.) nastawiona jest
na produkcję i prezentację wydarzeń muzycznych na najwyższym
poziomie. Trondheim Symphony
Orchestra ma złożony model
organizacyjny, obejmujący działalność symfoniczną, operową i
teatralną. Zespół jest otwarty na
partnerstwa
międzynarodowe,
również z polskim środowiskiem
muzycznym. W ramach projektów
polsko-norweskich
współpracował z Filharmonią Narodową,
Filharmonią Podlaską oraz Operą
Krakowską.

aktualności
Cezary Wieprzowski

Z Hiszpanii do Portugalii linią brzegową
Częstochowski miłośnik wypraw na dwóch kółkach
- Cezary Wieprzowski – ruszył w kolejną podróż. Tym
razem ma zamiar przejechać z
Hiszpanii do Portugalii.
Niemal cała trasa biegnie linią
brzegową. Do pokonania ma
około 3 tysięcy kilometrów.
Swój cel chce osiągnąć w niespełna miesiąc.
Cezary Wieprzowski na co dzień
prowadzi własną działalność gospodarczą - firmę z branży mechaniczno-elektrycznej. A po pracy?
Gra na saksofonie i koncertuje.
Jednak, gdy uda mu się wygospodarować więcej czasu, zwiedza
świat na rowerze. - Rower towarzyszy mi od niemal 20 lat. Wtedy
to lekarze stwierdzili u mnie jakąś
narośl w kolanie. Aby się z nią
uporać, zlecono mi właśnie jazdę
na rowerze. Początkowo zwiedzałem wyłącznie Polskę. Zjechałem ją wzdłuż i wszerz. Później
postanowiłem ruszyć dalej –
wspomina.
I tak na rowerze dotarł między
innymi do Londynu, Pragi, Budapesztu, Wiednia, Mińska, a nawet
Aten. I właśnie podczas wyprawy
do Grecji zaczął odczuwać problemy zdrowotne. Były one na
tyle poważne, że... nagrał nawet
film pożegnalny. Mimo to nie
poddał się i... zdobył Ateny. W
drodze powrotnej w samolocie
do Polski poczuł się jeszcze gorzej. Po wylądowaniu niemal
natychmiast zgłosił się do szpitala. Okazało się, że to... zawał.
- Wstawiono mi stenty, ponieważ
miałem zapchane aorty. Mogę
powiedzieć, że to właśnie dzięki
rowerowi przeżyłem. Gdyby nie
ta wyprawa mogłoby się okazać,
że bym umarł w domu przez telewizorem. W czasie wysiłku organizm zaczął mi jednak wysyłać
sygnały ostrzegawcze i w porę
zareagowałem – wyznaje częstochowski podróżnik. - Obecnie
czuję się świetnie, problemy zdrowotne powoli odchodzą w zapomnienie. Rower pozwala mi na
pokonywanie własnych słabości
i ściganie się ze sobą samym, dlatego też zdecydowałem się na
kolejną wyprawę – dodaje. Tym
razem na dwóch kółkach wyruszył z Barcelony. Cel to Portu-

galia. Do pokonania ma około 3
tysięcy kilometrów w niespełna
miesiąc. - Zamierzam jechać linią
brzegową Morza Śródziemnego,
a później Oceanu Atlantyckiego.
Samolot powrotny do Polski mam
29 czerwca. Wyprawa jest oczywiście w samotności – podkreśla
Cezary Wieprzowski.
Skąd pomysł, aby przemierzać
świat na rowerze? - Rower jest
znakomitym środkiem transportu. Możemy z niego wszystko
zobaczyć. To przejazd przez nieznane dla przeciętnego turysty
zakamarki świata. W każdym
miejscu możemy się zatrzymać i
piękno otaczającej przyrody. W
ten sposób przejechałem chociażby przez Lazurowe Wybrzeże
i widziałem rzeczy, które są niedostępne dla przeciętnego podróżującego – zaznacza.

Dłuższe wyprawy rowerowe to
ogromne wyzwanie logistyczne.
- Swoje wypady planuję około
pół roku wcześniej. Zakładam
dzienny limit kilometrów – około
stu kilometrów dziennie. Oczywiście rzeczywistość często weryfikuje moje założenia. Trzeba też
uwzględnić czas na różne awarie,
nieprzewidziane sytuacje, a także
dodatkowe zwiedzanie – wylicza
podróżnik.
Każda tego rodzaju wycieczka
generuje ogromne koszty. - Trzeba
się liczyć z wydaniem przynajmniej tysiąca euro. A co istotne, w
zdecydowanej większości śpię w
namiocie. Zdarzyło mi się nawet...
spać na cmentarzu, bo było spokojnie i pusto. Raz nocowałem
na prywatnej posesji – nikogo nie

było, wszedłem za szlaban około
godziny 22.00, z nadzieją, że
około 4.00 rano szybko wstanę i
nikt mnie nie zobaczy. Wybrałem
to miejsce, bo było już późno i naprawdę nie było innego, choćby
małego skrawka ziemi, abym mógł
przespać noc. Postanowiłem,
więc wykorzystać wypatrzone
miejsce. Położyłem się spać, ale
tuż przed czwartą obudziło mnie
głośne szczekanie psów. Okazało
się, że arystokracja holenderska
zorganizowała sobie polowanie...
Wszyscy patrzyli więc na mnie z
niemałym zdziwieniem. Na szczęście nie spotkały mnie żadne
nieprzyjemności. Oczywiście od
czasu do czasu trzeba też skorzystać z pensjonatów – opowiada
miłośnik podróży jednośladem.
Do samych kosztów podróży
trzeba również doliczyć wydatki
związane z sprzętem rowerowym
i odpowiednio dobraną odzieżą.
- Każda tego rodzaju wyprawa
niesie za sobą niebezpieczeństwo. Historii mrożących krew w
żyłach mam na swoim koncie całe
mnóstwo. Jednak nie wyobrażam
sobie siebie w roli tradycyjnego
turysty. Tylko w ten sposób mogę
poznawać świat i odkrywać ciągle
coś nowego. Najistotniejsze jest
jednak poznawanie ludzi – biednych i bogatych, złych i dobrych.
W trackie tego rodzaju podróży
nawet bariera językowa nie stanowi żadnego problemu. Dziś
mogę stwierdzić, że przez te lata
poznałem niemal cały miks kulturowy ludzi z całego świata – podsumowuje Cezary Wieprzowski.
■ zdj. arch. prywatne

Wyjątkowy jubileusz

Miejskie przedszkole skończyło 65 lat
Miejskie Przedszkole nr 33
obchodziło piękny jubileusz –
65-lecie istnienia. Z tej okazji
w placówce zorganizowano
uroczystości w czasie, których
swoimi
talentami
aktorskimi, recytatorskimi,
tanecznymi i muzycznymi popisywali się najmłodsi.
W
uroczystości
zorganizowanej w siedzibie przedszkola
przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera uczestniczyli: zastępca
prezydenta Ryszard Stefaniak,

przewodniczący Komisji Edukacji
Rady Miasta Dariusz Kapinos, zastępca dyrektora częstochowskiej
delegatury Kuratorium Oświaty
Anita Imiołek, przedstawiciele
związków zawodowych ZNP oraz
MOZO nr 1 NSZZ „Solidarność”,
dyrektorzy
zaprzyjaźnionych
szkół i przedszkoli, instytucji
oświatowych oraz prezesi instytucji i stowarzyszeń wspierających rozwój małego dziecka.
W przygotowanie obchodów
włączyli się rodzice uczęszczających do placówki maluchów i

byli pracownicy przedszkola. Najmłodsi umilali czas prezentując
przygotowane przez siebie wierszyki i piosenki.
Miejskie Przedszkole nr 33 powstało 10 stycznia 1957 roku jako
pierwsza tego typu w nowo rozbudowanej dzielnicy miasta. Było to
ważne wydarzenie dla okolicznych
mieszkańców. Od początku swego
istnienia mieści się w środkowej
części bloku mieszkalnego przy ul.
Kazimierza Przerwy-Tetmajera 8,
zajmując parter i pierwsze piętro.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

aktualności
Apel o sprawiedliwość

Przez córkę i zięcia zostałem
pozbawiony środków do życia...
„Ogródek Dziadunia” to firma
działająca w Wąsoszu Dolnym,
znana przede wszystkim jako
producent naturalnych przetworów. Jej założycielem
i współwłaścicielem jest pan
Czesław Ślusarczyk, który powinien teraz cieszyć się
z rozwoju spółki, a jest zmuszony toczyć sądowe batalie
z własną córką i byłym zięciem,
ponieważ
został
pozbawiony
przez
nich
środków do życia. Jak do tego
doszło?
Początek firmy „Ogródek Dziadunia” sięga 1991 roku. Wtedy
właśnie pan Czesław Ślusarczyk
założył firmę pod nazwą „TRANSROL”. W 2015 roku podjął
decyzję o stworzeniu z córką Katarzyną i byłym zięciem spółki.
- Wniosłem aportem cały swój
dorobek z firmy „TRANSROL”
w tę powstającą spółkę, podczas
gdy wspólnicy wnieśli niecałe 0,5
proc. wartości wkładu. Udziały,
jak mi się wówczas wydawało, podzieliłem bardzo uczciwie i po ojcowsku. Sobie zostawiłem 50 proc.
Córce dałem 30 proc., a byłemu
zięciowi 20 proc. – wspomina.

Początkowo wszystko układało
bardzo dobrze – aż do połowy
2019 roku, kiedy wyszło na jaw,
że z firmy wyprowadzane są duże
pieniądze. O tym fakcie powiedział panu Czesławowi mąż jego
córki – Piotr, ponieważ ich małżeństwo zaczęło się sypać. - Jak
się później okazało, spora kwota
pieniędzy, która została pobrana
z konta firmy jest nieudokumentowana. Chodzi o około 2 mln złotych – wyjaśnia mężczyzna. Córka
pana Czesława wyszła wówczas
z propozycją, by samodzielnie
mogła zawiadywać i podejmować
decyzje w firmie. - Nie wyraziłem
zgody na zarządzanie przez córkę
całym przedsiębiorstwem i przejęcie większości pakietu udziału.
Mam te żądania, z którymi do
mnie wystąpiła na piśmie, a ja się
na to nie zgodziłem. Skoro chciała
założyć spółkę komandytową,
w której miała zatrudniać innych
wspólników, pomijając mnie jako
głównego założyciela firmy, nie
mogłem się na to zgodzić – tłumaczy Czesław Ślusarczyk.
Czas rozliczeń
Wspólnicy bohatera naszego
tekstu byli przekonani, że kiedy

dojdzie do rozliczeń, podział będzie proporcjonalny do udziałów,
jednak prawo mówi inaczej – rozliczenie następuje proporcjonalnie do wniesionego wkładu,
a w momencie, w którym wartość
wkładu zostanie wspólnikowi
zwrócona, dopiero ta nadwyżka
jest dzielona w proporcjach takich, jak udziały. - Firma „TRANSROLL”, która została wniesiona
przez pana Czesława do spółki
„Ogródek Dziadunia” została wyceniona na ok. 1,5 mln złotych.
W tym były maszyny, towary,
urządzenia i znak towarowy
„Ogródek Dziadunia”… Z racji
tego, że córka i zięć wnieśli zaledwie po 1000 zł, to spowodowało,
że pan Czesław powinien dostać co najmniej 1,5 mln złotych,
a dopiero potem podzielić się
nadwyżką, mając także prawo do
zaległych wypłat z tytułu udziału
w zysku – wyjaśnia Michał Głowacki, radca prawny i pełnomocnik
założyciela
„Ogrdka
Dziadunia” - Tak naprawdę do 1
stycznia 2021, kiedy rozpoczęła
się formalnie likwidacja firmy, pan
Czesław powinien na początek
dostać ok. 3,5 mln złotych i dopiero powyżej tej kwoty, można

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca” w Częstochowie
OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY NA PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
Mieszkanie nr 29 w budynku przy ul. Sowińskiego 1/7 w Częstochowie, usytuowane na
III piętrze – 1 pokój o pow. użytkowej 19,12 m2;
• cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 114 000 zł
• wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi – 5 700 zł;
Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.
Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889
tytułem: wpłata wadium na przetarg 28 czerwca 2022 roku – Sowińskiego 1/7 m 29
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.
Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” ul. Sowińskiego 1/7 m 29, należy składać do dnia 27.06.2022
roku na adres:
Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a , 42-218 Częstochowa
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :

• Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m² p.u.;
• Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,46 zł/m² p. u.;
• Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m² p. u;
• Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m² p. u.;
• Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
• Opłata przekształceniowa za grunt 0,25 zł/m² p. u;
• Centralne ogrzewanie 3,86 zł/m² p. u.;
• Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m³;
• Opłata za obsługę wodomierza 3,12 miesięcznie
• Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy.

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.
Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl
w dziale aktualności – ogłoszenie o przetargu.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Zdjęcia lokalu są udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.csmnp.com.pl
w dziale aktualności.
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byłoby dyskutować o jakimś podziale między
wspólnikami – dodaje.
Spółka
w (nie) likwidacji
Radca prawny Michał
Głowacki wyjaśnia, że
wspólnicy
mężczyzny
złożyli wypowiedzenie
umowy spółki, mając
nadzieję, że dzięki temu
posunięciu, poukładają
wszystkie sprawy na
swoją korzyść – usuną
pana Czesława ze spółki,
a następnie uchylą tę
likwidację i dalej we
dwójkę będą prowadzić
firmę „Ogródek Dziadunia”. Teraz, choć spółka jest teoretycznie w likwidacji, czynności,
które są podejmowane przez
córkę i byłego zięcia pana Czesława, zupełnie na to nie wskazują.
– Wszystko wygląda tak, jakby
przedsiębiorstwo było normalnie
prowadzone – rekrutowani są nowi
pracownicy, zamawiane są nowe
towary, produkty, surowce… - wylicza Michał Głowacki. To w istocie
może dziwić, ale najbardziej zastanawiające jest to, dlaczego starszy
mężczyzna, mimo swojego prawa
do współzarządzania firmą, nie ma
takiej możliwości.
Bez środków do życia
Córka i zięć pana Czesława postanowili za wszelką cenę wykluczyć go z zarządzania spółką,
pomimo tego, że ma on do tego
prawo. Pan Czesław został odcięty przez nich od firmy w znaczeniu dosłownym, ponieważ
zagrodzili mu drogę do budynków
gospodarczych płotem – wynajęli
nawet firmę ochroniarską. Nasz
czytelnik nie ma dostępu do konta,
więc nie może nawet zapłacić podatków, nie wspominając o tym,
że został bez środków do życia.
Choć jak podkreśla radca prawny
Michał Głowacki, wspólnicy pana
Czesława, jego córka Katarzyna
i zięć Piotr, swoje wydatki i podatki pokrywają z majątku spółki.
Niestety nie pokrywają wydatków
w stosunku do założyciela firmy.
Tym samym świadomie wplątują
go w kłopoty finansowe, w odpowiedzialność wobec Urzędu Skarbowego, w zaległości podatkowe,
koszty egzekucyjne i ostatecznie
w tej chwili postępowanie karno-

-skarbowe, które się toczy przed
sądem w Częstochowie.
„Chciałem, żeby to wszystko
było dla nich, a oni napluli mi na
ręce, kiedy ja miałem serce na
dłoni”
W testamencie, jeszcze przed
śmiercią żony, pan Czesław zapisał wszystko swojej córce
Katarzynie - miała być jego jedynym spadkobiorcą. W związku
z powyższym tak poważny konflikt może dziwić. - Uważam, że
głównym powodem, dla którego
córka i były zięć się tak zachowują jest kwestia rozliczeń, bo
wyprowadzili znaczną kwotę pieniędzy, na które nie ma pokrycia.
Dzisiaj nawet po rozliczeniu, nic
im nie przysługuje i jeszcze zostaną z długami. Zdają sobie z tego
sprawę i robią wszystko, żeby mi
dokuczyć i pozbawić mnie dostępu
do firmy, konta, środków do życia.
Być może liczą na to, że jeszcze
jakąś głupotę zrobię, bo to im było
na rękę – mówi z żalem mężczyzna
i zapewnia, że ufał swojej córce.
- Poukładałem jej to wszystko
jak najlepiej, żeby nie miała żadnych kłopotów, a ona to zburzyła.
Chciałem, żeby to wszystko było
dla nich, a oni napluli mi na ręce,
kiedy ja miałem serce na dłoni.
Pracowałem za koszulę, spodnie
i jedzenie, ale i tak dla nich byłem
zbyt kosztowny. Jestem człowiekiem mocno schorowanym.
Brakuje mi sił i zdrowia na walkę
z córką o odzyskanie swojego
dorobku życia. Mam dużo wiary
w sobie i wierzę, że wszystko będzie miało pozytywny finał.
■ Teresa Szajer

Miasto czeka na wnioski

Jak zagospodarować teren
w dzielnicy Zawodzie-Dąbie?
Do 27 czerwca można składać
wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu
ulicy Wojciecha Korfantego
w dzielnicy Zawodzie-Dąbie.
Plan dotyczy obszaru o powierzchni ok. 4 ha. Jest on
częściowo zabudowany i zagospodarowany dla funkcji produkcyjnej i usługowej. Taki sam
- produkcyjno-usługowy - jest
kierunek przeznaczenia całego
obszaru, określony w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Częstochowy. Zainteresowani mogą składać wnioski do
planu miejscowego w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia
27 czerwca. Należy je przesłać
w formie papierowej na adres:
Urząd Miasta Częstochowy, ul.
Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres:
info@czestochowa.um.gov.pl.
Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta
Częstochowy.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres
zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
■ Katarzyna Gwara
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Porady prawne

aktualności
W naszym kraju

Ubezpieczenie w podróży Coraz więcej obywateli Ukrainy

Aneta Widuła - radca prawny

W związku z rozpoczynającym
się sezonem wakacyjnym,
wiele osób zdecyduję się na
spędzenie wolnego czasu za
granicą. Warto przed podróżą
zadbać o bezpieczne i spokojne spędzenie urlopu.
Niezależnie, czy będzie to
krótka czy długa podróż, nieprzewidziane wypadki mogą
zdarzyć się każdemu, dlatego
najlepiej się na nie przygotować i przed wyjazdem
zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę, a także swoje finanse.
Jedną z podstawowych rzeczy,
jaką powinien zrobić każdy podróżujący do krajów Unii Europejskiej
(a także do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii), jest
wyrobienie Europejskiej Karty
Ubezpieczenia
Zdrowotnego
(EKUZ). W przypadku choroby w
innym kraju UE, karta gwarantuje
prawo do leczenia i opieki zdrowotnej w placówce publicznej.
Karta EKUZ stanowi dowód, że
podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu w jednym z krajów UE.
W przypadku, gdy takiej karty nie
posiadamy, placówka medyczna
może żądać zapłaty przed udzieleniem pomocy medycznej. Dopiero
po powrocie do Polski będzie
można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów leczenia.
Kartę EKUZ można uzyskać bezpłatnie, we właściwym według
miejsca zamieszkanie, oddziale NFZ.
O kartę EKUZ powinno się ubiegać
dla każdego członka rodziny.
Należy pamiętać, że karta EKUZ:
a) nie obejmuje kosztów akcji
ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju;
b) nie zapewnia pokrycia kosztów
prywatnej opieki zdrowotnej
ani kosztów planowanego
leczenia w innym kraju UE.
Karta EKUZ stanowi jedynie zabezpieczenie na podstawowym
poziomie, która nie zapewnia pełnowymiarowej opieki w każdej
sytuacji. Koszty leczenie za granicą mogą być dużo większe niż w
Polsce, a w niektórych przypadkach
są to kwoty rzędu kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Dlatego każdy
podróżujący przed planowanym
wyjazdem powinien dodatkowo
wykupić prywatne ubezpieczenie
turystyczne, które posiada dużo
szerszy zakres ochrony.
Standardowe
ubezpieczenie
turystyczne powinno przede
wszystkim
zawierać:
ubezpieczenie
kosztów
leczenia,
ubezpieczenie Assistance oraz

ubezpieczenie NWW. Te trzy
ubezpieczenia stanowią podstawę
bezpieczeństwa, o którą powinien
zadbać każdy podróżujący.
Ubezpieczenie kosztów leczenia
zapewnia pokrycie kosztów wizyty
lekarskiej, transport medyczny w
miejscu wypadku, leczenie ambulatoryjne konsultacje medyczne,
niezbędne lekarstwa oraz środki
opatrunkowe przepisane przez
lekarza, zabiegi i badania ambulatoryjne, leczenie stomatologiczne
stanów zapalnych i bólowych,
naprawa bądź zakup protez, okularów korekcyjnych oraz środków
pomocniczych, pokrycie kosztów
pobytu w szpitalu oraz operacji.
Ubezpieczenie
Assistance
obejmuje organizację i pokrycie
kosztów transportu medycznego
do kraju, transport zwłok do kraju,
pokrycie kosztów kontynuacji
leczenia po powrocie do domu,
pomoc informacyjno-medyczną.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewni
wypłatę świadczenia za trwały
uszczerbek na zdrowiu np. po złamaniu nogi.
Przy wyborze polisy należy kierować się indywidualnymi preferencjami, w zależności od tego jak
planujemy spędzić urlop. W przypadku wakacji połączonych z uprawianiem sportów ekstremalnych,
trzeba pamiętać o rozszerzeniu
polisy na sporty ekstremalne lub
sporty wysokiego ryzyka. Chorujący przewlekle powinni dokupić
specjalne rozszerzenie ubezpieczenia w razie pogorszenia się
stanu zdrowia. Można również
zdecydować się też na klauzulę alkoholową, która stanowi ochronę
zdarzeń, do których doszło pod
wpływem napojów wyskokowych.
Warto również pomyśleć o
dodatkowych opcjach ubezpieczenia, takich jak:
a) OC w życiu prywatnym, dzięki
któremu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie
trzeciej, której ubezpieczony
wyrządzi nieumyślną szkodę na
osobie lub mieniu. Mogą to by
np. niszczenie cudzego sprzętu,
mienia hotelowego, a także
spowodowanie uszczerbku na
zdrowiu osoby trzeciej.
b) ubezpieczenie bagażu i sprzętu
sportowego, które zapewnia
odszkodowanie w razie
uszkodzenia, zniszczenia lub
kradzieży bagażu czy drogiego
sprzętu. Istnieje możliwość rozszerzenie tego ubezpieczenia
na wypadek zgubienia bagażu
przez linie lotnicze.
Przy wyborze ubezpieczenia
turystycznego zwróćmy uwagę
przede wszystkim na gwarantowaną sumę kosztów leczenia,
jakie dokładnie koszty pokrywa
ubezpieczenie, czy ubezpieczenie
obejmuje leczenie w placówkach
prywatnych, jak szeroki jest zakres ochrony.
Kancelaria Radcy Prawnego

Aneta Widuła

ul. Dąbkowskiego 27,
Częstochowa
tel. 516-670-816

znajduje pracę
Pracodawcy zatrudnili już 185
tys. obywateli Ukrainy w ramach uproszczonej procedury
obowiązującej od połowy
marca. Połowa tych osób znalazła pracę w województwie
mazowieckim, dolnośląskim,
wielkopolskim i śląskim.

Dzięki rządowej specustawie
obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą
podejmować pracę bez konieczności uzyskania specjalnego
zezwolenia. W ramach takiej
uproszczonej procedury przedsiębiorcy od połowy marca zatrudnili już 185 tys. osób. Wśród
nowo zatrudnianych nadal przeważają panie – spośród 185 tys.
pracowników niemal 135 tys.
to kobiety. Najwięcej obywateli
Ukrainy w ostatnim czasie znalazło pracę w woj. mazowieckim
(41 tys.), dolnośląskim (19,6
tys.), wielkopolskim (18,3 tys.) i
śląskim (13,7 tys.). Najmniej za-

trudniono w woj. świętokrzyskim
(1,5 tys.), podkarpackim (2,2 tys.)
i podlaskim (3,5 tys.).
Nowe rozwiązania
Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadza
ona rozwiązania systemowe doty-

czące m.in. uelastycznienia rynku
pracy, zwiększenia możliwości
korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także
tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. Są w
niej też rozwiązania, których
celem jest wyeliminowanie przypadków pobierania świadczeń
przez obywatela Ukrainy, który
utracił do nich prawo.

Obywatele Ukrainy wciąż chętnie korzystają z miejskiej pomocy.
Ponad 180 uchodźców Ukrainy jest obecnie zakwaterowanych w
udostępnionym przez Liberty Częstochowa budynku przy ul. Koksowej. Przebywają oni również w kilku innych miejscach noclegowych na terenie naszego miasta. Ogromną grupę stanowią ciągle
uchodźcy goszczeni przez osoby lub organizacje w prywatnych domach na terenie miasta. Wnioski składane przez mieszkańców o
świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za zapewnienie uchodźcy
noclegu i wyżywienia świadczą o tym, że w domach częstochowian
przebywa lub przebywało do niedawna minimum 5,5 tysiąca osób.
Takiej grupy uchodźców dotyczą wnioski złożone dotychczas w
Częstochowskim Centrum Świadczeń (jeżeli chodzi o wnioski samych uchodźców o jednorazowy zasiłek 300 zł to obejmują one do
tej pory blisko ok. 6,5 tys. osób).

Zdrowe życie

Mobilne strefy zdrowia ruszają w Polskę
Ruszył projekt „Zdrowe
Życie” poświęcony profilaktyce zdrowotnej. W jego
ramach latem i jesienią będziemy mogli przeprowadzić
bezpłatne badania i skorzystać z konsultacji lekarskich
w
Mobilnych
Strefach
Zdrowia. – Poziom udziału
Polaków w badaniach przesiewowych wynosi zaledwie
30 proc. Poprzez projekt
„Zdrowe Życie” chcemy pokazać,
jak
ogromną
inwestycją w swoje zdrowie
jest profilaktyka – mówił
podczas inauguracji minister
zdrowia Adam Niedzielski.
– Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo militarne i polityczne to
nie wszystko. Niezwykle ważne dla
nas wszystkich jest bezpieczeństwo zdrowotne nasze i naszej
rodziny. Obowiązkiem rodziców,
dzieci jest to, aby troszczyć się o
siebie wzajemnie, ale także o samego siebie, by własnymi siłami
dbać o bezpieczeństwo rodziny –

przekonywał podczas inauguracji
projektu prezydent Andrzej Duda.
Projekt „Zdrowe Życie”, zainaugurowany 3 czerwca, został
przygotowany wspólnie przez
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych,
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
Grupą PZU. Program zakłada
m.in. bezpłatne specjalistyczne
badania i konsultacje w Mobilnych
Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów
profilaktycznych.
– Obserwacja sytuacji zdrowotnej Polaków pokazała, że
potrzebne są zmiany w polityce
zdrowotnej państwa. Konieczne
jest promowanie badań profilaktycznych – mówił minister Adam
Niedzielski. – Musimy odejść od
utożsamiania zdrowia wyłącznie
z medycyną naprawczą, a położyć
nacisk na zmianę postaw społeczeństwa.
Z raportu GUS wynika, że badania profilaktyczne wykonuje
mniej niż połowa Polaków. Z
badań przesiewowych korzysta

zaledwie ok. 30 proc. Tymczasem
aż 60 proc. zgonów u osób poniżej 75. roku życia można byłoby
uniknąć dzięki działaniom profilaktycznym z obszaru zdrowia publicznego (40 proc.) oraz wczesnej
diagnostyki i leczenia (20 proc.).
– Blisko połowa zgonów Polaków
spowodowana jest czynnikami
ryzyka, na które mamy wpływ –
przekonywał Adam Niedzielski. –
Aby działania profilaktyczne były
skuteczne, a informacje o nich
trafiły do obywateli, konieczne są
kampanie informacyjne i edukacyjne na rzecz profilaktyki i kształtowania postaw prozdrowotnych.
Projekt „Zdrowe Życie” ma przekonać Polaków do regularnych
badań. Po inauguracji akcji w Warszawie Mobilna Strefa Zdrowia
ruszy w Polskę. W wybrane weekendy latem i jesienią w dziewięciu
miastach Polski będzie można
bezpłatnie zrobić specjalistyczne
badania – zmierzyć poziom cukru,
ciśnienie krwi, wykonać mammografię, USG płuc, spirometrię czy
EKG.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

kryminalne newsy
Musi zapłacić 4 tysiące złotych

Po policyjnej kontroli
odjechał z piskiem opon
22-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego za brawurową
jazdę został ukarany mandatem w
wysokości 1500 zł, 10 punktami
karnymi oraz stracił prawo jazdy.
Swoją irytację postanowił od razu
wyrazić i zademonstrować. Po policyjnej kontroli, wsiadł do
samochodu i odjechał z piskiem
opon. To wpędziło go w jeszcze
większe kłopoty...
Policjanci z drogówki zatrzymali do
kontroli drogowej w miejscowości
Luborcza kierowcę bmw. Na odcinku
objętym ograniczeniem prędkości do
50 km/h, jechał on aż 108 km/h. W
związku z przekroczeniem prędkości
o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, mundurowi zatrzymali
22-letniemu mieszkańcowi powiatu

częstochowskiego prawo jazdy oraz
nałożyli na niego mandat w wysokości
1500 złotych i 10 punktów karnych.
Otrzymał on 24-godzinne zezwolenie
na kierowanie, aby mógł spokojnie dojechać do domu.
Młody kierowca tak się zirytował,
że po policyjnej kontroli wsiadł do samochodu i odjechał z piskiem opon.
Policjanci ponownie zmierzyli mu
prędkość. Tym razem pomiar wykazał
aż 137 km/h. Mundurowi dogonili pirata i ponownie ukarali go mandatem.
Tym razem wyniósł on 2,5 tysiąca złotych. Ponownie nałożyli na niego 10
punktów karnych. Przez „ciężką nogę”
młody mężczyzna w ciągu 15 minut
stracił prawo jazdy, otrzymał łącznie
20 punktów karnych i mandaty na
łączną kwotę 4 tysięcy złotych.

Strażnicy miejscy w parku Lisiniec

Sprawdzali, czy imprezujemy
zgodnie z przepisami
19 interwencji podjęli w miniony
weekend strażnicy miejscy, którzy
pojawili się w parku wypoczynkowym w dzielnicy Lisiniec.
Głównie chodziło o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a
także zakłócanie porządku publicznego.
W miniony weekend wielu z nas
oficjalnie rozpoczęło sezon letnich
imprez. Amatorów wypoczynku na
świeżym powietrzu nie brakowało w
parku w dzielnicy Lisiniec. Na miejscu
pojawili się też strażnicy miejscy. - Piątkowe działania prowadzone były w
godz. 18.00-2.00, a sobotnie w godz.
21.00-5.00. Strażnicy miejscy podjęli

19 interwencji wobec osób, które spożywały alkohol w miejscach publicznych lub zakłócały spokój i porządek
publiczny. 17 osób zostało pouczonych,
a 2 osoby ukarano w postępowaniu
mandatowym - mówi Artur Kucharski,
rzecznik straży miejskiej.
Podczas działań strażnicy miejscy
współpracowali z policjantami z Komendy Miejskiej Policji i I KP. - To
kolejne działania w paku wypoczynkowym Lisiniec zmierzające do poprawy spokoju i porządku publicznego
przeprowadzone przez częstochowskich strażników miejskich. Czynności
będą powtarzane w okresie letnim podsumowuje Artur Kucharski.

Kłomnice

Kradli miał węglowy
z pociągu towarowego
Do pięciu lat więzienia grozi trzem
mężczyznom, którzy w Teklinowie
kradli miał węglowy z pociągu towarowego. Na dodatek jeden z
nich kierował niezarejestrowanym
i nieubezpieczonym ciągnikiem
rolniczym, mając ponad 3 promile
alkoholu w organizmie i sądowy
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Policjanci z Kłomnic otrzymali zgłoszenie od dyżurnego Straży Ochrony
Kolei, że na bocznicy kolejowej w Teklinowie ktoś otworzył jeden z wagonów i
wysypał z niego około 2 ton węgla. Gdy
policjanci dojeżdżali w podane miejsce,
zauważyli zbliżający się do wagonów z
węglem traktor. Na widok policjantów
dwóch mężczyzn siedzących na przyczepie uciekło. Na miejscu pozostał
kierujący ciągnikiem – 36-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego.
Badanie wykazało, że miał ponad
3 promile alkoholu w organizmie. W dodatku miał sądowy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych,

a traktor, którym kierował, nie był zarejestrowany ani ubezpieczony.
Ustalenia kryminalnych doprowadziły ich do oddalonej o kilka kilometrów posesji, gdzie złodzieje zdążyli
już wcześniej przewieźć i rozładować
około pół tony skradzionego miału. Policjanci przerwali przestępczy proceder w chwili, gdy złodzieje wracali, by
załadować na przyczepę kolejną partię
usypanego węgla - mówi podkomisarz
Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy
częstochowskich policjantów.
Mężczyźni w wieku 29 i 30 lat, którzy
uciekli z miejsca kradzieży sami stawili
się w komisariacie następnego dnia po
tym, jak policjanci ustalili ich tożsamość i dotarli do ich bliskich.
Wkrótce odpowiedzą za kradzież.
Grozi im do 5 lat więzienia. 36-latek
odpowie dodatkowo za kierowanie
w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi. Za prowadzenie
pojazdu niedopuszczonego do ruchu
oraz bez wymaganego ubezpieczenia,
36-latkowi grozi również wysoka
grzywna.
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Straż miejska

Ukradli markowe buty warte 743 zł
Strażnicy miejscy ujęli dwóch mężczyzn,
którzy ukradli trzy pary butów. Ich wartość wyniosła 743 złote. Jeden ze złodziei
został ukarany mandatem, a drugiego pozostawiono do dyspozycji policjantów.
W środę ok. godz. 19:50 częstochowscy strażnicy miejscy pełnili służbę patrolową w rejonie
ulic Starego Miasta. Będąc na ul. Kanał Kohna
zauważyli dwóch nerwowo zachowujących się
mężczyzn. Funkcjonariusze jednego z nich dobrze znali – jakiś czas temu ukradł bowiem alkohol. W trakcie interwencji strażnicy miejscy
znaleźli przy 31-latku i jego 25-letnim koledze
trzy pary butów z metkami. Zaszło podejrzenie,

że obuwie zostało skradzione. Funkcjonariusze
skontaktowali się ze sklepem, z którego pochodziły metki butów. - Jedna z pracownic oznajmiła, że na terenie sklepu chwilę wcześniej
znaleziono trzy puste pudełka po butach w rozmiarach, które ujawniono u mężczyzn – informuje Artur Kucharski, rzecznik straży miejskiej.
31-latek dokonał kradzieży na kwotę 509,98 zł,
a 25-latek na kwotę 233,99 zł za co został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Z uwagi
na fakt, że 31-latek dopuścił się przestępstwa
został osadzony w OPOPA i pozostawiony do
dyspozycji policjantów z IV KP. Trzy pary skradzionych butów zostały oddane do sklepu.

Niebezpieczne zdarzenie w Rzeniszowie

Autokar w rowie

Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Rzeniszowie na ulicy
Górki. Kierowca autokaru - z nieustalonych na razie przyczyn - zjechał na
przeciwny pas ruchu i wylądował w rowie.
Pojazdem jechało czterech pasażerów. Na
szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Do zdarzenia doszło w czwartek, 2 czerwca,
tuż przed godziną 16.00 w Rzeniszowie na
ulicy Górskiej. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący 71-letni kierowca
autokaru jadąc ulica Górską z Markowic w kierunku Drogi Krajowej numer 91, w nieustalonych okolicznościach zjechał na przeciwległy
pas ruchu, na pobocze, a następnie wjechał do
przydrożnego rowu - mówi asp. sztab. Barbara

Poznańska, oficer prasowy myszkowskich policjantów. Autokarem podróżowało czterech
pasażerów. Na szczęście wszyscy wyszli z tego
zdarzenia bez szwanku. 71-letni kierowca
stracił stracił już prawo jazdy. Dokładne przyczyny tej kolizji wyjaśniają myszkowscy mundurowi.

Lubliniec

Ukradł 60 litrów oleju napędowego
Ceny paliw niejednego przyprawiają o zawrót głowy. Niektórzy z ich powodu
posuwają się nawet do... przestępstw! Tak
było między innymi w przypadku 57-letniego mieszkańca gminy Woźniki, który
włamał się do zbiornika z paliwem jednej z
ciężarówek i ukradł 60 litrów oleju napędowego. Mężczyźnie grozi kara od roku do
10 lat więzienia.
Do włamania i kradzieży doszło 6 czerwca na
terenie gminy Woźniki. Sprawą od początku
zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lu-

blińcu. Czynności prowadzone w sprawie dały
efekt w postaci zatrzymania sprawcy już następnego dnia.
Jak ustalili śledczy, za włamaniem i kradzieżą
do ciężarówki stał 57-letni mieszkaniec gminy
Woźniki. Złodziej został zatrzymany przez kryminalnych, a w trakcie przeszukania należących
do niego pomieszczeń policjanci zabezpieczyli
beczki, w których przechowywane było kradzione paliwo. Mężczyzna został doprowadzony do lublinieckiej komendy policji, gdzie
usłyszał zarzut. Za kradzież z włamaniem grozi
mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Lubliniec

Za kierownicę bez uprawnień
i pod wpływem narkotyków
Do dwóch lat więzienia grozi 35-latkowi,
który wsiadł za kierownicę pod wpływem
narkotyków. Na dodatek podczas kontroli
okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia.
Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na
parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Lublińcu
zaparkował samochód dostawczy, którego kierujący jest nietrzeźwy. Skierowani na miejsce
funkcjonariusze drogówki od razu zatrzymali
do kontroli wskazanego w zgłoszeniu mercedesa, za kierownica, którego siedział 35-letni
mieszkaniec Bytomia. Wstępne badanie alkomatem dało wynik negatywny. Jednak po krótkiej rozmowie, widząc nerwowe zachowanie
kierującego, policjanci zaczęli podejrzewać,
że bytomianin może być pod wpływem narko-

tyków. Badanie narkotesterem potwierdziło
te przypuszczenia i wykazało, że znajduje się
on pod wpływem amfetaminy. Od mężczyzny
została pobrana krew do dalszych badań. W
trakcie kontroli wyszło również na jaw, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania.
Jeśli badanie krwi potwierdzi wskazania narkosensora 35-latkowi będzie groziła kara do 2
lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i obligatoryjne świadczenie pieniężne
w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych na
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo sprawca
odpowie za prowadzenie pojazdu bez stosownych uprawnień, za które według znowelizowanych w 2022 roku przepisów grozi kara od 1,5
tys. do 30 tys. złotych.
■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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XIV edycja Targów Motoryzacyjnych przeszła już do historii. Impreza przyciągnęła
jak zwykle prawdziwe tłumy.
Na wszystkich odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji.
Można było podziwiać nie
tylko najnowsze modele samochodów, ale także i te z minionej epoki. Nie zabrakło też
rowerów, kamperów, przyczep
campingowych oraz pojazdów
elektrycznych.
Organizowane przez nas wydarzenie to największa impreza motoryzacyjna w mieście. Tradycyjnie na
wszystkich odwiedzających czekało
mnóstwo atrakcji. Z pewnością powodów do narzekań nie mieli miłośnicy motoryzacji. W pasażu III

alei można było porozmawiać
z wystawcami i dealerami,
którzy prezentowali najnowsze
pojazdy oraz części samochodowe i motocyklowe. Byli
również przedstawiciele auto
detailingu i serwisów samochodowych. Przy okazji można było przyjrzeć kamperom oraz przyczepom
campingowym.
Nie zabrakło
także fanklubów zabytkowych pojazdów oraz reprezentantów MPK.
Specjalne stoiska miały też częstochowskie kluby sportowe. W
centrum miasta można było spotkać
przedstawicieli
zielona-energia.
com Włókniarz Częstochowa, Skry
Częstochowa, a także RKS Raków.
Reprezentanci tego ostatniego
przywieźli ze sobą trofeum, które
zdobyli w finale Fortuna Pucharu
Polski. Wszyscy, którzy pojawili się
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w weekend w centrum miasta, mogli
zrobić sobie pamiątkową fotografię.
Powstała także specjalna strefa
zdrowia, w której dyżurowali przedstawiciele Narodowego Funduszu
Zdrowia. Odbył się także pokaz ratownictwa i cięcie samochodu w
wykonaniu strażaków PSP w Częstochowie. Nie zapomnieliśmy również o amatorach dobrej kuchni oraz
smakoszach złotych trunków. Na
targach pojawiły się stoiska i kiermasze z żywnością, piwem, słodyczami.
KG

Wszystkim wystawcom biorącym udział w targach serdecznie dziękujemy za profesjonalizm, piękne
przygotowanie stoisk oraz za stworzenie tak niepowtarzalnej atmosfery. Mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji spotkamy się w takim samym – lub większym – gronie! My już nie możemy się doczekać!
Do zobaczenia!
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„Od zecera do komputera”

Co słychać w LOS-ie?
Liceum Ogólnokształcące
Samorządowe

W dniu 27 maja 2022 roku,
w gościnnych progach biblioteki VIII LOS, miało miejsce
podsumowanie I Powiatowego Konkursu „Od zecera do
komputera - fach w rękach naszych dziadków i profesja przyszłości”. Nagrody zwycięzcom
wręczyła Pani Dyrektor oraz
organizatorki konkursu, p. Ewa
Chądzyńska i p. Teresa Rygalik-Weżgowiec.
Oto wyniki konkursu:
I MIEJSCE (ex aequo ):
Mikołaj Białowąs - SP nr
39 im. Marii Konopnickiej w

Częstochowie
Opiekun : mgr Sławomir
Porada
Dominik Loch - SP im. J.
Lompy w Starczy
Opiekun : Anna Włodarczyk
II MIEJSCE (ex aequo):
Zuzanna Michalak, Amelia
Majczak - SP nr 31 im. Orła
Białego w Częstochowie
Opiekun : mgr Grażyna Bich
Maja Szyja, Natalia Kowalczyk, Weronika Kowalczyk
- SP Michałów
Opiekun : mgr Ewa Urbańska
III MIEJSCE ( ex aequo) :
Rafał Synowiec - SP w Lusławicach
Opiekun : mgr Edyta Pyrkosz
Dawid Zemła, Kacper
Czapla, Nataniel SerwatkaSP im. J. Lompy w Starczy
Opiekun : mgr Anna Włodarczyk

WYRÓŻNIENIE :
Krzysztof Prusek - SP im. J.
Lompy w Starczy
Opiekun : mgr Anna Włodarczyk
Marcel Gołdon, Mikołaj
Salita, Adrian Fluder - SP
nr 48 im. Armii Krajowej w
Częstochowie
Opiekun : mgr Małgorzata
Deska
Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnej edycji konkursu!
Teresa Rygalik - Weżgowiec

Wycieczka w Pieniny
W ostatnich dniach maja uczniowie klas Ib,IIId i IIIe pod opieką pani
Magdaleny Kołodziej, pani Ewy Chądzyńskiej i pana Norberta Ogrodnika, udali się na 2 dniową wycieczkę w Pieniny. Bogaty program wyjazdu
zapewnił
nam wiele atrakcji.
Góra
Wdżar,
Wąwóz Homole,
Czorsztyn, Nidzica
oraz rejs pływającą
platformą
widokową pozwoliły aktywnie spędzić ten
wspólny czas. Do tego piękna pogoda i niezapomniane widoki. Dla nas był to taki przedsmak wakacji :)

VII LO

„Sąd nad Napoleonem – dyktator, bóg wojny czy reformator
ówczesnej Europy?”

im. Mikołaja Kopernika
w Czestochowie

Pearson and BBC Live Classes
W dniu 17 maja 2022 r. uczniowie kl. III e,
gr. II, uczestniczyli w ramach lekcji języka
angielskiego w zajęciach zdalnych pt. „Celebrating languages” z cyklu Pearson and BBC
Live Classes, prowadzonych na żywo przez
Michaela Branda, egzaminatora i nauczyciela współpracującego z BBC oraz Wydawnictwem Pearson. Projekt Pearson and
BBC Live Classes został nagrodzony przez
British Council za innowacyjność i promowanie komunikacji międzykulturowej.

Uczniowie pracowali indywidualnie na
swoich telefonach, aktywnie uczestnicząc
w zajęciach poprzez wykonywanie zadań
pisemnych na padlecie oraz nagrywanie
swoich wypowiedzi. Interakcja z rodzimym
użytkownikiem języka angielskiego oraz

3 czerwca uczniowie klasy 2b VII Liceum
Ogólnokształcącego pod opieką p. prof.
Agnieszki Warzechy przygotowali symulację rozprawy sądowej – „Sąd nad Napoleonem – dyktator, bóg wojny czy reformator
ówczesnej Europy?”.
Rozprawa odbyła się według obowiązujących wówczas realiów prawnych,
uczestnicy wcielili się w role oskarżyciela,
obrońcy, sędziego, a także w postaci historyczne z epoki. Uczniowie wykazali się
umiejętnością rzeczowej argumentacji,
retoryki i wiedzą historyczną oraz grą
aktorską, rozwijając swoje umiejętności
na wielu płaszczyznach, także twórczej.

nauczycieli pomysłodawców „Sądu nad
Napoleonem”. Najciekawsze ujęcia rozprawy podziwiać możemy na poniższych
zdjęciach.
KOPERRNIK NEWS:
p. prof. Agnieszka Warzecha
rówieśnikami ze szkół na całym świecie
były dobrą okazją do sprawdzenia i wykorzystania wiedzy oraz umiejętności językowych, co udało się znakomicie. Nasze
liceum, jak i poszczególni uczestnicy zajęć,
otrzymali imienne certyfikaty udziału w Pearson and BBC Live Classes. Gratulujemy
i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych
podobnych wydarzeniach organizowanych
przez wiodące instytucje edukacyjne i kulturotwórcze Anglosfery, w których nasze
liceum uczestniczyło już kilkakrotnie.
KOPERNIK NEWS:
p. prof. Anna Cholewa-Purgał

Zaangażowanie młodzieży było ogromne,
co pokazuje, że warto czasem odejść od
typowych sposobów prowadzenia lekcji i
sięgnąć po rozwiązania bardziej nowatorskie, związane także z zabawą. Kreatywność uczniów klasy 2b zaskoczyła także
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UJD

To się nie zdarza nawet najlepszym projektantom! Odkrywali tajniki
kryminalistyki
latach z powodu pandemii nie było to
możliwe. Kolekcja jednak powstała
i spokojnie czekała na odpowiedni moment. Ostatecznie została zaprezentowana 7 czerwca.

Zespół Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. Reymonta zorganizował
- po ponad dwuletniej przerwie pokaz mody autorstwa uczniów,
a właściwie to już absolwentów.
Tym razem pierwsze skrzypce grał
żakard. Stworzoną przez młodych
ludzi kolekcję podziwiała między
innymi Karolina Limbach, prowadząca program „Czas na zmianę”
i stylistka magazynu „Elle”.

Na dziesiątą edycję wydarzenia zaproszono przedstawicieli władz miasta,
miejskich instytucji, absolwentów, rodziców i uczniów oraz współpracujących ze szkołą przedsiębiorców. Byli
również goście specjalni związani ze
światem mody - w tym roku do Częstochowy przyjechała między innymi

Każdego roku Zespół Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. Reymonta
organizował pokaz mody autorstwa
uczniów. Niestety w ostatnich dwóch

Na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych
i Technicznych UJD zorganizowano warsztaty
„Odkryj Tajniki Kryminalistyki”. Uczestnicy zostali zabrani do wirtualnego świata zbrodni,
w którym - wykorzystując nowoczesne technologie VR - wcielali się w role detektywów
prowadzących sprawę.

Karolina Limbach, prowadząca program „Czas na zmianę” i stylistka magazynu „Elle”. - Muszę przyznać, że jestem
zachwycona i nie spodziewałam się
takiej kolekcji. Przyznam szczerze, że
trochę się bałam. Bywałam na takich
wydarzeniach organizowanych przez
uczelnie wyższe i te kolekcje bywały
różne, a tutaj rzeczywiście jestem pod
ogromnym wrażeniem poziomu, który
został zaprezentowany - podkreślała.
- Widać ogromną dbałość o szczegóły.
To się nie zdarza nawet najlepszym
projektantom, żeby przy tylu różnych
sylwetkach, zachować taką spójność.
Kolekcja jest bardzo na czasie - prezentuje dokładnie to, co teraz dzieje
się w modzie. Nie spodziewałam się,
że uczniowie w tak młodym wieku są
w stanie stworzyć coś tak świetnego.
Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane - od projektu, przez stroje,
a na samym pokazie kończąc - podsumowała Karolina Limbach.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Koszęcinie. W czasie warsztatów poruszono między innymi zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Szczegółowo umówił je Tomasz
Pączkowski. Z kolei dzięki Adrianowi Wasikowi i Michałowi Krugerowi uczniowie zostali zabrani do wirtualnego świata zbrodni, w którym - wykorzystując
nowoczesne technologie VR - wcielali się w role
detektywów prowadzących oględziny miejsca zdarzenia, ujawniających i zabezpieczających różnego
rodzaju ślady kryminalistyczne i wnioskujących na
ich podstawie na temat charakteru danego zdarzenia
Ogromne zainteresowanie wzbudziły też zajęcia
w laboratorium kryminalistycznym. Jacek Copik
przeprowadził je w formie pokazów i ćwiczeń polegających na ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów dermatoskopijnych. Dzięki temu uczestnicy mieli doskonałą
okazję, aby bezpośrednio poznać warsztat pracy
technika kryminalistyki.
Więcej informacji na temat studiów na kierunku
kryminalistyka znajdziemy na stronie https://kryminalistyka-studia.pl/.

Co słychać w Prusie ?
Staż we Włoszech
już niebawem

Konkursy nam nie
straszne...
Uczniowie Zespołu Szkół im. B.
Prusa w Częstochowie od zawsze
podejmują wyzwania, uczestnicząc w konkursach miejskich, wojewódzkich czy ogólnopolskich.
Udział w nich sprzyja nie tylko
rozwojowi horyzontów umysłowych młodzieży, ale rozwija kompetencje społeczne, integrując
zespoły, pozwalając na nawiązywanie nowych znajomości czy budząc ducha zdrowej rywalizacji.

Prusacy w ostatnim czasie udowadniali, że równie dobrze znają
historię współczesną, przepisy
pożarowe, tajniki motoryzacji i

przepisy ruchu drogowego, jak
również posiadają umiejętności
prowadzenia
pojazdów
oraz
udzielania pierwszej pomocy. Dowiedli tego uczestnicząc z mniejszymi i większymi sukcesami w
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Katyniu, Konkursie Wiedzy
Pożarniczej, Turnieju Motoryzacyjnym (oba o zasięgu ogólnopolskim) oraz II edycji „Drogowskaz
dla Młodych”. Nie mieli natomiast
sobie równych w wielu konkurencjach sportowych, w których
wzięli udział w ramach Pikniku
Politechniki
Częstochowskiej
„Nauka i Sport” zorganizowanym
w JuraPark Biskupice. Uczniowie
Prusa wyprzedzili 14 drużyn z
różnych szkół ponadpodstawowych naszego miasta.

Kolejna, już czwarta w tym roku
szkolnym, grupa uczniów Prusa,
która postanowiła odbyć staż
we Włoszech w ramach projektu
„Job experience - szansą na lepszy
start młodzieży”, finansowanego
ze środków unijnych, pilnie przygotowuje się do wyjazdu. Taka
formuła nauki wpłynie na rozwój
umiejętności zawodowych oraz
w znacznym stopniu podniesie
kompetencje społeczne i językowe młodzieży. W związku z tym,
uczestnicy mobilności, kształcący się w zawodach: technik

mechatronik, technik elektronik,
technik automatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik
geodeta, regularnie biorą udział
w lekcjach języka włoskiego, szlifują język angielski branżowy oraz
integrują się w ramach zajęć psychologiczno-pedagogicznych. We
włoskim Reggio Emilia wspólnie
mają przeżyć cztery tygodnie,

ucząc się zawodu, a przy tym
wspierać się, wzajemnie sobie pomagać i bawić.
Na pewno, tak jak ich poprzednicy, uczestniczy stażu powrócą
do kraju pełni wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na relacje
uczniów po wizycie w odległej
Italii, którymi podzielimy się z
Państwem po wakacjach.

Terenowe ćwiczenia geodezyjne
Po dwuletniej, pandemicznej
przerwie przyszli geodeci, uczący
się zawodu w Zespole Szkół im.
Prusa, ponownie zawitali do

„Rancza pod Wysoką Trnią” w
Rzędkowicach.
W ramach ćwiczeń geodezyjnych rozwijali swoje umiejętności

pomiarowo-obliczeniowe w przepięknej scenerii jurajskich skał.
Nie zabrakło również integracyjnego ogniska i długich wieczornych rozmów...
■ I.C.
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edukacja

Zakład Doskonalenia Zawodowego

,,Przez lasy i góry w towarzystwie literatury”

Uroczyste ślubowanie na placu Maraton czytelniczy
w Częstochowie
Biegańskiego

140 uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego im.
Wisławy Szymborskiej w
Częstochowie i z Liceum
Ogólnokształcącego w Olkuszu złożyło na placu
Biegańskiego uroczyste
ślubowanie. W ten sposób
oficjalnie dołączyli oni do
klas mundurowych. Wydarzenie odbyło się w bardzo
podniosłej, patriotycznej
oprawie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
Uczniowie, którzy złożyli ślubowanie, uczęszczają do szkół
prowadzonych przez Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach. Klasy mundu-

rowe to nie tylko nauka pełna ekscytujących przygód, ale pierwszy
i zarazem najważniejszy krok do
zdobycia wymarzonego zawodu.
W trakcie edukacji uczniowie poznają specyfikę pracy w służbach
mundurowych, uczestniczą w
obozach sprawnościowych, specjalistycznych szkoleniach oraz
przygotowują się do egzaminów
wstępnych na wyższe uczelnie
mundurowe.
Zespół Szkół w
Częstochowie ZDZ
został utworzony w
1994 roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, który
jednocześnie
jest
organem
prowadzącym szkoły.

,,Przez lasy i góry w towarzystwie literatury” - pod takim
hasłem odbył się w naszym
mieście maraton czytelniczy.
Wzięło w nim udział ponad tysiąc uczennic i uczniów.
W maratonie organizowanym z
okazji Roku Marii Konopnickiej,
Wandy Rutkiewicz i Romantyzmu
Polskiego, w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom, wzięło udział 1086
uczniów i uczennic, w tym 22 z
Ukrainy.
Bajki dzieciom czytali m.in.:
Rafał Piotrowski - naczelnik
Wydziału
Edukacji
Urzędu
Miasta, Agnieszka Lipińska - z
Wydziału Kultury, Promocji i
Sportu, Anna Hiller i Anna Dąbrowska - z Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej
Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Edyta Książek
- wiceprezes Oddziału ZNP,
Dagmara Bubel - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki
Częstochowskiej, Alina Grabna
- prezes Oddziału Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich i nauczycielka bibliotekarka Zespołu Szkół Samochodowych.

Goście czytali m.in. „Szkolne
przygody Pimpusia Sadełko”, „Na
jagody” , „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej,
„Balladynę” Juliusza Słowackiego,
„Ballady” Adama Mickiewicza
oraz „Wanda Rutkiewicz. Jeszcze
tylko jeden szczyt” Elżbiety Sieradzińskiej.
Organizatorami maratonu, który
odbył się 3 czerwca w formie
zdalnej, była Biblioteka Publiczna
im. W. Biegańskiego, Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”, Oddział
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich, Oddział Towarzystwa
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich, Sekcja Bibliotekarska
przy Oddziale ZNP, SP nr 39 im.
Marii Konopnickiej i SP nr 53 z
Oddziałami Integracyjnymi im. M.
Skłodowskiej-Curie.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

motoryzacja
Uwaga utrudnienia

Biegacze w centrum miasta

Gdzie spotkamy
drogowców?
W ciągu najbliższych kilku
dni czekają nas zmiany w organizacji
ruchu.
Cześć
oczywiście będzie generować czasowe utrudnienia.
Sprawdźcie, gdzie można
spodziewać się drogowców.
Ul. Legionów
- naprawy cząstkowe
7 czerwca rozpoczęły się prace
związane z wykonaniem remontu
cząstkowego nawierzchni jezdni
na ul. Legionów.
Przejazdy kolejowe wzdłuż
ul. Głównej
13 czerwca zostaną otwarte dwa
przejazdy - wloty z ul. Zaciszańskiej i ul. Mała Warszawka, ale
zostanie zamknięty przejazd przy
skrzyżowaniu z ul. Przestrzenną.
Zmiany są wymuszone postępującymi pracami związanymi
z przebudową ul. Głównej i ul.
Przejazdowej (DK-46) wraz z
obejściem ul. Św. Barbary do ul.
Pułaskiego.
W poniedziałek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja
ruchu polegająca na zamknięciu
dla ruchu samochodowego i pieszego przejazdu kolejowego w ul.
Przestrzennej. Jak wynika z informacji od wykonawcy, zamknięcie
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Autobusy pojadą inaczej

potrwa do 27 czerwca br.
Jednocześnie rano 13 czerwca
otwarte dla ruchu zostaną aktualnie
zamknięte przejazdy w ulicach: Zaciszańska i Mała Warszawka.
Skrzyżowaniu Spadek/Senatorska/Kozia - prace budowlane
Z uwagi na częściowe zajęcie
pasa drogowego spowodowane
pracami budowlanymi do odwołania występować będą utrudnienia w ruchu kołowym w ciągu
ul. Spadek na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Nadrzecznej. Będą
one polegać m.in. na zawężeniach
drogi i zakazach wjazdu. Zmiana
organizacji ruchu dotyczyć będzie
przede wszystkim skrzyżowań
ulic: Spadek i Senatorskiej, oraz
Spadek i Koziej.

W związku z organizacją kolejnej edycji Biegu Częstochowskiego, w sobotę 11 czerwca,
zostaną wprowadzone zmiany w
organizacji ruchu. Będą one dotyczyć też autobusów. Objazdy
będą obowiązywać w godzinach
od 14.00 do 21.00.
Linia nr 11
kierunek Cmentarz św. Rocha - z ulicy
Sobieskiego przez Pułaskiego i św. Kazimierza do św. Barbary.
kierunek KSSE Kusięcka/Legionów- z

ulicy św. Barbary przez św. Augustyna
do Pułaskiego.
Linia nr 12
kierunek Gnaszyn Dospel - z ulicy Sobieskiego przez Śląską i Kilińskiego do
alei Jana Pawła II
kierunek Raków Dworzec PKP - z alei
Jana Pawła II przez ulicę Dąbrowskiego
i Nowowiejskiego do Sobieskiego.
Linia nr 15
kierunek Kukuczki - z ulicy Sobieskiego
przez Śląską i Kilińskiego do alei Jana
Pawła II i dalej ulicą Szajnowicza-Iwa-
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nowa
kierunek Korkowa - z ulicy Szajnowicza-Iwanowa przez aleję Jana Pawła II,
ulicę Dąbrowskiego i Nowowiejskiego
do Sobieskiego.
Linia nr 27
kierunek Gnaszyn Dospel - z ulicy Sobieskiego przez Śląską i Kilińskiego do
alei Jana Pawła II
kierunek KSSE Kusięcka - z alei Jana
Pawła II przez ulicę Dąbrowskiego i Nowowiejskiego do Sobieskiego.
Linia nr 31
kierunek Cmentarz Komunalny - z ulicy
Sobieskiego przez Pułaskiego, św. Barbary do Kordeckiego
kierunek Piłsudskiego - z ulicy Kordeckiego przez św. Barbary, św. Augustyna,
Pułaskiego do Sobieskiego.

Ulice Łódzka/Ludowa
na skrzyżowaniu z Traugutta
– zamknięcie przejazdu
głównym ciągiem
Wykonawca budowy odwodnienia ul. Traugutta i jej przebudowy zamknął we wtorek
popołudniu (7 czerwca) przejazd
ul. Łódzką na wysokości prowadzonych prac. Zamknięcie
konieczne do przeprowadzenia
pozostałych robót w obrębie
tego miejsca, potrwa przez około
miesiąc.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 10 czerwca 2022
AUDI A6
2.0 D QUATRO S TRONIC,
kraj., rok prod. 2018, I-wł.,
serwisowany, F-VAT

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

139.900 zł

79.900 zł

MERCEDES GLC COUPE
220
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

219.900 zł

144.900 zł

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

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

77.900 zł

43.800 zł

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

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

49.900 zł

77.900 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
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 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
FIAT TIPO 1.4 E, rok prod. 2017, kraj., I-wł.,  46.900 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
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,
serwisowany,

166.800 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat,
kraj., I-wł., F-VAT,

173.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,
 39.900 zł
NISSAN ALMERA, 1.8 E, rok prod. 2005, kraj.,  6.100 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016,
63.900 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.,
18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,

3.900 zł
PEUGEOT 307 1.4 E, rok prod. 2006,
11.800 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat,17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017,
52.000 zł
RENAULT LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

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

19.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 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 COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj., 

23.900 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., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290
● Kawiarka ciśnieniowa De Longhi CAFE TREVISTO, b. dobra,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723
● Koła do Opla 15 na stalowych
felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
● 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 ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

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

● Kurtka czarna, motocyklowa,
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015
● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

Mieszkanie M1 - 27,5 m²,
IV piętro w bloku V-piętrowym
z windą, w dzielnicy Północ.
Po generalnym remoncie,
gotowe do zamieszkania.
Cena: 195,000 zł.
Tel. 502 036 568
● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686
● Materac masujący rehabilitacyjny 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

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona 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
● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418
● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, futerał, tel. 730 016 717
● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, 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
● TELEWIZOR SONY
KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955
● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

● Usługi psychologiczne / Częstochowskie 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, hydroforowych, 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, myślenia 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: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.
Bezpłatne akwaterowanie. Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

Jak zamieścić
ogłoszenie
w Życiu Częstochowy i Powiatu

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

Dostarczyć ogłoszenie

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

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

Treść ogłoszenia:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

Przez internet

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

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)
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Finał rozgrywek

15

Ruszyły zapisy

Michaś/Nobilito zdobył
mistrzostwo ALPN

Wakacyjny kurs pływania
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
ogłosił zapisy na wakacyjny
kurs pływania na Pływalni
Krytej „Sienkiewicz Częstochowa” przy Al. NMP 56. Kurs
rozpocznie się 27 czerwca
i potrwa do 1 lipca.

- o godz. 8.30 dzieci starsze (doskonalenie), a o godz. 9:15 dzieci
młodsze (podstawy). W grupie
może się znaleźć maksymalnie 10
osób. Minimalny wiek uczestnika
zajęć to 7 lat. Koszt kursu – 130
zł. O udziale w kursie decyduje
kolejność wpłat. Zapisy i wpłaty
za uczestnictwo w kasie pływalni
,,Sienkiewicz Częstochowa’’

Zajęcia przewidują 5 godzin lekcyjnych (45 minut) i odbywać się
będą od poniedziałku do piątku

15 czerwca

Zakończyły się rozgrywki
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
w Częstochowie. Po raz
czwarty z rzędu mistrzostwo
zdobył Michaś/Nobilito.
- W ostatnim pojedynku rundy
rewanżowej pewny już mistrzostwa Michaś zmierzył się z Jagiellończykami, którzy walczyli
jeszcze o drugie miejsce w klasyfikacji. Wszystkiemu z boku przypatrywali się zawodnicy Exact
Systems Klub 54 Jędryka, którzy
pewni byli już medalowej pozycji
ale o kolorze ich medalu zadecydować miał właśnie ostatni pojedynek rozgrywek. Aby zdobyć
srebrne medale Jagiellończycy

musieli pokonać Michasia. Każdy
inny wynik oznaczał srebro dla
Klubu 54 a brąz dla „Jagiellonów”.
Ostatni mecz sezonu zadecydować miał również o tytule Króla
Strzelców. Jagiellończycy dwukrotnie prowadzili w spotkaniu
jednak Michaś za każdym razem
doprowadzał do wyrównania
i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Oznaczało
to, że z wicemistrzostwa w rozgrywkach mogli cieszyć się
zawodnicy Klubu 54 a Jagiellończycy sezon zakończyli na trzeciej pozycji – relacjonuje Marcin
Mazik, kierownik ds. sportu i rekreacji MOSiR w Częstochowie.
Po meczu Michasia/Nobilito
z Jagiellończykami odbyła się

Ekstraklasa podzieliła pieniądze

Rodzinnie i sportowo

Raków otrzyma ponad 22 mln zł
Ekstraklasa podzieliła środki
pieniężne między klubami,
grającymi w PKO Bank Polski
Ekstraklasie
w
sezonie
2021/2022. Spółka przyznała
łącznie 240 mln złotych,
z czego Raków Częstochowa
otrzyma aż 22,61 mln złotych.
W tym sezonie przyznano
o blisko 10 mln złotych więcej,
niż w poprzednim. – To kolejny
sezon, w którym zwiększyliśmy
pulę wypłat dla klubów. Jej trzon
stanowią kontrakty z głównymi
nadawcami telewizyjnymi i partnerami marketingowymi, ale
w trakcie sezonu pracujemy też
nad tym, żeby do tych środków
móc dodać coś więcej, na przy-

kład poprzez dodatkowe umowy
na prawa międzynarodowe czy
umowy marketingowe. Jednocześnie, bardzo ostrożnie wydajemy
pieniądze. Dzięki temu udaje się
nam wypracować dodatkową pulę
dla klubów. Ma to duże znaczenie
zwłaszcza w sytuacji, gdy liga liczy
18, a nie jak jeszcze niedawno 16
klubów i środki są dzielone na
więcej podmiotów. Ten czynnik
miał istotny wpływ na tegoroczne
kwoty przypadające klubom, choć
warto zauważyć, że mistrz i kluby
z podium otrzymały za ten sezon
kwoty bardzo zbliżone do tych
sprzed roku – powiedział Marcin
Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa – For Nature
Solutions APATOR Toruń
W najbliższą niedzielę 12
czerwca zielona-energia.com
Włókniarz
Częstochowa
zmierzy się na częstochowskim stadionie z For Nature
Solutions Apatorem Toruń.
Początek spotkania o godz.
16:30.
W ubiegłym tygodniu biało-zielona drużyna przegrała z Apatorem w Toruniu. Choć wynik
meczu oscylował cały czas wokół

ceremonia wręczenia pucharów
i medali najlepszym drużynom sezonu 2021/2022. Drużyny, które
zajęły miejsca medalowe, otrzymały z rąk Marcina Świtały – p.o.
Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Częstochowie
pamiątkowe puchary i okolicznościowe medale. Statuetki dla
najlepszych strzelców sezonu
trafiły do Artura Szymczyka z Michasia i Grzegorza Nowaka z Jagiellończyków. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Częstochowie podziękował wszystkim
uczestnikom rozgrywek za kolejny sezon, który po dwóch latach
przerwy udało się w końcu w pełni
rozegrać.

remisu, ostatecznie gospodarze
zwyciężyli 48:42. Zwycięstwo
Aniołom zapewnił Robert Lambert, który zdobył aż 15 punktów.
W drużynie Lwów najlepiej punktującym zawodnikiem został tradycyjnie kapitan biało-zielonych
– Leon Madsen. Zapisał on przy
swoim nazwisku 12 “oczek”. Czy
podopieczni szkoleniowca Lecha
Kędziory zrewanżują się torunianom w Częstochowie?

Malutkie
Run&Bike 2022

III Dziecięcy Memoriał
Ireny Szewińskiej
15 czerwca 2022 r. na Stadionie
Lekkoatletycznym
w Konopiskach odbędzie się III
Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej, w którym wystartuje
około 500 zawodników w kategoriach U12 i U14. Oficjalne
otwarcie zaplanowano na
godz. 11:00. Organizatorem
i pomysłodawcą wydarzenia
jest Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Częstochowie.

(roczniki 2011-2012) zmierzą
się w rzucie piłeczką palantową,
a w kategorii U14 kolejną konkurencją będzie pchnięcie kulą.
W sztafecie mieszanej organizatorzy zaplanowali bieg 4x100m.
Imprezie będzie towarzyszył ceremoniał olimpijski – wprowadzenie
flagi, wciągnięcie jej na maszt,
zapalenie znicza olimpijskiego,
przeczytanie apelu olimpijskiego,
złożenie wiązanki kwiatów przy
tablicy pamiątkowej Ireny Szewińskiej i chwila ciszy jej pamięci.
Głównym partnerem wydarzenia
jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a współorganizatorami imprezy m.in. Gmina
Konopiska i Fundacja im. Ireny
Szewińskiej.

Dzieci rywalizować będą w konkurencjach Ireny Szewińskiej –
w biegu na 60m, 300m i 600m oraz
w skoku w dal. Ponadto dziewczęta i chłopcy w kategorii U12

26 czerwca w Malutkich koło
Radomska odbędzie się rodzinny
piknik biegowo - rowerowy –
Malutkie Run&Bike 2022.
Oprócz sportowych zmagań,
spodziewać się można dużej
ilości atrakcji - nie tylko dla najmłodszych.
W ramach wydarzenia rozegrane
zostaną: Bieg główny na dystansie
12 km, Radomszczańskie MTB dla
dzieci, Radomszczańskie MTB dla
dorosłych, Biegi dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych oraz
Nordic Walking. Zapisywać można
się poprzez stronę http://kolarsko-biegowy.pl/malutkierun/.
Podczas wydarzenia do dyspozycji gości będzie tor gokartowy,
Fun Park z figlorajem i parkiem
trampolin, dmuchańce plenerowe,
oprowadzanki konne, mini zoo
oraz Park Linowy.
Program zawodów
8.30 – Otwarcie biura zawodów
10:00- start biegów dla dzieci oraz mtb
dla dzieci
11:20 – dekoracja najlepszych zawodników
z biegu oraz MTB dla dzieci
12.00 – Start biegu głównego
14.00 – Dekoracja zwycięzców biegu
głównego
15.00 – Start zawodów MTB
16.40 Dekoracja zwycięzców zawodów
MTB

■
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