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Lekarz rodzinny
będzie mógł zlecić
więcej badań
Resort zdrowia zapowiedział spore zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Już
od lipca lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi znacznie więcej badań diagnostycznych. W efekcie ma skrócić się czas oczekiwana na postawienie diagnozy.
Lekarz medycyny rodzinnej zleci też więcej badań profilaktycznych oraz zajmie się
opieką koordynowaną nad pacjentem. Co ciekawe, ci, którzy będą kierowali na
odpowiednie badania, będą otrzymywali premię...
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– Przedstawiamy fundamentalne zmiany, które będą obejmować bardzo poważną reformę
podstawowej opieki zdrowotnej.
Pracowaliśmy nad tą reformą
przez ostatni rok, a założenia wypracowaliśmy w dużej mierze na
podstawie oczekiwań pacjentów.
Dlatego już od lipca poszerzymy
zakres badań diagnostycznych
zlecanych przez lekarzy POZ –
zapowiadał podczas konferencji
prasowej minister zdrowia Adam
Niedzielski.
Na liście znajdą się m.in. szybki
test wykrywający antygen paciorkowca, badania na przeciwciała
anty-CCP do rozpoznaniu reumatoidalnego zapalenia stawów, czy
przeciwciała przeciwko wirusowi
zapalenia wątroby typu C. Dzięki

poszerzeniu badań diagnostycznych skróci się czas oczekiwania
na postawienie diagnozy, a co za
tym idzie – wdrożenie odpowiedniego leczenia. – Chcemy wprowadzić proaktywną opiekę, która
stanie się nowym standardem w
opiece zdrowotnej. Lekarze POZ
będą otrzymywali premie, jeżeli
ich pacjenci będą zaopiekowani
i kierowani na odpowiednie badania – mówił Adam Niedzielski.
Na tym jednak nie koniec. Od 1
lipca przychodnie, które pomogą
pacjentowi w wypełnieniu ankiety
i pokierują pacjenta na badania w
ramach programu „Profilaktyka 40
Plus”, otrzymają specjalną premię
finansową. Zachętą do wypełnienia ankiety i odbycia badań dla
samych pacjentów będzie swego

rodzaju loteria, która ma ruszyć
zaraz po wakacjach. Wśród osób,
które wezmą udział w programie
„Profilaktyka 40 Plus”, Ministerstwo Zdrowia rozlosuje nagrody,
którymi będą karty sportowe z dostępem do obiektów sportowych w
całym kraju.
Zmiany w podstawowej opiece
zdrowotnej będą też obejmować
pacjentów cierpiących na choroby
przewlekłe. Mają być oni prowadzeni w jak największym stopniu
właśnie na poziomie podstawowej
opieki zdrowotnej, a nie tylko przekazywani do specjalistów. Zdaniem
resortu zdrowia, część chorób, jak
np. cukrzyca, może być prowadzona przez lekarza POZ.
■ Czytaj dalej na stronie 3
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aktualności

Wysłano także pomoc żywnościową

Uwaga

Częstochowskie autobusy
przekazane Ukrainie

Ostatni moment na zgłoszenie
źródła ciepła

Cztery autobusy, które do tej pory
były w taborze częstochowskiego
MPK, trafiły do ukraińskiego miasta
Chmielnicki, z którym współpracujemy
jako
członkowie
Stowarzyszenia Miast Laureatów
Nagrody Europy. Przy okazji przekazano też dwie tony żywności.

Tylko do końca czerwca właściciele i zarządcy budynków mają czas na
wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia
źródła ciepła uruchomionego przed
1 lipca 2021 r. do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli tego
nie zrobią, narażają się na karę grzywny.

Niskopodłogowe 12-metrowe Solarisy Urbino z silnikami Euro 3, pozostające w taborowej rezerwie MPK, miały
w perspektywie najbliższych miesięcy
zostać przeznaczone do likwidacji. - Stałoby się to w ramach rozliczenia projektu na zakup kolejnych autobusów
elektrycznych, które za rok trafią do naszego miasta. Jednak za zgodą Śląskiego
Urzędu Marszałkowskiego, z uwagi na
bardzo dobry stan techniczny pojazdów,
mogły zostać przekazane Ukrainie
i służyć jako uzupełnienie tamtejszego
taboru – mówi Maciej Hasik, rzecznik
prasowy MPK w Częstochowie. Z uwagi

zdj. MPK

na wojskowe konfiskaty wojenne zapotrzebowanie na tego typu pojazdy jest
w Chmielnickim, jak i całej Ukrainie,
ogromne.
Auta z aktualnymi przeglądami technicznymi, prowadzone przez kierowców
MPK, bez problemów technicznych dotarły na miejsce, by służyć tamtejszym
pasażerom. Dodatkowo na pokładzie
jednego z Solarisów przewieziono około
dwóch ton zebranych wcześniej przez
uczniów częstochowskich szkół artykułów spożywczych (m.in. ryż, makaron,
konserwy, woda pitna), które zostaną
przekazane najbardziej potrzebujących
mieszkańcom Chmielnickiego.

Jeśli mamy w domu źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku,
na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy – najpóźniej musimy to zrobić do 30 czerwca 2022
roku.
Jeśli natomiast źródło ciepła ogrzewające
nasz dom zostało zainstalowane po 1 lipca
2021 roku, deklarację musimy złożyć w ciągu
14 dni od jego uruchomienia.
Deklarację taką możemy złożyć na trzy sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym
bądź podpisem elektronicznym, możemy
skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl
– wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.
Możemy też wejść na stronę magistratu,

pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta
Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217
Częstochowa – lub wysłać na ten adres. Można
także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć
na miejscu.
Warto wspomnieć, że na parterze Urzędu
Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13
zostało wydzielone stanowisko, gdzie można
uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji
w formie papierowej.
Więcej informacji można znaleźć także
w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/
Pamiętajmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Tak zdecydował ustawodawca. Za
niedopełnienie tego obowiązku właścicielom
i zarządcom może grozić kara grzywny. Jeśli
nie zgłosimy do ewidencji urządzenia, którym
ogrzewamy dom, możemy otrzymać grzywnę
w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa
trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Weronika Zielińska-Wilczyńska

Częstochowianka wystapiła
w programie „Szansa na sukces”
Dzisiaj rozmawiamy z panią
Weroniką
Zielińską-Wilczyńską, której przygoda ze
śpiewem zaczęła się dwadzieścia lat temu, już w szkole
podstawowej. Występowała
wówczas często na różnych
akademiach i apelach szkolnych, równolegle uczęszczając
do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, którą ukończyła
w klasie fortepianu. Jednak
poważna
przygoda
ze
śpiewem zaczęła się dla pani
Weroniki w 2020 roku, kiedy
to dostała się do Estrady Debiuty, prowadzonej przez
Stanisława Zielińskiego. Wiązało się to z wyjazdami na
festiwale zarówno krajowe,
jak i zagraniczne. Obecnie
pani Weronika wychowuje
3-letniego Ignasia oraz prowadzi zajęcia w Szkoła Tańca
Estyma.
Teresa Szajer: Jak to się stało, że
znalazła się pani w programie
„Szansa na sukces”?

Weronika Zielińska-Wilczyńska:
Jakiś czas temu wysłałam zgłoszenie online do tego programu. Miałam oczywiście nadzieję, że się uda
i zaśpiewam w „Szansie na sukces”.
I tak się rzeczywiście stało, telefonicznie zaproszono mnie do udziału we wstępnej eliminacji. Byłam
tym telefonem z jednej strony zaskoczona, gdyż od zgłoszenia minął prawie rok, a z drugiej strony
zadowolona i bardzo szczęśliwa,
bo właśnie spełniało się moje marzenie.
TS.: Proszę nam opisać, jak odbywała się wstępna eliminacja do
tego programu.

WZW.: Po telefonie, informującym

mnie o zakwalifikowaniu się do
programu „Szansa na sukces”
otrzymałam maila z siedmioma
utworami, które musiałam opracować. Były to piosenki wykonywane przez Mieczysława Fogga
m.in. „Pierwszy siwy włos „, „Jesiennne róże”, „Tango Milonga”,
„Piosenka o mojej Warszawie” czy
„Pieœñ o matce”. Na przygotowanie tych utworów miałam około
dwóch tygodni.
TS.: To zupełnie odległe czasy.
Jak poradziła sobie pani z przygotowaniem tych utworów? Dodatkową trudnością był chyba
fakt, że te utwory śpiewa mężczyzna?

WZW.: Na początku oczywiście
zastanawiałam się , czy
uda mi się zaprezentować
te utwory na odpowiednim poziomie zwłaszcza,
że jak pani słusznie zaznaczyła jest to repertuar męski. Dotyczyło to oczywiście tonacji czy barwy głosu. Jednak, kiedy zaczęłam pracować nad tymi
utworami, byłam szczęśliwa, że trafiłam właśnie na
repertuar Mieczysława
Fogga. Okazało się bowiem, że utwory te oraz
gatunek muzyczny są mi
bliskie. Jednocześnie zdawałam sobie sprawę, że
poprzeczka jest wysoko
postawiona, ponieważ ten
repertuar jest bardzo wymagający. Dotyczy to zarówno muzyki, jak i przepięknych
tekstów, które trzeba odpowiednio zinterpretować. Nie da się tych
utworów tylko odśpiewać.
TS.: Przygotowała pani utwory
i co było później?

WZW.: Po około dwóch tygodniach zaproszono dziewięć osób

do wstępnej eliminacji i każdy
z uczestników musiał zaprezentować wszystkie siedem utworów.
Śpiewaliśmy w duetach. Dwie osoby po tej wstępnej selekcji niestety
odpadły. Mnie udało się przejść
ten etap i dostać się do finału. Byłam naprawdę szczęśliwa. Program jest nagrywany, jednak zaznaczona nam, że musimy nasze
występy traktować tak, jakby to
były występy na żywo - nie będzie
powtórek.
TS.: Jaki utwór pani wylosowała?

WZW.: Był to znany polski szlagier
z okresu międzywojennego z repertuaru Toli Mankiewiczówny
oraz Mieczysława Fogga „Jesienne
róże” . Utwór ten, który powstał

kowo podczas odczytywania werdyktu, że moja interpretacja była
naprawdę bardzo interesująca
i chwytająca za serce. Muszę się
pochwalić, że otrzymałam dodatkowo od prawnuka pana
Mieczysława Fogga zaproszenie do udziału w Festiwalu Retro. To dla mnie
ogromne wyróżnienie.
TS.: Wiem, że obecnie
prowadzi pani zajęcia
w Szkoła Tańca Estyma...

w 1932 roku, uważany jest za jedno z najlepszych polskich tang.
Muzykę skomponował Artur Gold
do tekstu Andrzeja Własta.
TS.: Czy jest pani zadowolona
z werdyktu jurorów?

WZW.: Bardzo jestem szczęśliwa,
ponieważ otrzymałam pierwsze
wyróżnienie. Podkreślono dodat-

WZW.: Szkoła Tańca Estyma
przede wszystkim
prowadzi naukę tańca towarzyskiego w wersji
sportowej i użytkowej.
Prowadzone są w tej szkole równiez kursy z różnych
form tanecznych na
wszystkich poziomach zaawansowania. Ja prowadzę zajęcia w klasie musicalu. Prowadzę grupę
dzieci, opracowujemy razem repertuar, a wyniki naszej pracy można zobaczyć na koniec semestru oraz roku szkolnego. Ze
szkołą Tańca Estyma związana jestem od października. W niedzielę
19 czerwca odbył się nasz koncert
finałowy „Mały książę” w Klubie
Politechnik.
TS.: Uczęszcza pani również do

Studia Piosenki Metro, pod auspicjami Teatru Studio Buffo
w Warszawie?

WZW.: .: Tak, to prawda w Częstochowie działają zajęcia wokalne
pod nazwą Studio Piosenki Metro
i pod nadzorem panów Janusza
Stokłosy i Janusza Józefowicza.
Jest to jedna z wielu filii, które powstały w całym kraju. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych nauczycieli śpiewu, którzy
nauczają pod bacznym okiem założycieli Studia Piosenki Metro
z Warszawy. Jeżeli chodzi o Częstochowę została stworzona grupa dla dorosłych, a przedział wiekowy zaczyna się od 20 lat, a kończy na osobach w wieku 50 lat.
Każdy z uczestników zawodowo
zajmuje się czymś innym, natomiast w czwartki podczas zajęć
mamy jeden wspólny cel - rozwijać
się wokalnie i czerpać z tego
ogromną przyjemność.
TS.: Czy potrafi pani żyć bez muzyki i śpiewu?

WZW.: Teraz już wiem, że nie potrafię żyć i funkcjonować bez śpiewu. Nie da się oszukać swojego
serca i tego co się kocha.
TS.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo sukcesów muzycznych i spełnienia się jako mama.

aktualności
Miasta polskie

Lubliniec na znaczku
pocztowym
Poczta Polska wprowadziła
do obiegu kolejny znaczek
pocztowy z serii „Miasta polskie”. Tegoroczny walor
przedstawia Lubliniec. Znaczek, który właśnie trafił do
obiegu, wydano w nakładzie
2 milionów egzemplarzy.
Lubliniec to jedno z najstarszych miast województwa
śląskiego. Ośrodek został założony na szlaku handlowym
z Wrocławia do Krakowa
w 1270 roku przez księcia Władysława Opolskiego. Prawa
miejskie Lubliniec uzyskał
w 1272 roku i w tym też roku
rozpoczęła się budowa miejskiego
ratusza oraz kościoła pw. św. Mikołaja. - W ramach serii „Miasta
Polskie” prezentujemy tym razem
750-letni Lubliniec. To jedno z najstarszych miast Śląska otoczone
licznymi kompleksami leśnymi,
skrywa wiele barwnych opowieści, skarbów historii i przyrody
- mówi wiceprezes Poczty Polskiej
Wiesław Włodek. - Wierzę, że
nasze wydawnictwa dotyczące tej
emisji zaciekawią na tyle naszych
klientów, że będą chcieli bliżej
poznać dzieje tego zaskakującego
miasta – dodaje.
Na znaczku wydrukowanym
techniką rotograwiurową przedstawiono fragment fontanny
z rzeźbą małej dziewczynki na
cześć Edyty Stein – patronki
miasta. Edyta Stein jako mała
dziewczynka bywała u swoich
dziadków, których dom znajdował
się i znajduje nadal w Lublińcu.
Obecnie siedzibę ma w nim Muzeum Pro Memoria Edith Stein
poświęcone tej wybitnej filozof,
mistyczce, karmelitance i żydówce z pochodzenia. Na znaczku
upamiętniono także kościół pw.
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Duże zmiany w POZ

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić więcej badań
■ CD ze str. 1

– Ma być więcej diagnostyki oraz
opieka koordynowana. Wprowadzamy też konsultacje między
lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej a lekarzem specjalistą, aby usprawnić proces leczenia pacjenta – dodał minister.
W ramach opieki koordynowanej
będzie można wykonać badania
z zakresu kardiologii, diabetologii,

endokrynologii, czy pulmonologii. Zmieni się też system rozliczania świadczeń pielęgniarskich.
– Kolejny bardzo ważny element
to profilaktyka, która musi być
fundamentem piramidy świadczeń
w opiece zdrowotnej. Profilaktyka
powinna pomagać nam utrzymywać się jak najdłużej w dobrym
zdrowiu – zaznaczał minister.
Reforma zakłada duże zmiany
w programie profilaktyki chorób

układu krążenia – do badań zakwalifikuje się większa grupa pacjentów
(w wieku 35-65 lat), a program
będą mogły samodzielnie realizować pielęgniarki, zamiast – tak
jak dotychczas – przez lekarza POZ.
Program reformy POZ został wypracowany w zespole kierowanym
przez konsultant krajową medycyny rodzinnej prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas.

MPK

Będzie nowa wakacyjna linia autobusowa
Św. Mikołaja, najstarszy obiekt sakralny w Lublińcu.
Oprócz znaczka Poczta Polska
wyda kopertę FDC (pierwszego
dnia obiegu) na której przedstawiona została fotografia Zamku
w Lublińcu autorstwa Daniela
Dmitriewa.
Do tej pory w ramach serii obiegowej „Miasta polskie” Poczta
Polska zaprezentowała Gniezno,
Kraków,
Warszawę,
Kalisz,
Płock, Toruń, Pułtusk (na kopercie z nadrukowanym znakiem
opłaty pocztowej), Kazimierz
Dolny, Sandomierz, Gdańsk, Łódź
(z przywieszką Priorytet), Poznań, Przemyśl, Szczecin, Sopot,
Sieradz, Katowice, Częstochowę,
Gorzów Wlkp., Chorzów, Racibórz, Jelenią Górę, Nowy Sącz,
Żywiec, Białystok, Leszno, Bydgoszcz i Mińsk Mazowiecki. Cykl
zapoczątkował artysta grafik Andrzej Gosik, korzystając z techniki
akwarelowej. Maria Dziekańska
zaprojektowała znaczki prezentujące Szczecin, Sopot, Sieradz,
Katowice i Częstochowę, Jerzy
Pietras – Gorzów Wlkp., a Monika
Żyła-Kwiatkowska – Chorzów.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do
różnych tytułów lokalnych i regionalnych, głównie w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej Mleczko
i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale większość
dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

131 – taki numer będzie miała nowa, wakacyjna
linia autobusowa, która zostanie uruchomiona
przez częstochowskie MPK. Będzie ona kursować
na trasie PIŁSUDSKIEGO - CMENTARZ ŚW.
ROCHA. Dzięki temu łatwiej będzie dojechać do
Parku Wypoczynkowego „Lisiniec”.
W okresie wakacyjnym wielu mieszkańców szuka
wypoczynku nad wodą. Ci, którzy spędzają czas w mieście, często stawiają na tereny zielone MOSiR wokół
zbiorników Bałtyk i Adriatyk. By ułatwić do nich dojazd
częstochowiankom i częstochowianom od 1 lipca rozpocznie kursowanie linia 131.
W lipcu i sierpniu br., we wszystkie dni tygodnia, dodatkowy autobus będzie jeździł po tej samej trasie co
linia nr 31. Dzięki temu na wspólnym odcinku obie linie
będą kursować z częstotliwością co ok. 15 minut.
Od poniedziałku do piątku linia nr 131 będzie kursować w godzinach 11.00-20.00, a w weekendy między
9.00-20.00, z częstotliwością co pół godziny, naprzemiennie z linią 31.
We wrześniu autobus linii nr 31 będzie kursował w soboty i niedziele. Przypominamy również, że do Parku Lisiniec można wygodnie dojechać liniami MPK nr 11 i 31.

Przed nami jubileuszowa - dziesiąta już edycja jednego z najważniejszych wydarzeń
muzycznych Częstochowy. Patrząc na program
Festiwalu Frytka OFF, znów szykuje się smakowita uczta muzyczna. Tegorocznej edycji
będzie towarzyszyć wystawa o narodzinach
częstochowskiego hip-hopu. Nie zabraknie
również jedzenia z najodleglejszych zakątków
świata serwowanego z foodtrucków.
Wydarzenie zaplanowano na 24 i 25 czerwca.
W związku z tym, 25 czerwca (sobota), zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa oznaczona 111. Umożliwi ona dojazd
i powrót z imprezy i pojedzie trasą: PIŁSUDSKIEGO-KORDECKIEGO-PARK LISINIEC.
Autobusy będą kursować od godziny 14.00
do 2.30 w nocy z soboty na niedzielę, z częstotliwością 5-10 minut. Dojazd do Parku Lisiniec
jest możliwy również autobusami linii stałych
nr 11 i 31. Przejazdy specjalną linią podlegają
opłatom zgodnie z obowiązującą taryfą na liniach miejskich.

Oszuści w natarciu

Mieszkańcy Częstochowy stracili blisko
130 tysięcy złotych!
W ostatnim czasie wzrosła
liczba telefonów od osób podających się za członka rodziny
lub za policjanta. Od początku
czerwca przestępcy próbowali
okraść w ten sposób 19 mieszkańców Częstochowy - 5 z nich
dało się nabrać i straciło łącznie
prawie 130 tys. zł.
Pomimo licznych akcji profilaktyczno-edukacyjnych, wiele osób
wciąż pada ofiarą oszustów. A ci
nie mają żadnych skrupułów, by
pozbawić ich dorobku życia. 2 dni
temu, po rozmowie z fałszywym
policjantem, 48-letnia mieszkanka Częstochowy zostawiła
pod drzewem 30 tysięcy złotych
w kopercie. W tym samym czasie
w innej części miasta 91-latka wyrzuciła przez balkon reklamówkę
z 57 tysiącami złotych w środku.
Jak doszło do tych zdarzeń? Wstępne ustalenia wskazują, że
na telefon stacjonarny 48-latki zadzwonił mężczyzna podający się
za pracownika poczty. Gdy uzyskał od rozmówczyni dane osobowe i adresowe, rozłączył się,
a po chwili zadzwonił inny mężczyzna, tym razem podający się
za policjanta Centralnego Biura
Śledczego Policji - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer
prasowy częstochowskich poli-

cjantów. - Celem potwierdzenia
swojej tożsamości polecił kobiecie
wybrać na klawiaturze telefonu
numer 997, oczywiście nie rozłączając trwającego już połączenia.
Kobieta usłyszała w słuchawce,
że podający się za funkcjonariusza mężczyzna faktycznie
pracuje w Komendzie Miejskiej
Policji w Częstochowie w pokoju
numer 8, a policja prowadzi tajną
akcję przeciwko hakerom, którzy
wspólnie z pracownikami banku
zaciągają kredyty lub „czyszczą”
konta klientów ze wszystkich
oszczędności - relacjonuje. Fałszywy policjant polecił kobiecie
wypłacenie z konta oszczędności
i pozostawienie ich we wskazanym miejscu. - Kobieta w trakcie
rozmowy podała przestępcy swój
numer komórkowy i od tej pory
miała nieprzerwany kontakt z fałszywym stróżem prawa. Przez
telefon instruował ją, co ma robić
i jak się ma zachowywać będąc
już w placówce banku. Po tym jak
kobieta zostawiła kopertę z pieniędzmi pod drzewem, kontakt
się urwał. Gdy zaniepokojona zadzwoniła po pewnym czasie na
policję prosząc o połączenie z wydziałem CBŚP i pokojem numer 8,
dowiedziała się, że padła ofiarą
oszustwa - dodaje podkomisarz
Sabina Chyra-Giereś.

W tym samym dniu na telefon
stacjonarny 91-latki również zadzwonił mężczyzna podszywający
się za policjanta. Najpierw wypytał, o to ile oszczędności kobieta
ma w domu, a później powiedział,
że prowadzi tajną akcję, mającą
na celu zatrzymanie pracownika
poczty, ponieważ przekazuje listonoszom podrobione banknoty,
a te trafiają do mieszkańców. Męski głos w słuchawce polecił
kobiecie spakowanie wszystkich
banknotów do reklamówki i wyrzucenie ich przez balkon, skąd
miał je odebrać inny policjant.
91-latka zrobiła to, co pod presją
czasu polecił jej zrobić fałszywy
stróż prawa. Po chwili widziała
tylko, jak zawiniątko podnosi niski
mężczyzna w naciągniętym na
głowę kapturze - zaznacza podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.
Od początku czerwca mieszkańcy miasta i powiatu częstochowskiego odebrali 19 takich
połączeń. Zdecydowana większość oszustów podawała się za
policjantów, prowadzących tajną
akcję lub członków rodziny, którzy
spowodowali poważny wypadek
i potrzebują pieniędzy na pokrycie jego kosztów. 14 osób wykazało się czujnością i nie dało się
oszukać.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Częstochowa

Będzie ławeczka Piotra Machalicy oraz festiwal jego imienia
Trzy dni z teatrem, piosenką, fotografią i znanymi w całej Polsce
osobowościami kultury – tak
w największym skrócie można
opisać Festiwal im. Piotra Machalicy, który wkrótce odbędzie
się w naszym mieście. Zainauguruje go odsłonięcie ławeczki
nieodżałowanego aktora. Wydarzenie zaplanowano w dniach od
1 do 3 lipca. Bezpłatne wejściówki
na
festiwalowe
wydarzenia są do odbioru od 24
czerwca.
Zmarły niecałe dwa lata temu Piotr
Machalica w ostatnim etapie życia
był mocno związany z Częstochową.
Przez kilkanaście lat czuwał nad artystyczną działalnością Teatru im.
Adama Mickiewicza. Po tym jak odszedł 14 grudnia 2020 roku w wieku
ledwie 65 lat, spoczął na częstochowskim cmentarzu św. Rocha.
Niecały rok później powstała Fundacja imienia Piotra Machalicy. Jej
misją jest upamiętnianie go jako
osoby i artysty – nie tylko teatralnego. I to właśnie ona zainicjowała
zorganizowanie
festiwalu
jego
imienia. Jak podkreśla prezeska
Zarządu Fundacji Aleksandra Sosnowska-Machalica – ma to być wydarzenie otwarte z wolnym wstępem,
przede wszystkim po to, aby stymulować młodych ludzi do aktywnego
udziału w kulturze.
Z Fundacją działa wiele znakomitości świata sztuki, przyjaciół artysty.

To z nimi będziemy mogli zetknąć
się przez te pierwsze trzy lipcowe
dni w Częstochowie. Jan Wołek,
Krzysztof Materna, Magda Umer,
Hanna Śleszyńska – każda z tych
i wielu innych postaci pojawiających
się w programie jest wystarczającym
powodem, aby w festiwalu wziąć
udział.
Festiwal zainauguruje odsłonięcia
ławeczki nieodżałowanego aktora.
Nastąpi to w piątek, 1 lipca. Ławeczka
stanie w III alei, w pobliżu fontanny
„Dziewczynka z gołębiami”. Pomysł
stworzenia takiego elementu małej
architektury wyszedł od Małgorzaty
Iżyńskiej, a autorem projektu rzeźby
aktora jest Zbigniew Stanuch. „Mistrzem ceremonii” odsłonięcia będzie
Jan Wołek. Na liście gości są też Nula
Stankiewicz, Shandrelica Casper,
Ewa Żmijewska, Jerzy Bończak, Janusz Strobel, Aleksander Machalica
i Adam Machalica.
Wśród wydarzeń festiwalowych są
też m.in.: spektakl ,,Serca na odwyku”
(z Hanną Śleszyńską, Katarzyną Żak,
Michałem Pielą, Cezarym Żakiem),
koncert galowy ,,Moje chmury płyną
nisko” (z udziałem Magdy Umer, Nuli
Stankiewicz, Katarzyny Żak, Ewy
Żmijewskiej, Shanderlicy Casper, Janusza Strobla, Artura Żmijewskiego,
Cezarego Żaka, Andre Hubnera-Ochodlo, Olka Klepacza, Marcina Januszkiewicza, Pawła Pańty, Michała
Rorata, Krzysztofa Niedźwieckiego,
Cezarego Konrada) – obie imprezy
odbędą się w gmachu częstochowskiego teatru.

Miejska Galeria Sztuki będzie natomiast areną drugiego dnia festiwalowego – z projekcją spektaklu Teatru
Telewizji „Smutne miasteczko”, wernisażem wystawy fotografii Piotra
Machalicy z różnych okresów, spotkaniem z cyklu ,,Nieśmiertelni” –
z udziałem takich postaci jak Magda
Umer, Nula Stankiewicz, Jerzy
Bończak, Krzysztof Materna, Janusz
Strobel, Artur Żmijewski, Jan Wołek,
Robert Dorosławski, Adam Machalica – w końcu koncertem Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla „Tak młodo
jak teraz”. Co ciekawe – podczas
tego koncertu wykorzystywane będą
fragmenty rozmowy, którą w 2018 r.
z Piotrem Machalicą przeprowadzili
właśnie Nula Stankiewicz i Janusz
Strobel.
Organizatorzy zapowiadają, że
zapewnią możliwość skorzystania
z wydarzeń drugiego dnia Festiwalu
(„Nieśmiertelni” i „Tak młodo jak
teraz”) wszystkim zainteresowanym
– jeśli zabraknie wejściówek, będzie
można oglądać transmisję na telebimie na tarasach Miejskiej Galerii
Sztuki.
Wstęp na wszystkie wydarzenia
festiwalowe jest bezpłatny, ale obowiązują wspomniane wejściówki – do
pobrania od 24 czerwca w kasach
OKF oraz Teatru.
Organizatorem głównym jest Fundacja im. Piotra Machalicy, a współorganizatorami – Miejska Galeria
Sztuki, Teatr im. Adama Mickiewicza
oraz Fundacja Złota Gwiazda.
■ Oprac. Katarzyna Gwara

Filharmonia Częstochowa

Spektakl „Exodus” i koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” oraz chóru norweskiego z Trondheim
We wtorek 21 czerwca w Filharmonii Częstochowskiej im.
Bronisława Hubermana, odbył
się
niezwykły
spektakl
„Exodus” oraz koncert okolicznościowy w wykonaniu
Zespołu „Śląsk” oraz chóru
Trondheim Symphony Orchestra. Tym razem wstęp był
wolny za okazaniem wejściówek.

Koncert odbył się w ramach projektu „Muzyczne re-transmisje.
Tworzenie mostów kulturalnych
w relacjach środowisk muzycznych Polski i Norwegii” w ramach
Programu „Kultura”, Działanie 2
„Poprawa dostępu do kultury
i sztuki” w ramach MF EOG 2014
– 2021. Projekt zakłada rozwój
współpracy pomiędzy polskimi
i norweskimi 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 tego projektu to spektakle
taneczno-baletowe
oraz konc e r t y
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.
■ TS

PROGRAM /szczegóły/
O 1 lipca

14.00 III Aleja NMP – odsłonięcie Ławeczki Piotra Machalicy, prowadzenie – Jan Wołek, udział: Nula Stankiewicz,
Shandrelica Casper, Ewa Żmijewska, Jerzy Bończak,
Janusz Strobel, Aleksander Machalica, Adam Machalica
19.00 Teatr im. Adama Mickiewicza – spektakl ,,Serca na
odwyku”, wyk. Hanna Śleszyńska, Katarzyna Żak, Michał
Piela, Cezary Żak
O 2 lipca

Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64
14.00 sala kina OKF Iluzja – projekcja spektaklu Teatru
Telewizji ,,Smutne miasteczko”
16.00 Galeria ZWIASTUN – otwarcie wystawy fotografii
dokumentujących role teatralne Piotra Machalicy
17.00 sala kina OKF Iluzja – spotkanie z cyklu ,,Nieśmiertelni” z udziałem: Magdy Umer, Nuli Stankiewicz, Jerzego
Bończaka, Krzysztofa Materny, Janusza Strobla, Artura
Żmijewskiego, Jana Wołka, Roberta Dorosławskego,
Adama Machalicy
20.30 sala kina OKF Iluzja – koncert ,,Tak młodo jak teraz
– pamięci Piotra Machalicy”, wykonawcy: Nula Stankiewicz, Janusz Strobel, Paweł Pańta, Cezary Konrad
O 3 lipca

Teatr im. Adama Mickiewicza
18.00 ,,Moje chmury płyną nisko” – koncert galowy
z udziałem Magdy Umer, Nuli Stankiewicz, Katarzyny Żak,
Ewy Żmijewskiej, Shanderlicy Casper, Janusza Strobla,
Artura Żmijewskiego, Cezarego Żaka, Andre Hubnera-Ochodlo, Olka Klepacza, Marcina Januszkiewicza, Pawła
Pańty, Michała Rorata, Krzysztofa Niedźwieckiego, Cezarego Konrada.

reklama
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praca

DODATEK: PRACA
100 mln elektronicznych
zwolnień lekarskich
To, co jeszcze kilka lat temu
było wizją, później projektem,
pilotażem dziś jest już codziennością ułatwiającą życie
milionom Polaków – pracownikom
i
pracodawcom.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) towarzyszą
nam od 2016 r., jednak od
grudnia 2018 r. stały się jedyną obowiązującą formą
zaświadczenia lekarskiego na
czas choroby czy opieki nad
członkiem rodziny. Wystawiono ich już 100 mln!
- Wdrożenie elektronicznych
zwolnień lekarskich okazało się
wielkim sukcesem. Polska jest
jednym z niewielu krajów UE,
która wprowadziła bardzo trudną
reformę i wyparła papierowe
zwolnienia lekarskie. Z naszego
doświadczenia korzystają inne
kraje Unii – podkreśliła prof.
Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Jak mówi przed tą reformą ZUS
wykonał gigantyczną pracę. Zawarto porozumienia z wieloma
placówkami ochrony zdrowia
publicznymi i niepublicznymi.
Pracownicy Zakładu przeprowadzili ogromną liczbę szkoleń dla
lekarzy, zakładali im profile na
Platformie Usług Elektronicznych, niezbędne do wystawienia
zwolnienia. Krok po kroku pomagali zapoznać się z zasadami

wystawiania
elektronicznego
zwolnienia. Ciężka praca dała
efekty. Dziś wystawione e-ZLA
można liczyć w milionach, niedawno lekarz w Centralnym
Szpitalu Klinicznym przy ulicy
Banacha w Warszawie wystawił
stumilionowe
elektroniczne
zwolnienie lekarskie (e-ZLA).
E-zwolnienia pomocne
w pandemii

Elektroniczne zwolnienia okazały się nieocenione w czasie
wybuchu pandemii Covid-19. Dziś, po tym doświadczeniu, nie
wyobrażam sobie naszej działalności bez e-ZLA. Gdyby nie ta reforma mielibyśmy dużo większe
trudności w terminowej wypłacie
zasiłków. Przypomnę, że w marcu
2020 roku padł rekord zaświadczeń - wystawiono ich około 3,3
mln, w jeden dzień 300 tys. Miało
to oczywiście związek z epidemią
koronawirusa – mówi szefowa
ZUS.
W konsekwencji reformy zaświadczeń lekarskich wprowadzono w Polsce e-recepty oraz
e-wizyty. Tym samym ZUS wyznaczył kierunek nowoczesnych
i bardzo potrzebnych e-usług dla
obywateli.
- E-ZLA to dla lekarzy szybsza
i wygodniejsza metoda wystawiania
zaświadczeń.
Dzięki
niej pracodawca natychmiast

dowiaduje się o nieobecności
pracownika i może szybciej zorganizować zastępstwo. Z kolei
chory pracownik nie musi zanosić
zaświadczenia do pracodawcy,
tylko na spokojnie zająć się swoim
leczeniem i powrotem do zdrowia
– mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Mniej na chorobowym

Dzięki elektronicznym zwolnieniom wiemy, że 2021 roku
lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z powodu
ich choroby. Łączna liczba dni absencji w pracy wynikającej z tych
zaświadczeń wyniosła 239,9 mln.
W porównaniu do 2020 r. zmniejszyła się zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak
i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.
Ze statystyk ZUS wynika, że
dominującą przyczyną absencji
chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Stanowiły prawie 17 proc.
absencji. Niewiele mniej, bo
16,5 proc. przerw w pracy spowodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Kolejne
miejsca w rankingu zajmują urazy
i zatrucia (13,1 proc.), choroby
układu oddechowego (11,6 proc.)
oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (10,5 proc.).

Weź udział w konkursie

Miliony dla przedsiębiorców
90 milionów złotych przeznaczy Zakład Ubezpieczeń
Społecznych dla płatników
składek na działania zmierzające
do
poprawy
bezpieczeństwa i higieny
pracy w firmach. Przedsiębiorcy na ten cel mogą uzyskać
dofinansowanie od 10 tys. zł
do 300 tys. zł. W tym roku
wnioski można składać do 8
lipca.
– Tegoroczna pula pieniędzy
ogłoszona w konkursie jest rekordowa, wyższa aż o 25 mln zł,
niż w roku ubiegłym. Do rozdania
jest 90 mln zł. Pieniądze te zamierzamy przeznaczyć na dofinansowanie projektów w 2023 r.

poprawiających bezpieczeństwo
i higienę pracy, czyli zmniejszających zagrożenie wypadkami przy
pracy lub chorobami zawodowymi czy też redukujących niekorzystne oddziaływania czynników
ryzyka – mówi Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego. Dofinansowaniu podlegają działania,
które np. zmniejszą nadmierny
hałas, promieniowanie, zapylenie.
Środki z konkursu można także
przeznaczyć na sprzęt, który
poprawi bezpieczeństwo pracy
na wysokości, czy też oczyści
i uzdatni powietrze. Każdy wnioskujący może otrzymać dofinansowanie wynoszące od 10 tys.
zł do 300 tys. zł. Jednak maksy-

malna wartość dopłaty nie może
wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. - Wnioski składać
mogą także osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające
pracowników. Warunkiem jest
odprowadzanie za siebie składek
na ubezpieczenia społeczne
i
ubezpieczenie
zdrowotne.
Warto wspomnieć, że w ubiegłorocznej edycji konkursu niemal
tysiąc pracodawców skorzystało
z dofinansowania – mówi rzeczniczka.
Konkurs nie dla dłużników

Nie
każdy
przedsiębiorca
może wziąć udział w konkursie.
Projekty mogą zgłaszać przed-

Na rękę

Ile będzie wynosić
najniższa krajowa?
Osoby, które zarabiają
najniższą
krajową,
w przyszłym roku mogą
liczyć na dwie podwyżki.
Od stycznia ich wypłata
ma wzrosnąć do 3383 zł
brutto, a od lipca do poziomu 3450 zł brutto.
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.
Ile zatem pracownik dostanie na
rękę? Osoby zarabiające najniższą
krajową od stycznia 2023 roku
otrzymają 2636,46 zł, a od lipca
2023 roku 2682,07 zł. Kwoty te
byłyby nieco niższe, ale od lipca

siębiorcy, którzy nie zalegają
z opłatą składek i podatków
oraz nie znajdują się w stanie
upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub
postępowania układowego. Wykluczony jest także płatnik, który
otrzymał już w ciągu ostatnich 3
lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do
jego zwrotu.
Wnioski tylko elektronicznie

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie za pośrednictwem strony
www.prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam
wniosek”. Wnioskodawca powinien pobrać „Potwierdzenie
złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej”
w formacie pdf. Wnioski można
już składać. Ostateczny termin
na wysłanie dokumentów to 8
lipca. Wniosku i niezbędne doku-

dolna stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 procent. Dzięki
temu osoby na najniższej krajowej zyskają.
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.
Rząd szacuje, że w przyszłym
roku regulacje obejmą 2,74 mln
osób.

menty złożone na niewłaściwym
formularzu czy w innej formie,
nie będą rozpatrywane. Dlatego
warto uważnie zapoznać się z regulaminem konkursu i innymi
niezbędnymi dokumentami dotyczącymi wymagań.
Ocena ekspertów zewnętrznych

Oceny merytorycznej wniosku
dokonują
eksperci
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
BIP ZUS (bip.zus.pl). Konkurs
jest ogłaszany w ramach „Programu dofinansowania płatników
składek”, a środki pochodzą z funduszu wypadkowego przeznaczonego na działania zapobiegające
wypadkom.
Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać
pocztą elektroniczną na adres
e-mail: konkurs@zus.pl .

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Wyjaśniamy

Kto będzie mógł
pracować zdalnie?
Przepisy związane z wykonywaniem pracy zdalnej
mają na stałe trafić do Kodeksu Pracy. Zgodnie
z nimi pracodawca będzie musiał uwzględnić
wniosek o jej wykonywanie złożony przez pracownika w określonych sytuacjach życiowych.
Projekt przyjęty już przez Radę Ministrów wprowadza
definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest
całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez
pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
Przewiduje on zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika
i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.
I tak w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego,
stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie
pracy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

•

•
•
•

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek
o pracę zdalną złożony m.in. przez:
pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
pracownicę w ciąży,
pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we
wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności,

Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej tylko, jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację
pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał
poinformować pracownika.
Jakie będą obowiązki pracodawcy?
Pracodawca będzie zobowiązany przede wszystkim do
zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną
materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia
kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
Projekt przewiduje też możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi (np. komputera) w przypadku, w którym obie strony tak ustalą i oczywiście pod
warunkiem, że będą one zapewniały bezpieczeństwo. W
takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.
■ Katarzyna Gwara
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W naszym województwie

POSZUKUJEMY Jakie zawody
DYSPOZYTORA TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO

Fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni,
psychologowie – to tylko kilka
zawodów, na które prognozowane
jest
szczególne
zapotrzebowanie na naszym
lokalnym rynku pracy.

SPEDYTORA
MIĘDZYNARODOWEGO

Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Powstaje
osobno dla każdego powiatu
w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV
kwartału spotykają się i wspólnie
analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Z JĘZYKIEM OBCYM

Barometr dzieli zawody na trzy
grupy: deficytowe,
zrównoważone i nadwyżkowe.
Zawody deficytowe to takie,
w których liczba wolnych miejsc
pracy jest większa niż liczba osób
zainteresowanych
podjęciem
pracy i spełniających wymagania
pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do
pracy)

Skontaktuj się z nami:
+48 500 161 364
hr.pl@expressheroes.eu

Zawody zrównoważone to te,
w których liczba wolnych miejsc
pracy jest zbliżona do liczby osób
zainteresowanych
podjęciem
pracy i spełniających wymagania
pracodawców
Zawody nadwyżkowe, w których
liczba wolnych miejsc jest mniejsza
niż liczba osób zainteresowanych
podjęciem pracy i spełniających
wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym
pracy znaleźć zatrudnienie).
Jak wygląda sytuacja
w Częstochowie i powiecie
częstochowskim?
Największe
zapotrzebowanie
na lokalnym rynku jest na: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy,
operatorów aparatury medycznej,
pielęgniarki i położne, psychologów, psychoterapeutów i ratowników medycznych. 


CZOŁOWY PRODUCENT WYROBÓW ODLEWNICZYCH dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego,
prowadzący działalność w zakresie wytwarzania odlewów z żeliwa szarego i obróbki mechanicznej

ZATRUDNI:
OPERATORA MASZYN CNC, - OPERATORA / PROGRAMISTĘ, - WYTAPIACZA ŻELIWA,
PRACOWNIKA PRODUKCJI, - MECHANIKA / ELEKTRYKA
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? APLIKUJ DO NAS!
CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy przesyłać na adres email:
rekrutacja@wulkansa.com.pl lub składać osobiście pod adresem: Wulkan SA, ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 55 47/734 460 292

praca
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zagwarantują zatrudnienie?
Problemów ze znalezieniem
pracy nie powinni mieć również:
betoniarze i zbrojarze, blacharze
i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani,
dekarze i blacharze budowlani,
elektrycy,
elektromechanicy
i elektromonterzy, fryzjerzy, inżynierowie budownictwa, kierowcy

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy
budowy, kierownicy ds. produkcji,
kosmetyczki, krawcy i pracownicy
produkcji odzieży, lakiernicy, listonosze i kurierzy, magazynierzy,
mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji

metalowych, murarze i tynkarze,
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących, nauczyciele
przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele
szkół specjalnych i oddziałów
integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziem-

nych, operatorzy obrabiarek
skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
opiekunowie osoby starszej lub
niepełnosprawnej, pracownicy ds.
budownictwa drogowego i kolejowego, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy
fizyczni w produkcji i pracach
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prostych, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy robót
wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy sprzedaży
internetowej, przetwórcy mięsa
i ryb, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze,
samodzielni księgowi, spawacze,
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze,
tapicerzy, technicy budownictwa
oraz wychowawcy w placówkach
oświatowych i opiekuńczych.
■ Katarzyna Gwara

POSZUKUJEMY

OSÓB NA STANOWISKA:
KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
SPECJALISTA DS. PŁAC
SAMODZIELNY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
I WYSŁANIA CV NA MAILA:
+48 500 161 961
HR@HGFS.EU
HGFS Sp. z o.o.,
ul.Warszawska 106,
42-202 Częstochowa

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: INSPEKTORA DS. PŁAC.
• Osoby zainteresowane pracą na ww stanowisku pracy proszone są o składanie ofert pracy bezpośrednio do Biura Podawczego
- Sekretariat MPK - z dopiskiem: „kandydat na inspektora ds. płac” lub na adres mailowy: sekretariat@mpk.czest.pl
• Kontakt telefoniczny: 34 377 91 01 lub 34 377 91 20
• Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 czerwca 2022 roku.
• Oferta powinna zawierać:
CV + podanie + Oświadczenie RODO dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (oświadczenie dostępne na stronie
internetowej Spółki: www.mpk.czest.pl w zakładce: O firmie – informacja dotycząca rekrutacji.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia co najmniej średniego ( preferowane ekonomiczne ),
Doświadczenia na analogicznym stanowisku – minimum 2 lata,
Bardzo dobrej znajomości przepisów/regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków,
Znajomości zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, PPK, podatków,
Znajomości programu Płatnik,
Umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
Umiejętności nawiązywania kontaktu i obsługi pracowników
Dbałości o szczegóły i umiejętności zachowania poufnych informacji,
Sumienności, dokładności i samodzielności,
Motywacji i proaktywnego nastawienia do pracy,
Mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego SIMPLE

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat,
Wprowadzenie i wsparcie w pierwszym okresie pracy,
Szkolenia z zagadnień płacowych,
Rozwój zawodowy i możliwości awansu,
Pakiet świadczeń socjalnych w tym dofinansowanie do wypoczynku,
Dofinansowanie do pakietów medycznych.

MPK w Częstochowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
Więcej informacji na stronie www.mpk.czest.pl
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Przedsiębiorco!

Nie zapomnij o złożeniu
deklaracji rozliczeniowej
Do końca ubiegłego roku większość przedsiębiorców niezatrudniająca pracowników była
zwolniona z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej.
Od stycznia ten obowiązek powrócił. Mimo to wielu płatników
zapomina złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Polski Ład wprowadził zmiany dotyczące ustalania wysokości składki
zdrowotnej dla przedsiębiorców.
To wpłynęło na konieczność comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.
Obowiązek składania dokumentów
dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą
opłacających składki na własne
ubezpieczenia lub osób z nimi
współpracujących. Zwolnieni z tego
obowiązku są tylko duchowni,
osoby składające dokumenty za
nianie oraz osoby, które podlegają
dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie
art. 7 ustawy systemowej.
- Niestety, choć przepisy obowiązują już od pół roku i mimo że ZUS
wysyła informacje o braku doku-

mentów za dany miesiąc, wielu
z przedsiębiorców nie wywiązuje
się z obowiązku comiesięcznego
składania dokumentów rozliczeniowych. Właścicielom firm, którzy nie
przekażą dokumentów za dany miesiąc, ZUS utworzy automatycznie
wymiar składek z urzędu, co może
skutkować błędnym rozliczeniem
- informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Nowe terminy dla płatników
Dla większości płatników zmienił
się także termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek. Tylko dla jednostek
budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych termin pozostał bez zmian, czyli do 5. dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych
płatników termin zależy od tego,
czy posiadają osobowość prawną,
czy też nie. Na przykład dla spółek
kapitałowych, spółdzielni, fundacji
jest to termin do 15. dnia następnego miesiąca, a dla pozostałych
płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów
bez osobowości prawnej do 20. dnia
KG
następnego miesiąca.

ZBUDUJ SWOJĄ KARIERĘ

POSZUKUJEMY:
DYSPOZYTOR TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
z językiem ukraińskim/rosyjskim

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY USŁUG TRANSPORTOWYCH
SPECJALISTA DS. BHP

z językiem angielskim/rosyjskim

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI
SPECJALISTA DS. KADR
SPECJALISTA DS. FRACHTU MORSKIEGO, KOLEJOWEGO, LOTNICZEGO
ADMINISTRATOR ERP
PRAWNIK
KIEROWCA ZAGRANICZNY I MIĘDZYNARODOWY C+E

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU:

+48 500 161 961
HR.PL@HEGELMANN.COM
WWW.HEGELMANN.PL

praca
Częstochowa

Trwa nabór na staże i prace
interwencyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie rozpoczął nabór
wniosków na zorganizowanie
stażu bądź prac interwencyjnych
dla osób bezrobotnych. Będzie
on prowadzony aż do wyczerpania środków finansowych.
Wnioski o zorganizowanie stażu
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie rozpoczął nabór wniosków
na zorganizowanie stażu. Wnioskowany okres jego odbywania nie
może przekroczyć 6 miesięcy. Co
istotne, pracodawca musi zadeklarować zatrudnienie stażysty po zakończonym stażu - umowa o pracę
na okres co najmniej 3 miesięcy,
przynajmniej na 1/2 etatu.
Do wniosku organizator zobowiązany jest dołączyć program stażu,
który jest integralną częścią do
umowy.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać
poprzez jeden z niżej wymienionych
sposobów:
• w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie,
• ul. Szymanowskiego 15, pok. 118,
w godzinach od 7.30 do 14.00 po
uprzednim pobraniu numerka
z automatu biletowego znajdującego się na pierwszym piętrze
budynku (przycisk Pracodawcy
a następnie Staże)
• w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok. 3,
w godzinach od 7.30 do 14.00.
• przesyłając tradycyjną pocztą na
adres:

• Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego
15, 42-217 Częstochowa
• Gminne Centrum Pracy W Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230
Koniecpol
Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Procedury, kryteria oraz druk
wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego
dostępne są na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w Częstochowie.
Prace interwencyjne
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie rozpoczął również nabór
wniosków o zorganizowanie prac
interwencyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w lokalnym
urzędzie.
Okres trwania prac interwencyjnych nie może przekroczyć
30.11.2022 r. z miesięczną kwotą
refundacji 1 240,00 zł oraz składką
na ubezpieczenie społeczne od tej
kwoty, za skierowaną przez Urząd
osobę bezrobotną.
W pierwszej kolejności do udziału
w programie będą kierowane osoby
bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Chodzi tutaj o osoby:
• bezrobotne do 30 roku życia,
• bezrobotne długotrwale,
• bezrobotne powyżej 50 roku
życia,
• bezrobotne
korzystające
ze
świadczeń z pomocy społecznej,

• bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18
roku życia,
• bezrobotne niepełnosprawne.
Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać poprzez jeden z niżej wymienionych
sposobów:
1. W siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15, pok. 9 w godz. 7.3014.00, po uprzednim pobraniu
numerka z automatu biletowego
znajdującego się na parterze
Urzędu (przycisk Pracodawcy
a następnie Prace interwencyjne)
2. Przesyłając tradycyjną pocztą na
adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.

DODATKOWE INFORMACJE:
• z uwagi na racjonalność wydatkowania środków przeznaczonych
na aktywizację osób bezrobotnych preferowani są organizatorzy, którzy po zakończeniu prac
interwencyjnych deklarują dalsze
zatrudnienie osób bezrobotnych
przez okres co najmniej trzech
miesięcy,
• termin
składania
wniosków
zgodnie z ogłoszonym naborem,
nie wcześniej niż 60 dni przed
datą planowanego zatrudnienia.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Procedury, kryteria oraz druk
wniosku o zorganizowanie stanowisk pracy w ramach robót publicznych dostępne są na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
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Planuj swoją karierę
Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie zaprasza
osoby bezrobotne i poszukujące pracy na grupowe
zajęcia. W czasie kilkugodzinnego
spotkania
doradcy pomogą zaplanować ścieżkę zawodową.
Spotkanie „Planowanie kariery zawodowej” odbędzie
się 28 czerwca w godzinach od
9.00 do 13.00. Jest ono dedykowane osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy zarejestrowanym w lokalnym urzędzie.
Główne cele zajęć to:
• określenie wartości wpły-

wających na podejmowanie
decyzji zawodowych na podstawie testu „Kotwice kariery”;
• poznanie metody formułowania celów SMART;
• wytyczenie celów do realizacji;
• ustalanie cech dobrego planu.
Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się do swojego doradcy klienta lub do doradcy
zawodowego
(pokój
312
lub pokój 221) w godz. 7.30
- 14.00, aby:
• uzyskać dodatkowe informacje na temat zajęć;
• potwierdzić swój udział w zajęciach.

Dane statystyczne

Bezrobocie w dół
5,1 proc. wyniosła w maju
stopa bezrobocia rejestrowanego – tak przynajmniej
wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. – To doskonały
wynik, po 1990 r. tylko
w październiku 2019 r. stopa
bezrobocia rejestrowanego
była niższa i wyniosła 5 proc.
– wskazuje minister Marlena
Maląg.
Sytuacja na rynku pracy
w Polsce jest stabilna. W maju
stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc.
– wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. W porównaniu

z poprzednim miesiącem odnotowano spadek o 0,1 punktu
procentowego.
Według
wstępnych
danych w końcu maja w urzędach pracy zarejestrowanych
było 852 tys. bezrobotnych
– o 26 tys. mniej niż w końcu
kwietnia.
Zharmonizowana
stopa bezrobocia w kwietniu,
liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła
w Polsce 3 proc. W efekcie
nasz kraj ma jeden z najniższych wyników bezrobocia
w Unii Europejskiej – zajął
bowiem drugie miejsce (po
Czechach i ex aequo z Niemcami). Unijna średnia wyniosła
6,2 proc.

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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Jezioro Paprocańskie
■ zdj. MOSiR Tychy

Jezioro Paprocańskie, które nazywane jest również Jeziorem Paprocany znajduje się w Tychach.
To zbiornik sztuczny, który pełni
funkcje rekreacyjne i retencyjne.
Zajmuje on powierzchnię ponad
100 ha, a głębokość waha się od
1,5 do prawie 2 m. Mieszkańców
i turystów przyciąga do tego
miejsca zadbana plaża, kąpielisko oraz wypożyczalnia sprzętu
wodnego. To także raj dla wędkarzy – w Jeziorze Paprocańskim
poławiane są m.in. leszcze, sumy,
węgorze, karpie czy szczupaki,
a nawet bolenie i amury. Często
organizowane są tam zawody
wędkarskie. Malowniczo usytuowany akwen położony jest

w otoczeniu bujnego lasu, gdzie
nie brakuje ścieżek gruntowych,
co sprzyja organizacjom pieszych
i rowerowych wycieczek. Od
strony miasta ulokowany został
atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy, który może pochwalić się
piaszczystą plażą ze strzeżonym
w sezonie kąpieliskiem. Można
tam wypożyczyć sprzęt pływający – np. kajaki i rowerki wodne.
Najmłodsi mogą korzystać z kolorowego placu zabaw dla dzieci,
a starsi z boisk do siatkówki oraz
koszykówki. Nie brakuje tam
także punktów gastronomicznych, a dużą popularnością cieszą
się organizowane nad akwenem
imprezy plenerowe.

Atrakcyjne miejsca

Gdzie nad wodę
w Śląskim?
Latem wiele osób wybiera wypoczynek nad morzem, ale ochłody
w upalne dni można szukać nad wodą także w innych miejscach.
Wybraliśmy dla was kilka atrakcyjnych jezior, zalewów i kąpielisk,
które można odwiedzić w województwie śląskim.

Jezioro Żywieckie

Jezioro Nakło-Chechło

■ zdj. Gmina Świerklaniec, www.samorzad.gov.pl

Zbiornik ten zlokalizowany jest
na terenie powiatu tarnogórskiego w gminie Świerklaniec.
Liczy ponad 90 ha powierzchni
i od lat cieszy się pierwszą klasą
czystości wody. Spełnia przede
wszystkim funkcję rekreacyjną.
Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z piaszczystych plaż,
ośrodków wypoczynkowych i wypożyczalni sprzętu pływającego.
To także idealne miejsce na kemping – znajduje się tam bowiem
pole namiotowe. W sąsiedztwie
jeziora rosną lasy sosnowe –
można więc spacerować i organizować wycieczki rowerowe po
leśnych duktach i okolicznych
szosach. Jezioro Nakło-Chechło

jest dobrze znane wędkarzom,
którzy poławiają tu m.in. karpie,
liny, płocie, leszcze, karasie,
szczupaki, okonie czy węgorze.
W sezonie letnim można dotrzeć
nad zalew składem Górnośląskich
Kolei Wąskotorowych, który
zatrzymuje się w sąsiedztwie.
Ośrodek Wypoczynkowy Żagiel,
który znajduje się nad zalewem
Nakło-Chechło posiada własny
pomost i taras, z którego można
obserwować cały zalew. Można
tu wypożyczyć kajaki, rowerki
wodne i żaglówki. Obiekt posiada
również bazę noclegową wraz
z restauracją. W sezonie letnim
działa na miejscu dodatkowo bistro i kawiarnia.

Serwis Kąpieliskowy
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Zachęcamy do korzystania z Serwisu Kąpieliskowego GIS, który
jest systemem informacyjnym, prezentującym wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Na stronie
znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące konkretnych
obiektów wodnych, a także aktualizacje warunków i ocenę stanu
wody. Ponadto na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z ewentualnym zakwitem
sinic. Adres serwisu: https://sk.gis.gov.pl/index.php

■ Międzybrodzie Żywieckie, fot. T. Renk, www.slaskie.travel

Jezioro Żywieckie powstało
poprzez spiętrzenie wód rzeki
Soły, której dolina została
przegrodzona zaporą. Zbiornik
pełni rolę energetyczną, przeciwpowodziową, a także turystyczno-rekreacyjną. W okresie
letnim to idealne miejsce do
uprawiania sportów wodnych.
Funkcjonuje tu bogata baza
ośrodków
wypoczynkowych
i wypożyczalni sprzętu wodnego. Przystań na Zaporze
oferuje rowerki, kajaki, łódki,
sprzęt wędkarski oraz około
godzinny rejs po Jeziorze Ży-

wieckim. Przystań Zarzecze
(Przystań klubowa Klubu Żeglarskiego Halny) to z kolei największa przystań nad Jeziorem
Żywieckim, która posiada 20
żaglówek typu ,,Omega”, dwa
otwarto pokładowe, dwumasztowe szalupy, dwa jachty kabinowe typu ,,Ursa” i ,,Sasanka”,
kilka łodzi wiosłowych, kilka
rowerków wodnych i dwuosobowe kajaki. Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji NEPTUN
posiada przystań jachtową oraz
wypożyczalnię sprzętu wodnego, gdzie skorzystać można

z żaglówek, rowerków wodnych, kajaków, a także sprzętu
windsurfingowego.
Przystań
„U SIUDEGO” oferuje rejsy statkiem i dysponuje wypożyczalnią
kajaków. Malownicza okolica
Jeziora Żywieckiego ma wiele
do zaoferowania turystom,
którzy przy okazji wypoczynku
nad wodą, mogą skusić się także
na piesze wycieczki górskimi
szlakami, bowiem przez Tresną,
a także przez koronę zapory
Jeziora Żywieckiego, przebiega
szlak niebieski. Zaczyna się on
w Bielsku Białej Lipniku.

Czym są kąpieliska?
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Prawie
wodnym, kąpielisko to wyznaczony przez radę
gminy wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą
liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w
stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego
zakazu kąpieli. Kąpieliska najczęściej są ustanawiane przy naturalnych zbiornikach wodnych,
jak jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się
dbają ratownicy wodni. Aby obiekt zasłużył na
miano kąpieliska, musi spełniać wysokie stan-

dardy bezpieczeństwa i być stale monitorowane
w sezonie oraz odpowiednio zarządzane. Jak
wyjaśnia GIS, organizator, który podejmuje się
zorganizowania kąpieliska i realizuje wymagania
w zakresie kontroli wewnętrznej, daje możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych
czynników mogących wpływać na zmianę jakości
wody w kąpielisku i podejmowania tym samym
odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu
kąpiących się.

wakacje
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Dąbrowskie Pogorie
Zespół czterech jezior Pogoria
to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc w
Dąbrowie Górniczej. Nazywane
są lokalnymi Mazurami i pełnią
funkcje turystyczne i rekreacyjne. Każdy z akwenów oferuje
inne atrakcje. Na dłuższy wypoczynek polecana jest Pogoria I,
która ma najlepiej rozbudowaną
bazę noclegową, z kolei fani
dzikiej przyrody mogą znaleźć
chwilę wytchnienia nad Pogorią
II. Fani żeglarstwa i windsurfingu
z pewnością znajdą najwięcej

możliwości dla siebie nad Pogorią III. W sezonie letnim plaże
na Pogoriami są zabezpieczane
przez ratowników WOPR. Nad
zbiornikami funkcjonuje szereg
klubów żeglarskich i wodnych, m.
in. Tramp, Fregata, Hutnik, Jawor,
Zefir, Jacht Klub Pogoria III. Organizowane są tu szkolenia, kursy
i obozy – uczestnicy biorą udział
w rejsach i regatach po wodach
śródlądowych i morskich. Na terenach wokół zbiorników często
organizowane są również imprezy plenerowe o charakterze

sportowo-rekreacyjnym
przez
Centrum Sportu i rekreacji w
Dąbrowie Górniczej. Odbywają
się tam turnieje plażowej piłki
siatkowej, zawody w triathlonie,
wyścigi rowerowe, zawody wędkarskie – to tylko niektóre z nich.
Największą popularnością cieszą
się plaże miejskie na brzegach
Pogorii I i Pogorii III, gdzie o bezpieczeństwo plażowiczów dbają
ratownicy WOPR i policjanci z
posterunku wodnego.
■ Dąbrowa Górnicza, zalew Pogoria III,

fot. T. Renk, www.slaskie.travel

Aktywny wypoczynek

Dlaczego warto wybrać się
na spływ kajakowy?
W sezonie letnim królują
wszelkie aktywności, które
można realizować w wodzie.
Z roku na rok coraz bardziej
popularne stają się spływy
kajakowe. To atrakcja dla
każdego! Dlaczego i gdzie
warto wybrać się na taki
spływ, zdradzamy w poniższym tekście.

Aktywność dla całej
rodziny

A może wypoczynek na miejscu?

Kąpielisko Bałtyk – Adriatyk
Na terenach Parku Wypoczynkowego „Lisiniec”
znajdują się 3 zbiorniki wodne (Pacyfik, Bałtyk,
Adriatyk), ścieżka rekreacyjna o długości ok. 2,5
km., wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery
wodne, kajaki, deski SUP), skate park, 2 korty tenisowe z zapleczem socjalno-gastronomicznym
oraz park linowy. W zachodniej części parku znajduje się
Strefa Wypoczynku Adriatyk
z dużą plażą z nadmorskim
piaskiem, pomosty wodne,
kładka nad kanałem łączącym zbiornik „Adriatyk”
ze zbiornikiem „Bałtyk”,
wieża ratownicza, ciągi
piesze, ścieżki rowerowe,
parking od strony ul. Toruńskiej/Wałowej i elementy
małej architektury. Na terenie kompleksu znajduje się
duża ilość krzewów oraz drzew, wśród których
dominuje japońska wiśnia piłkowana „Kikushida-

re-zakura” - uznawana za jedną z najpiękniejszych
roślin ozdobnych. Całość jest oświetlona i objęta
wewnętrznym monitoringiem. Na terenie kompleksu znajduje się też pawilon plażowy z tarasem
widokowym, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz zapleczem gastronomicznym. Funkcjonuje tam wypożyczalnia
sprzętu plażowego, a także
bar i restauracja oferująca
również przejażdżki Gondolą.
Ze zbiorników wodnych korzystają mieszkańcy Częstochowy, wędkarze zrzeszeni
w Polskim Związku Wędkarskim oraz służby ratownicze
(WOPR, Państwowa Straż
Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) w ramach ćwiczeń doskonalących. Organizowane
są w tym miejscu imprezy
o charakterze muzycznym, sportowym, rekreacyjnym oraz pikniki integracyjne.

■ zdj. UM CZ-wa

Bezpieczne wakacje
Rokrocznie w okresie letnim słyszymy apele o zachowanie ostrożności podczas spędzania
wolnego czasu nad wodą. Chwila nieuwagi, brawura czy przecenienie własnych sił może
zakończyć się tragedią, dlatego pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych
zależy przede wszystkim od nas samych.
Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą? Podstawowe zasady
!
korzystajcie z bezpiecznych kąpielisk w
miejscach odpowiednio zorganizowanych
i oznakowanych, będących pod nadzorem
ratowników, czy funkcjonariuszy Policji
Wodnej
!
zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna
obiektu czy policjantów
!
bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie
krzyczcie, nie popychajcie innych
!
nie wrzucajcie przedmiotów do wody
!
nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych

!

!

!

!
!

jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi
ciągły nadzór, również gdy potrafią pływać.
Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć
się utonięciem
nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy
bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je
lepiej do przechowalni lub pozostawcie w
domu
korzystając ze sprzętu pływającego zawsze
sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie
kamizelkę ratunkową. Bezwzględnie zakładajcie kamizelkę dziecku
nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami
czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się
korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt
daleko od brzegu.

W spływach kajakowych udział
mogą brać nie tylko dorośli. To
może być świetna atrakcja dla
całej rodziny. Kajak jest bezpiecznym, wodnym środkiem
transportu, którego obsługa nie
jest trudna. Co więcej, można
wybrać taki kajak, który pomieści więcej, niż jedną osobę.
Najczęściej spotykane są kajaki
dwuosobowe, którym płynąć
może rodzic + dziecko. Poza tym
do wyboru mamy różne trasy –
w tym te najłatwiejsze, podczas
których można się zrelaksować
i odprężyć. Dla bardziej wymagających, dostępne są trasy
o wyższym stopniu trudności.
Wszystko zależy od indywidualnych preferencji uczestników
spływu. Jeżeli zdecydujecie
się na taką wyprawę z dziećmi,
warto wybrać dość łatwą i
krótszą trasę. Dla miłośników
kajakarstwa polecamy nawet kilkudniowe spływy.

Bliżej natury
Polacy lubią łączyć turystykę
z aktywnością fizyczną na łonie
natury. Dla osób, które chcą odpocząć od zgiełku miasta, spływy
kajakowe są wymarzonym rozwiązaniem. Kajakarstwo ma
bowiem wiele zalet. Zapewnia
odprężenie, rozrywkę, ale przede
wszystkim kontakt z naturą.
Podczas spływów można obserwować przyrodę z zupełnie innej
strony - czasami ważka przysiądzie na brzegu kajaka, nieopodal
przepłyną kaczki, innym razem
natkniemy się na czaplę lub pasące się na brzegu krowy. Natura
z poziomu wody może nam się
wydać naprawdę zaskakująca.

Na każdą kieszeń
Nie trzeba kupować kajaka na
własność. Można go bez problemu wypożyczyć ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
Koszt wynajmu to wydatek rzędu
kilkudziesięciu złotych. Czasami

cena zależy od wielkości kajaka,
a czasami od wybranej trasy.

Spływ kajakowy Liswartą
Liswarta jest uznawana przez
kajakarzy jako jedna z najciekawszych turystycznie rzek.
Płynie ona naturalną doliną,
wijąc się wśród łąk i sosnowych
lasów. Liczy ok. 93 km długości,
a do spływu nadaje się mniej
więcej 42-kilometrowy odcinek
w dolnym biegu rzeki. Istnieje
kilka opcji trasy. Kajaki można
zwodować już w Starokrzepicach i stąd płynąć w dół rzeki
przez Danków, Zawady w gminie
Popów, aż do jej ujścia do Warty,
we wsi Kule. Spływ można kontynuować dalej rzeką Wartą,
przez Wąsosz Górny w kierunku
Działoszyna. Spławny odcinek
Liswarty - od Starokrzepic do
ujścia rzeki do Warty, został
oznakowany w 2020 r. Na rzece
zostały zaznaczone miejsca
niebezpieczne, miejsca przenosek, a także opisane atrakcje
turystyczne przy szlaku kajakowym. Oznakowano również
Wartę na odcinku od miejscowości Kule (ujście Liswarty), aż
do Działoszyna, którym można
kontynuować spływ kajakowy
rozpoczęty na Liswarcie.

O rzece
Liswarta na całej swojej długości (około 93 km) płynie przez
teren województwa śląskiego.
W przeszłości wzdłuż niej biegła
granica pomiędzy Małopolską
i Wielkopolską, w późniejszych
zaś wiekach granica międzypaństwowa. Źródła Liswarty biją w
niewielkiej miejscowości Mzyki,
nieopodal Woźnik. Górny jej
bieg objęty jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego
„Lasy nad Górną Liswartą”. Rzeka
płynie tutaj w naturalnej dolinie,
jej brzegi porośnięte są pięknymi
lasami. Za Herbami wyodrębniono nawet trzy leśne rezerwaty przyrody: dwóch chroni
się rzadkie stanowiska cisów,
w jednym - sztucznie wprowadzone w przeszłości rododendrony. Początkowo Liswarta
kieruje się na zachód, by po
pewnym czasie skręcić ku północy; w okolicach Krzepic płynie
już w kierunku wschodnim. W
dolnym biegu rzeka przyjmuje
dwa najdłuższe dopływy, czyli
Białą Okszę i Czarną Okszę,
zwaną też Kocinką.

■ Opracowanie stron: Paula Nogaj
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Dla całej rodziny

Parki rozrywki na Śląsku
Województwo śląskie słynie z
parków rozrywek. W całym
regionie znajduje się kilkadziesiąt różnorodnych parków
tematycznych, w których
można ciekawie spędzić czas z
całą rodziną. Poznajcie nasze
propozycje!

Park Rozrywki
TWINPIGS

https://www.facecook.com/twinpigs

TWINPIGS to park rozrywki,
który znajduje się w Żorach.
Miejsce to czerpie garściami z
amerykańskich klasyków. Ponad
10 hektarów Parku podzielono
na osiem tematycznych stref nawiązujących do historii i kultury
zza oceanu. Znajdziecie tu m.in.
Las Vegas, Hawaje czy indiańską
wioskę. TWINPIGS oferuje 50
niesamowitych atrakcji: karuzele,
strzelnice, kina 5D, małe zoo, park

Legendia Śląskie Wesołe
Miasteczko

https://www.facecook.com/twinpigs

linowy, a także pokazy kaskaderskie rodem z Dzikiego Zachodu i
wiele innych. To idealne miejsce
także dla najmłodszych dzieci,
którym z pewnością przypadną do
gustu figloraje, dmuchańce i zagroda ze zwierzętami. Na terenie
Parku Rozrywki znajdują się restauracje, w których skosztować
można specjałów amerykańskiej
kuchni w najlepszym wydaniu
i wyjątkowej atmosferze. Co
ważne, nie trzeba sprawdzać prognozy pogody przed przyjazdem.
W TWINPIGS zabawa trwa przez
cały sezon. W upalne dni dzieci
szaleją na parkach linowych w
strefie leśnej, a podczas deszczu
można oglądać filmy 360 stopni.
Stolica Rodzinnej Zabawy zapewnia atrakcje i niezapomniane
wrażenia całej rodzinie, niezależnie od warunków i pory roku.

To atrakcja numer 1 na Śląsku i
zarazem największy tematyczny
park rozrywki w Polsce! Od blisko
60 lat zapewnia doskonałą zabawę
gościom w każdym wieku. Na 26
ha, w pięknym otoczeniu zieleni i
w sąsiedztwie klimatycznego jeziora, zlokalizowanych jest ponad
40 atrakcji, w tym dziecięcych, familijnych oraz ekstremalnych. Na
gości czekają te zarówno dobrze
znane i lubiane, jak np. diabelski
młyn (Legendia Flower), duże sa-

w poprzednich sezonach cieszył
się Bazyliszek - jedyna interaktywna ciemna rodzinna atrakcja
typu Interactive Dark Ride w
Polsce i jedna z najnowocześniejszych na świecie. Bazyliszek nie
ma ograniczeń wiekowych ani
wysokościowych, dzięki czemu
goście w każdym wieku mogą cieszyć się fantastyczną zabawą. Od
dwóch lat funkcjonuje w Legendii
także Dolina Jagi, wodna rodzinna

https://www.facecook.com/
legendia.slaskie.wesole.miasteczko

atrakcja typu rapid river, która
cieszy się popularnością wśród
młodszych, jak i starszych gości
parku. To tutaj można wyruszyć w
wyprawę rwącym potokiem w miedzianym kociołku Jagi i odkryć największe tajemnice Legendii, które
przez lata skrywała Dolina Jagi.
https://www.facecook.com/
legendia.slaskie.wesole.miasteczko

moloty (Dream Flight Airlines) czy
filiżanki (Tea Cups), jak również
nowości, m.in. Diamond River – ześlizg do wody z wysokości 8 i 12 m,
czy zapierający dech w piersiach
Lech Coaster. Dużą popularnością

https://www.facebook.com/
ParkOgrodzieniec

ale wszystkim sympatykom dobrej
zabawy. W Parku Rozgrywki znajdziecie urządzenia, które doskonale komponują się otaczającym
go krajobrazem, dzięki czemu
będąc na jego terenie uczestnik
dalej ma wrażenie, że znajduje się
w krainie średniowiecza, zamków i
rycerstwa. W Parku Doświadczeń
Fizycznych czeka na was ponad 40
urządzeń, dzięki którym ci młodsi
i nieco straci mogą dowiedzieć się,
jak działają podstawowe prawa
fizyki. Tutaj rzeczy, które na pozór
wydają się niemożliwe, stają się
możliwe. W kompleksie znajduje
się ponadto Park Miniatur i Dom
Legend i Strachów.

Park rozrywki pod
zamkiem Ogrodzieniec
Wybieracie się do Ogrodzieńca?
Koniecznie odwiedźcie park rozrywki pod zamkiem, gdzie czeka
na was szereg atrakcji. Kompleks
składa się z 5 punktów, które dedykowane są nie tylko rodzinom,

https://www.park-ogrodzieniec.pl

Smaki lata

Gdzie zjeść dobrą rybę?
Przepis na udane wakacje?
Wypoczynek na świeżym powietrzu i... smaczna ryba na
talerzu! Dla wszystkich tych,
którzy chcą spędzić trochę
czasu poza miastem i smacznie
zjeść, przygotowaliśmy przewodnik po miejscach, w
których serwowane są dobre i
świeże ryby.

Pstrągarnia w Złotym
Potoku
Wybieracie się na wycieczkę
po malowniczej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej? Poza wieloma atrakcjami turystycznymi,
znajdziecie tu także miejsca, w
których można zjeść dobrą rybę.
Kulinarnym punktem, wartym
odwiedzenia jest Pstrągarnia w
Złotym Potoku tuż nad rzeką
Wiercicą. Pstrągarnia jest najstarszą hodowlą tego gatunku w
kontynentalnej Europie. Została
ona założona w 1881 roku przez
hrabiego Edwarda Raczyńskiego
i nieprzerwanie działa po dziś
dzień. W Pstrągarni można zobaczyć na własne oczy pływające
ryby, wsłuchać się w szum rzeki i
zaczerpnąć świeżego powietrza.
W ofercie oprócz pstrąga potokowego znajdziemy również karpia

Smażalnia pod lasem
w Sygontce

https://polskieszlaki.pl

oraz jesiotra z bogatym wyborem
dodatków. Na miejscu prowadzona jest ponadto sprzedaż
pstrąga żywego i wędzonego,
a także inne rodzaje ryb przez
cały rok. - Dzięki specjalnym warunków hodowli możemy zagwarantować unikalny smak naszych
ryb, po który będą chcieli do nas
Państwo wracać – zapewniają
właściciele i zapraszają do odwiedzenia swojego Gospodarstwa
Rybackiego „Pstrągarni” i „Smażalni Ryb”. Punkty te czynne są
cały rok.

Gospodarstwo Rybackie
„Pstrągarnia” Złoty Potok,
ul. Kościuszki 100

Sygontka to malownicza miejscowość koło Częstochowy – na
obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tam też znajduje
się gospodarstwo rybackie oraz
wyjątkowa rybna restauracja z
przepysznymi daniami. Hodowla
pstrąga ma tutaj długą tradycję
– sięga bowiem 1975 roku. Doskonały i wyjątkowy smak ryb, a
także bezpieczeństwo hodowli
gwarantuje zasilanie wodą artezyjską. Gospodarstwo w Sygontce
specjalizuje się w hodowli i sprzedaży pstrąga źródlanego, tęczowego i pali alzackiej. Sprzedaż ryb
prowadzona jest cały rok. Śmiało
możecie wybrać się w tamte tereny, aby zasmakować ryby w najpyszniejszej postaci. Specjalność
„Smażalni pod lasem” to „pstrągi
grillowane sygontka”. Restauracja
oferuje ponadto szeroką gamę ryb
- od tradycyjnego karpia i wspomnianego już wcześniej szlachetnego pstrąga po ekskluzywnego
jesiotra. Są one przygotowywane
na różne sposoby. Bez wątpienia
wielbiciele dań rybnych znajdą
coś dla siebie. Ryby w tej smażalni
są przyrządzane według starych,
sprawdzonych receptur, bez dodatków wzmacniających smak i

aromat. Potrawy przyprawiane są
także ziołami z własnego ogrodu.

Gospodarstwo Rybackie
„Pstrąg” Sygontka,
ul. Leśna 8,
Restauracja Rybna
„Smażalnia pod lasem”
Sygontka, ul. Leśna 10
https://www.facebook.com/Łowisk
-Karpiowe-GrodziskoTWINPIGS

Łowisko Grodzisko
Łowisko Grodzisko to miejsce
przeznaczone dla każdej osoby,
która pragnie spędzić wolny czas
na łonie natury. Jest idealne na
rodzinne wypady poza miasto,
którym towarzyszy spokój, szum
wody i śpiew ptaków. Zjemy tu
ekologiczne ryby z pieca, które
są idealną alternatywą na niedzielne obiady. Ponadto w ofercie
znajdziemy szeroki wachlarz
pieczonych ryb z pieca konwek-

cyjnego, bez zbędnego, niezdrowego tłuszczu. Ryby podawane
są z dodatkami, które każdy gość
wybiera indywidualnie, a na deser
możemy wybrać domowe wypieki.
Rodzaje ryb, jakie możemy wybrać
w Grodzisku to m.in. karp, jesiotr,
pstrąg, amur.
Łowisko Grodzisko,
Wręczyca Mała,
ul. Zamkowa
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

wakacje / aktualności
Sezon urlopowy

Wakacyjne kontrole
autokarów. Jak zgłosić?

Policjanci jak co roku będą
kontrolować autokary, którymi dzieci i młodzież będą
wyjeżdżały na wakacje.
Funkcjonariusze proszą organizatorów wypoczynku,
opiekunów i rodziców o odpowiednio
wcześniejsze
informowanie, z co najmniej
5-dniowym wyprzedzeniem,
o konieczności podjęcia
kontroli.
– Zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży w podczas
letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej policji. Istotnym
elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów
wiozących je na wypoczynek –
podkreślają stróże prawa.
Kontrolę autokaru należy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem do oficera dyżurnego
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie telefonicznie pod numerem telefonu: 47 85 812 55 lub
47 85 812 66. To pozwoli na odpowiednie zaplanowanie sprawnego
jej przebiegu.
W Częstochowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking na Rynku Wieluńskim, jednak
w wyjątkowych i uzasadnionych

przypadkach sprawdzenia autobusów będą również wykonywane
na trasie ich przejazdu.
Podczas kontroli sprawdzany
będzie przede wszystkim stan
techniczny autobusu i jego wyposażenie, a także uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.
Kontrole autokarów przewożących dzieci na wypoczynek przeprowadzają także funkcjonariusze
Inspekcji Transportu Drogowego.
Przy tej okazji warto wspomnieć,
że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę
bezpiecznyautobus.gov.pl, która
pozwala każdemu sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej
niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się,
czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:
• ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
• ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan
licznika pojazdu przy ostatnim
przeglądzie,
• jaka jest nominalna liczba
miejsc w danym pojeździe,
• nie figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.
■ Katarzyna Gwara
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Rusza kolejna odsłona festiwalu

Wakacyjne koncertowanie
Przed nami kolejna edycja Letniego Jurajskiego Festiwalu
Muzycznego. W jego ramach
Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie i Filharmonia
Częstochowska im. Bronisława Hubermana zorganizują
cykl siedmiu koncertów na
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Pierwszy z siedmiu koncertów
odbędzie się już w niedzielę 26
czerwca o godzinie 17:00 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Częstochowie. Wystąpią: Chór
i Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama
Klocka. O historii świątyni opowie
Juliusz Sętowski. Wstęp wolny!
Pozostałe koncerty zaplanowano:

kultura
10.07
Złoty Potok - Pałac Raczyńskich
- godz. 17:00

28.08
Filharmonia Częstochowska
- 19:00

17.07
Zamek Bobolice - godz. 19:00

Głównym organizatorem wakacyjnych koncertów jest Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie,
współorganizatorem Filharmonia
Częstochowska. Festiwal jest
organizowany pod dyrekcją Małgorzaty Majer i dyrekcją artystyczną Adama Klocka. Honorowy
patronat sprawuje Marszałek
Województwa Śląskiego. - Mam
nadzieję, że nasza propozycja
umili Państwu czas zwiedzania

24.07
Podlesice - Trafo Base Kamp
- 16:00
14.08
Włodowice - Kościół św. Bartłomieja Apostoła - 17:00
21.08
Mstów - Sanktuarium
Wniebowzięcia NMP - 17:00

i turystycznych wędrówek oraz
zachęci do muzycznej uczty, jaką
będą proponowane przez nas
koncerty. - zaprasza Małgorzata
Majer dyrektor Festiwalu i Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
Szczegóły dotyczące Letniego
Jurajskiego Festiwalu Muzycznego znajdziemy na stronie www
ROK-u i Filharmonii Częstochowskiej.
Udział w koncertach jest bezpłatny.
■ oprac. Katarzyna Gwara

aktualności
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Cóż to był za dzień!
Kolorowo, barwnie i przede wszystkim w doborowym towarzystwie 10 czerwca świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Elektryka – święto ustanowione w 1986 roku na pamiątkę 150 rocznicy śmierci
Andre Marie Ampere’a. I choć mistrzem suspensu
była w tym dniu aura, nie brakowało emocji, napięcia
i atrakcji. I trudno się dziwić, gospodarzem był przecież Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych!
Prądu nam jednak nie zabrakło! Elektryzowaliśmy,
energetyzowaliśmy i edukowaliśmy! Przybliżyliśmy
postacie znanych częstochowian – Kaliny Jędrusik,
Haliny Poświatowskiej, Jerzego Kędziory, Jerzego
Kuleja, zespołu T-Love. Pokazaliśmy eksperymenty
techniczne, alternatywne sposoby pozyskiwania

energii, pracę elektryków i strażaków „od podszewki”, elektryczne pojazdy i wspólnie
ze szkołą ProfiLingua radosną naukę języków obcych. Dla wszystkich zagrał zespół The Shelter, a rozkoszy podniebieniom dostarczyły domowe wypieki
i wiosenne kanapki. Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu plastycznego i multimedialno – historycznego
„Na kartach historii nauki zapisani… Wybitne postaci
związane z Częstochową”. Naszym najmłodszych
gościom zapewniliśmy animacje, balony, malowanie

twarzy i bańki mydlane, tym nieco starszym warsztaty z projektowania muralu pod artystycznym okiem
Primitive Design by Sętowski i Gawron, sportowy tor
przeszkód, quiz znajomości branży samochodowej
i przepisów ruchu drogowego oraz naukę zmiany
koła. Odwiedziło nas wielu wspaniałych gości: przedstawiciele władz miasta, firm, placówek oświatowych
i kulturalnych, partnerstwa „Stare Miasto – Nowe
Życie”, media, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki i mieszkańcy miasta. Bardzo
wszystkim dziękujemy, mamy nadzieję, że był to mile
spędzony czas i zapraszamy serdecznie za rok!
Ewa Teperska
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XXIV Dzień Godności
Dnia 24 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXIV Dniu Godności, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Młodzież wspomogła Stowarzyszenie, przygotowując kotyliony w barwach narodowych Ukrainy. Byliśmy także obecni podczas uroczystości na Placu Biegańskiego.

Sudoku

Rozgrywki SUDOKU
już na stałe wpisały się w
kalendarz konkursowy
naszej szkoły. Nikogo
nie trzeba przekonywać,
że SUDOKU świetnie
rozwija dedukcję, myślenie kreatywne oraz
spostrzegawczość.
Wśród naszych uczniów
również znaleźli się fani
tych łamigłówek i podjęli wyzwanie, wypełniając plansze z trzech
różnych
poziomów
trudności. Zwycięzcą V
edycji Szkolnego Konkursu SUDOKU został
Mateusz Orowicz, uczeń klasy 2En. Kolejne miejsca zajęli Jakub Parkitny
– kl. 3Eng i Eryk Kocik – kl. 2En. Dziękujemy wszystkim uczestnikom,
gratulujemy wytrwałości i namawiamy jeszcze nieprzekonanych…
ćwiczcie już od jutra na kolejny Konkurs Sudoku. Do zobaczenia za rok!
■ Małgorzata Wypych, Barbara Markowska
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zdrowie

Zgłoś się na bezpłatne badania

„Różowy piknik”
przy częstochowskim szpitalu

W międzynarodowym
gronie o przyszłości
nikotyny i ograniczeniu
szkód związanych
z paleniem

W połowie czerwca (16-18)
w Warszawie odbyło się forum
poświęcone nikotynie i jej
przyszłości, a także politykom
zdrowotnym państw uwzględniającym redukcję szkód zdrowotnych związanych z paleniem
tytoniu.W tym roku myślą przewodnią (dziewiątego już) wydarzenia o nazwie Global Forum
on Nicotine jest właśnie ostatni
z wymienionych obszarów, czyli
ograniczenie szkód zdrowotnych.

Bezpłatne USG piersi, możliwość
wykonania makijażu pod okiem
profesjonalnej wizażystki i konsultacje z brafitterką, która
pomoże dobrać przyjazny
zdrowiu i figurze biustonosz – to
główne elementy „Różowego
pikniku”, który 24 czerwca odbędzie się na parkingu przed
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym (przy ul. Bialskiej).
W trakcie wydarzenia będzie
można również poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu kobiecych
chorób onkologicznych i ich profilaktyki.
Piknik będzie trwał w godzinach
10.00–14.00. Jego organizatorem
jest Ośrodek Leczenia Raka Piersi.
Wydarzenie ma bardzo rozbudowany program. Dla gości zaplanowano m.in. rozmowy z
ekspertami na temat profilaktyki
raka, zdrowego odżywiania i jego
znaczenia w zapobieganiu schorzeniu. Dodatkowo, specjaliści zaprezentują przy użyciu fantomu
jak skutecznie dokonać samobadania piersi. Uczestnicy spotkają
się także z członkiniami Stowarzyszenia Częstochowskie Ama-

zonki oraz pacjentkami Ośrodka
Leczenia Raka Piersi.
Dzięki organizatorom oraz partnerom wydarzenia, którzy także
zaangażowali się w przygotowania, kobiety będą mogły skorzystać z bezpłatnego USG piersi,
możliwości wykonania makijażu
pod okiem profesjonalnej wizażystki i konsultacji z brafitterką,
która pomoże dobrać przyjazny
zdrowiu i figurze biustonosz. Na
przybyłych czekać będzie również poczęstunek w postaci kawy,
owoców i zdrowych przekąsek.
– Rola profilaktyki raka od lat
stanowi w Polsce ważny temat
społeczny. Skuteczność terapii
onkologicznej jest tym większa,
im wcześniej choroba zostanie
zdiagnozowana. Dlatego tak
ważne jest wykonywanie regularnych badań – podkreśla Zbigniew
Bajkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. NMP w Częstochowie. – Nie
mniej ważna jest tzw. czujność
onkologiczna oraz podejmowanie
prozdrowotnych aktywności, w
tym również wdrożenie odpowiedniej diety. Czynników zwiększających ryzyko zachorowania
na nowotwór jest wiele, dlatego

chronić również należy się kompleksowo – dodaje.
Wśród zaproszonych na wydarzenie gości znaleźli się Fundacja
Oko w Oko z Rakiem, sklep Fiszbinka oferujący profesjonalne
dopasowanie bielizny oraz EkoDuszek – sklep ze zdrową żywnością. Gościem specjalnym imprezy
będzie Moniatoska, piosenkarka
i tancerka, która wystąpi przed
zgromadzoną publicznością.
■ oprac. Katarzyna Gwara

Warto przypomnieć, że rok temu
wiodącym tematem forum była
przyszłość nikotyny w kontekście
popularyzacji
alternatywnych
produktów nikotynowych, które
zdaniem wielu ekspertów są mniej
szkodliwą opcją dla dotychczasowych użytkowników tradycyjnych
papierosów. Forum GFN bierze
pod lupę szybko rozwijający się
obszar badań związanych z nikotyną i korzystaniem z niej, jak też
działania na poziomie instytucji
państwowych, w które systemowo może być wpisana polityka
redukcji szkód z użyciem e-papierosów, jak to ma miejsce na przykład w Wielkiej Brytanii.
Skąd takie podejście? Otóż, jak
tłumaczą organizatorzy GFN,
palenie tytoniu jest najbardziej
szkodliwym sposobem używania
nikotyny poprzez wydzielane
substancje smoliste i gazy zawarte w dymie papierosowym.
Jednak wiele osób ma trudności
z rzuceniem palenia, ponieważ
trudno jest im się obejść się bez
nikotyny. I to właśnie udostępnianie produktów niższego ryzyka
może w tym pomóc i ograniczyć
straty zdrowotne. Koncepcja ta

sięga 1976 roku, kiedy prof. Michael Russell stwierdził: „Ludzie
palą dla nikotyny, ale umierają od
smoły” i zasugerował, że stosunek
substancji smolistych do nikotyny
może być kluczem do bezpieczniejszego palenia.
Poszczególne rządy postawiły
na wdrożenie strategii redukcji
ryzyka, polegającej na rekomendowaniu pacjentom, którzy nie są
w stanie porzucić nałogu – potencjalnie mniej szkodliwych alternatyw, takich jak np. e-papierosy.
Robią to rządy Wielkiej Brytanii,
Nowej Zelandii, Kanady, czy Japonii. Z kolei nowozelandzkie ministerstwo zdrowia stwierdziło w
swoim komunikacie, że „poprzez
lepszą regulację prawną i dostęp
do publicznej informacji, jest
okazja do wspierania palaczy, by
przerzucili się na mniej szkodliwe
alternatywy, znacząco ograniczając ryzyko dla zdrowia ich i najbliższych”. Na marginesie trzeba
zaznaczyć, że należy zwracać
szczególną uwagę na to, po jakie
zamienniki wyrobów tradycyjnych
oraz po jakie e-papierosy sięgamy,
w szczególności na to, czy są one
poddawane regularnym badaniom
i testom, jak na przykład urządzenie Vuse.
W tegorocznej konferencji wzięli
udział eksperci, naukowcy i aktywiści zaangażowani w popularyzację wiedzy i informacji na ten
temat. Zasadna wydaje się teza wygłoszona przez Davida Sweanora
z Uniwersytetu w Ottawie: – Widzimy znaczną liczbę konsumentów,
która wyraża chęć przestawienia się
[na alternatywy - przyp. red.], jeśli
dostępne są zarówno produkty, jak
i informacja o nich.

budownictwo
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W tym celu realizuje 15 projektów

MZD chce podnieść bezpieczeństwo
na przejściach dla pieszych
Piętnaście różnych projektów
zamierza zrealizować MZD,
aby poprawić bezpieczeństwo
przy newralgicznych przejściach dla pieszych w różnych
częściach miasta. Chodzi
między innymi o nowe oznakowanie poziome i pionowe,
dodatkowe oświetlenie czy
elementy infrastruktury dedykowane niepełnosprawnym.
Inwestycje będą łącznie kosztować ponad pół miliona
złotych.
- Zaplanowane działania mają
znacznie
poprawić
sytuację
przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu drogowego - komentuje akcję Maciej
Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
Poniżej przedstawiamy szczegóły projektów, które zamierza
zrealizować MZD:
• Dostosowanie
istniejących
przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, ul.
Nowowiejskiego, Al. N.M.P.,
w Częstochowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
• Dostosowanie
istniejących
przejść dla pieszych na skrzy-

•

•

•

•

•

•

żowaniu ul. Kilińskiego, ul.
Śląskiej, Al. N.M.P. w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie
istniejących
przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Kościuszki, Al.
Wolności Al. N.M.P. w Częstochowie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Św. Rocha
i Św. Krzysztofa w Częstochowie.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Bialskiej w Częstochowie.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Dekabrystów w Częstochowie.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Okulic-

kiego i Mazowieckiej w Częstochowie.
• Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na
skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Św. Krzysztofa w Częstochowie.
• Dostosowanie
istniejących
przejść dla pieszych w rejonie

Placu Daszyńskiego w Częstochowie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
• Dostosowanie
istniejących
przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego, ul.
Popiełuszki, Al. N.M.P., w Częstochowie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
• Dostosowanie
istniejącego
przejścia dla pieszych przez
Al. N.M.P. w rejonie Ryneczku
w Częstochowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
• Dostosowanie
istniejących przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu ul. Wilsona,

Al. N.M.P., ul. Piłsudskiego
w Częstochowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
• Oświetlenie uliczne przejścia
dla pieszych ul. Dekabrystów
w Częstochowie.
• Oświetlenie uliczne przejścia
dla pieszych ul. PCK w Częstochowie pomiędzy szkołą
a szpitalem.
• Inwestycje zostaną dofinansowane w części ze środków
Marszałkowskiego Programu
Poprawy Bezpieczeństwa na
Drogach Województwa Śląskiego”.
■ Katarzyna Gwara

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Wybrane samochody na dzień 24 czerwca 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

218.900 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

FIAT TIPO
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł.,

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

46.900 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
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 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
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
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010, 
33.900 zł
KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013, 
33.900 zł
MAZDA III 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004,  2.500 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 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 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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Wakacyjne podróże

Limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych
Oficjalnie rozpoczęliśmy wakacje. A te jak wiadomo
sprzyjają podróżą – i tym bliższym, i tym dalszym. Przed
wyruszeniem w drogę warto
przypomnieć sobie, jakie limity prędkości obowiązują na
autostradach i drogach ekspresowych.
Co
istotne,
wzależą one nie tylko od typu
drogi, czy rodzaju pojazdów.
Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują
kwestie
bezpieczeństwa
ruchu, uwarunkowania techniczne drogi czy też zapisy
decyzji środowiskowej.
Co mówią przepisy o dopuszczalnych prędkościach
Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości
w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu.
Dla samochodów osobowych,
motocykli i pojazdów ciężarowych
o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:
• do 140 km/h - na autostradzie,
• do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
• do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej.
Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

•

do 80 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
Dla autobusów spełniających
dodatkowe warunki techniczne
określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
• do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.
Czasem są jednak dodatkowe
ograniczenia prędkości
Co istotne, zarządca drogi może
wprowadzić na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej dodatkowe ograniczenie prędkości.
W formie tradycyjnego znaku,
świetlnego lub na tablicy pryzmatycznej. Stosowanie się do nich
nie jest sugestią, ale obowiązkiem
użytkowników danej drogi. - Przyczyna dodatkowych ograniczeń
może wynikać np. z uwarunkowań
technicznych trasy. W grudniu
2010 r. zwiększono dopuszczalne
limity prędkości bez dostosowania do nich funkcjonujących czy
budowanych właśnie odcinków
dróg, które były projektowane
dla obowiązujących poprzednio
limitów – podkreślają drogowcy.
- Stałe, dodatkowe ograniczenie
prędkości na odcinku autostrady
lub drogi ekspresowej może wynikać z braku pasa awaryjnego
czy odpowiedniej widoczności na

zatrzymanie za sprawą nienormatywnego łuku drogi, zarówno w
poziomie, jak i w pionie. Może być
również związane z dużym natężeniem ruchu na danym odcinku
i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa – wyjaśniają.
Kolejna kwestia to zapisy decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzeba ograniczenia
emisji hałasu. Warto podkreślić,
że hałas emitowany przez pojazdy
jest przyczyną ograniczania prędkości przez zarządców autostrad i
dróg ekspresowych w innych krajach, m.in. w Austrii i Niemczech.
Na niższy limit prędkości na odcinkach dróg przebiegających w
tunelu mają z kolei wpływ kwestie
bezpieczeństwa oraz zapisy tzw.
Dyrektywy tunelowej Unii Europejskiej.
Zdarzenia drogowe, warunki
pogodowe i plac budowy
Krótkotrwałe
ograniczenie
prędkości może zostać wprowadzone za sprawą zabezpieczenia
zdarzenia drogowego lub naprawy
infrastruktury drogowej. - Inne
powody to roboty utrzymaniowe
czy też np. przeglądu stanu trasy.
W tym roku wprowadzaliśmy
również ograniczenie prędkości
za sprawą silnych wiatrów i w tym
przypadku najczęściej wykorzystywaliśmy znaki zmiennej treści

– tłumaczy GDDKiA.
Ograniczenie limitu prędkości
może również zostać wprowadzone za sprawą pogorszenia
stanu technicznego drogi, np.
braku odpowiedniej szorstkości
nawierzchni jezdni. Po przeprowadzeniu zabiegów naprawczych
znów można jeździć z prędkością
dopuszczoną przez Kodeks ruchu
drogowego.
Budowa nowych odcinków autostrad lub dróg ekspresowych
także może wiązać się z czasowym
ograniczeniem prędkości. Dzieje
się tak w trakcie prowadzonych
prac, gdy kierowcy korzystają z
nowego odcinka drogi z tymczasowym oznakowaniem poziomym
i pionowym. Po zakończeniu
prac na ciągu głównym trasy, gdy
trwają roboty poza nim lub nie
zakończyły się jeszcze procedury
odbiorowe.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:
• jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym
kierującym,
• hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego
utrudnienia,
• utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania
lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
Jadąc autostradą lub drogą ekspresową, kierujący pojazdem jest
obowiązany zachować minimalny
odstęp od pojazdu jadącego przed
nim na tym samym pasie ruchu.
Nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu, np. przy 100 km/h
to minimum 50 metrów, przy 120
km/h - 60 m, a przy 140 km/h - 70
m. Przepisu tego nie stosuje się
podczas manewru wyprzedzania.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie
bez względu na limity prędkości
Niezależnie jaki limit prędkości
obowiązuje na danym odcinku,
kierowca jest obowiązany jechać
z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch
się odbywa, a w szczególności:
rzeźby terenu, stanu i widoczności
drogi, stanu i ładunku pojazdu,
warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

W tunelach o długości przekraczającej 500 m, poza obszarem
zabudowanym, kierowca pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusu jest zobowiązany do utrzymania odległości nie mniejszej
niż 50 m. Jeśli kieruje zespołem
pojazdów lub pojazdem nie wymienionym wcześniej, odległość
minimalna wynosi 80 m.

Od września

Nie będzie nalepek
i kart pojazdu
Wkrótce wydawanie karty
pojazdu i nalepki kontrolnej
nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz
organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do
centralnej ewidencji pojazdów. Rozwiązanie ma
obowiązywać od 4 września.
Dzięki zmianie tych przepisów właściciele od 4 września
oszczędzą podczas rejestracji samochodu osobowego, np. sprowadzonego z zagranicy, 94,5 zł (karta
pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna
- 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł),
a w przypadku rejestracji pojazdu
wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i bez zachowania dotychczasowych
tablic rejestracyjnych - 19 zł (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata
ewidencyjna - 0,50 zł).
Koszt zarejestrowania od 4 września samochodu osobowego w powyższych przypadkach wyniesie
161,50 zł. Aktualnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego
sprowadzonego z zagranicy to 256
zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP
bez zachowania dotychczasowych
tablic - 180,5 zł.
Przy tej okazji warto wspo-

mnieć, że zmiany wprowadzone 31
stycznia pozwalają na zachowanie
dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Dzięki temu
nie trzeba ponosić opłaty za nowe
tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80
zł. W takim przypadku rejestrując
samochód właściciele oszczędzają
99,50 zł (tablice rejestracyjne - 80
zł, nalepka kontrolna - 18,50 zł,
opłata ewidencyjna - 1 zł), a w sytuacji, gdy jest miejsce na stosowną
adnotację w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i nie wydaje
się pozwolenia czasowego oszczędzają 113,5 zł (dodatkowo 13,5 zł
oraz 0,5 zł opłaty ewidencyjnej).
Koszt zarejestrowania od 31
stycznia samochodu osobowego
przy zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela pojazdu wynosi 81 zł, a w przypadku,
gdy nie wydaje się pozwolenia czasowego - 67 zł.
Zachowanie dotychczasowego
numeru rejestracyjnego pojazdu
jest możliwe, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne,
utrzymane w należytym stanie
tablice zgodne z obowiązującym
wzorem. Możliwość zachowania
tablic rejestracyjnych nie dotyczy
tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS
OFERUJEMY AKUMULATORY DO:
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
AUTOBUSÓW
MOTOCYKLI I SKUTERÓW
POJAZDÓW ROLNICZYCH
WÓZKÓW INWALIDZKICH
PRZEMYSŁOWE
TRAKCYJNE

OLEJE
SAMOCHODOWE

MOTOCYKLOWE

ul. Piastowska 81,
42-202 Częstochowa

WYMIANA OLEJU

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

www.bacart.com.pl
Bacart Centrum Akumulatorów

■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara
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aktualności z gmin / ogłoszenia

Uroczysty jubileusz

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Kocinie

Jubileusz stulecia jednostki
świętowała w niedzielę 12
czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie.
Odprawiona została uroczysta msza święta, były
również odznaczenia, uhonorowanie za wieloletnią służbę
i oprawa muzyczna, którą zapewniła
Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Mykanowa.
W wydarzeniu wzięli udział
zaproszeni goście, strażacy z sąsiednich jednostek OSP i mieszkańcy miejscowości. Obchody
rozpoczęły się od uroczystego
przemarszu spod remizy strażackiej do kościoła filialnego pw. Jana
Chrzciciela w Starym Kocinie,
gdzie mszę świętą odprawił ksiądz
wikary Kamil Chudy. Następnie
poczty sztandarowe, pododdziały
strażaków, zaproszeni goście i
mieszkańcy zgromadzili się po-

nownie przed siedzibą OSP, gdzie
rozpoczęła się część oficjalna
uroczystości. Prezes jednostki
druh Jarosław Migoń przywitał
grono zaproszonych gości, w
którym znaleźli się m.in. posłanka
Lidia Burzyńska, poseł Zdzisław
Wolski, Senator Ryszard Majer,
Radny Sejmiku Wojewódzkiego
Stanisław Gmitruk, członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP
RP i prezes ZMW druh Adam
Nowak, Starosta Kłobucki Henryk
Kiepura, Starosta Częstochowski
Krzysztof Smela, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie bryg. Paweł Froch, Wójt
Gminy Mykanów Dariusz Pomada
wraz z przedstawicielami Rady
Gminy Mykanów oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej im.Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym
Kocinie Maria Habrajska. Podczas
uroczystości odsłonięto tablicę
zmarłych strażaków, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa

odegrała hymn Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Starego Kocina, który
napisany został w 1947 roku
przez lokalnego nauczyciela, ludowego artystę i społecznika Tadeusza Biskupa. Hymn zaśpiewała
druhna Nadia Gołda. Dokonano
również symbolicznego przekazania jednostce nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
Renault D15, który został zaprezentowany i poświęcony.
Honorowe odznaczenia
Jednostkę OSP Stary Kocin odznaczono Złotym Znakiem OSP
RP oraz Złotą Odznaką Za Zasługi
dla Województwa Śląskiego. Medalem honorowym im. Bolesława
Chomicza odznaczony został
druh Damazy Grobelak. Złotą
Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczony
został druh Jarosław Migoń.
Srebrnym Medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczeni
zostali druhowie: Łukasz Grobelak, Dariusz Grobelak, Adriusz
Gołda, Albert Juszczyk, Andrzej
Binkowski. Brązowym Medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Anna
Kiszka, Szymon Migoń, Karol
Migoń, Mariusz Hutny, Paweł Janeczek, Marek Bawor, Henryk
Tyfel, Mirosław Małek, Marcin
Piech, Paweł Binkowski, Sławomir

Ścigała, Łukasz Kęsoń. Odznaką
„Strażak Wzorowy” odznaczony
został druh Kamil Hutny. Brązową
Odznaką Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej odznaczeni zostali:
Nikola Grobelak, Nadia Gołda,
Julia Psiuch, Oliwia Hutna, Marta
Polak, Julia Stolarska, Wiktoria
Fijałkowska, Olga Siwy, Oskar
Migoń, Maciej Nowicki, Hubert
Grobelak, Kacper Siwy, Patryk
Hutny, Miłosz Gołda, Dawid Padlewski, Antoni Respondek, Jakub
Jończyk, Oskar Hutny, Mariusz
Hutny, Mateusz Hutny, Bruno

Mazur, Maciej Bawor, Hubert
Ociepa. Odznaką „Za wysługę lat”
odznaczeni zostali: 65 lat – Jerzy
Migoń, 60 lat – Józef Hombek, 50
lat – Damazy Grobelak, 45 lat –
Józef Ścigała, Andrzej Bawor, 40
lat – Michał Grobelak, Edward
Janas, Stefan Flis, Lucjan Świąć,
35 lat – Grzegorz Migoń, Jarosław
Migoń, 30 lat – Albert Juszczyk,
25 lat – Adriusz Gołda, Dariusz
Grobelak, Edward Pytel, Henryk
Tyfel, 20 lat – Łukasz Grobelak,
Jerzy Mrowiec, Andrzej Binkowski, 15 lat – Anna Kiszka,
Mirosław Małek, Marcin Piech,
Adam Palutek, Paweł Binkowski,
Jan Hombek, Sławomir Ścigała,
Marek Bawor, 10 lat – Szymon
Migoń, Łukasz Kęsoń, Mariusz
Hutny, Paweł Janeczek, Krystian
Pikuła, Jacek Kowalski, Łukasz
Korbel, Michał Stolarski i Przemysław Pełka (pośmiertnie).
■ Paula Nogaj
OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 t.j.) oraz art. 10 § 1; art.
49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.05.2022r. na wniosek Wójta Gminy Mstów,
ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg dojazdowych ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa w miejscowości
Wancerzów, gmina Mstów”
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 990 k.m.2; 902/2 k.m.2; 900 k.m.2; 899 k.m.2;
898 k.m.2; 769/2 k.m.2; 765/3 k.m.2; 765/2 k.m.2; 759/3 k.m.2; 717/2 k.m.2; 897 k.m.2; 725/1 k.m.2;
724/1 k.m.2; 762/1 k.m.2 (762/7 k.m.2; 762/8 k.m.2); 761 k.m.2 (761/1 k.m.2; 761/2 k.m.2); 760 k.m.2
(760/1 k.m.2; 760/2 k.m.2); 725/2 k.m.2; 768/2 k.m.2 (768/3 k.m.2; 768/4 k.m.2).
Nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 762/7 k.m.2; 761/1 k.m.2; 760/1 k.m.2; 725/2
k.m.2; 768/3 k.m.2.
Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb ewid. Wancerzów; jedn. ewid. Mstów – dz. nr ewid.: 897 k.m.2; 724/1 k.m.2; 725/1 k.m.2.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 9, parter, pokój nr 14, tel. (34) 32-29-129.
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Konopiska

zdjęcia: Ewa Lasoń

W środę 15 czerwca
2022 r. na Stadionie
Lekkoatletycznym
w Konopiskach odbył
się Trzeci Dziecięcy Memoriał
I r e ny
Szewińskiej. W sportowych zmaganiach wzięło
udział ok. 470 dzieci z 25
klubów sportowych województwa śląskiego oraz
z Małopolski i Opolszczyzny.
Zawodnicy startowali w kategoriach
U12
i
U14.
Organizatorem wydarzenia
była
Gmina
Konopiska
wspólnie z Regionalną Radą
Olimpijską w Częstochowie.
Dzieci rywalizowały w konkurencjach Ireny Szewińskiej
– w biegu na 60m, 300m i 600m
oraz w skoku w dal. Ponadto
dziewczęta i chłopcy w kategorii
U12 (roczniki 2011-2012) zmierzyły się w rzucie piłeczką palantową, a w kategorii U14 kolejną
konkurencją było pchnięcie kulą.
W sztafecie mieszanej organizatorzy zaplanowali bieg 4x100m.
Imprezie towarzyszył ceremoniał
olimpijski – defilada sportowców,
sędziów, trenerów i zaproszonych

Stanisław Gmitruk,
Główny Specjalista
w Departamencie
Sportu w Urzędzie Mar-

gości, wprowadzenie flagi,
wciągnięcie jej na maszt, zapalenie znicza olimpijskiego,
przeczytanie apelu olimpijskiego. W wydarzeniu wzięli
udział olimpijczycy: siatkarz
Stanisław Gościniak oraz
lekkoatleci - Zuzanna Radecka-Pakaszewską i Jakub Jelonek.
Obecna była również rodzina
Ireny Szewińskiej - jej mąż Janusz, wnuczek Adam oraz syn,
poseł na sejm RP, Andrzej Szewiński. Pamięć patronki zawodów
uczczono chwilą ciszy oraz złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą. Przybyli ponadto
zaproszeni goście: przedstawiciel Marszałka Województwa
Śląskiego Adam Markowski, Starosta Powiatu Częstochowskiego
Krzysztof Smela, Prezes RR PKOL
Grzegorz Lipowski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

szałkowskim
Województwa
Śląskiego Joanna
Kot,
Przewodniczący
Rady
Gminy
Edward
Bałdyga,
Zastępca Naczelnika
Wydziału
Edukacji,
Zdrowia,
Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu Częstochowskiego Anna Dziewior, redaktor
naczelny Magazynu Olimpijskiego Henryk Urbaś, Prezes CKS
„Budowlani” Częstochowa Cze-

sław Lamch, Radni Powiatu Częstochowskiego: Joanna Tekiela
i Mieczysław Chudzik. - Zawody
przebiegły w pięknej, sportowej
atmosferze. Każdy z uczestników
zawodów otrzymał pakiet startowy, składający się z numeru
startowego, dyplomu uczestnictwa, breloku, wody mineralnej i wafelka, umieszczonych
w ozdobnym worku-plecaku.
Zwycięzcy konkurencji (20 osób)
otrzymali nagrody (sprzęt sportowy, albumy), a zdobywcom
miejsc 1-3 wręczono medale.
Kluby uczestniczące w zawodach otrzymały
puchary, albumy
i magazyny olimpijskie, a wszyscy
uczestnicy
mogli
korzystać z bufetu
–
podsumował
wydarzenie
Urząd
Gminy
w Konopiskach.
Głównym partnerem zawodów
był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, z którego
budżetu w znacznej części udało
się zrealizować III Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej.

PGE Ekstraliga

Włókniarz
Częstochowa
zmierzy się ze
Stalą Gorzów

zdj. Grzegorz Misiak

III Dziecięcy Memoriał Ireny Szewińskiej

W najbliższą niedzielę 26
czerwca na Arenie Zielona-energia.com Włókniarz
Częstochowa zmierzy się z
ekipą Moje Bermudy Stalą
Gorzów. Początek spotkania o godz. 19:15.
Obecnie Zielona-energia.com
Włókniarz Częstochowa zajmuje czwarte miejsce w tabeli z
ilością 10 punktów. Niedzielny
rywal biało-zielonych ma ich
na swoim koncie 14, zajmując
drugą pozycję w klasyfikacji.
Pojedynek tych dwóch drużyn
będzie mieć znaczący wpływ
na układ tabeli PGE Ekstraligi.
W poprzedniej kolejce podopieczni szkoleniowca Lecha
Kędziory przegrali w meczu
wyjazdowym z ZOOleszcz
GKM-em Grudziądz. 42:48.
Na konto Lwów trafił jedynie
punkt bonusowy za korzystniejszy wynik w dwumeczu
(107:73).

Trwają zapisy

Kolejna edycja zawodów Mstów Triathlon
Już 24 lipca miłośnicy
triathlonu będą mieli szansę
ponownie stanąć na starcie zawodów Mstów Triathlon.
Zeszłoroczna edycja cieszyła
się sporym zainteresowaniem
i w tym roku organizatorzy
liczą na równie dużą frekwencję. Wszyscy chętni mają
czas na zapisy jeszcze do końca
czerwca.
Cała strefa zawodów ulokowana
jest na terenie urokliwiej, wciąż
czynnej kopalni Piachu Zawada.
Na co dzień obiekt niedostępny
dla pływających, ten jeden raz w
roku zamienia się arenę triathlonowych zmagań. Czysta, przejrzysta woda i miękki piasek to
dopiero początek zabawy. Trasa

na pewno przyciągają również
nagrody, które w kategorii open
są nagrodami pieniężnymi. Organizatorami zawodów jest klub
Triathlon Training Center do którego należą zawodnicy z różnych
zakątków Polski, a którego Trenerzy na co dzień prowadzą treningi grupowe w Częstochowie i
Katowicach. Wszyscy chętni do
startu mają czas na zapisy jeszcze
tylko do końca czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem,
warto już teraz wejść na stronę
mstowtriathlon.pl i zapisać się na
jeden z dostępnych dystansów –
1/8IM (475m pływania / 22,5km
roweru / 5,25km biegu) lub 1/4IM
(950m pływania / 45km roweru /
10,55km biegu).

rowerowa to piękne tereny Jury,
z długimi prostymi, jak i wymagającym podjazdem, który w
tamtym roku zdziwił nie jednego
zawodnika. Dzięki poprowadzeniu trasy na pętlach jest ona
również bardzo widowiskowa dla
kibiców, którzy zawodnikom będą
mogli dopingować kilka razy podczas etapu rowerowego. Trzecia
konkurencja także nie będzie najprostsza. Początek trasy wiedzie
po asfaltowym, pofałdowanym
odcinku na agrafce, a pętlę kończy
krossowy odcinek po lesie, wokół
kopalni. Na liście startowej już
teraz można znaleźć ciekawe,
głośne nazwiska, a swój udział potwierdził już także Tomasz Marcinek, zwycięzca zeszłorocznej
edycji. Oprócz mocnej rywalizacji, zawodników do Mstowa
■
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