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Mieszkańcy Częstochowy i sąsiednich gmin skarżą się na nadmierny poziom hałasu  

generowany przez nowo wybudowaną Autostradę Bursztynową. Miasto przeprowadziło 

badania, które potwierdziły przekroczenie norm w newralgicznych punktach pomiaro-

wych. W wyniku nacisków ze strony Prezydenta Częstochowy i włodarzy sąsiednich 

gmin GDDKiA dokona oceny oddziaływania autostrady A1 w zakresie emisji hałasu  

na odcinku, na którym wcześniej Miasto przeprowadziło pomiary.

Autostrada Bursztynowa

Mieszkańcy  
Częstochowy  
i okolic skarżą się  
na hałas z A1

– Przekroczenia norm hałasu 
w  newralgicznych punktach po-
miarowych przy autostradzie zo-
stały potwierdzone badaniami 
natężenia hałasu realizowanymi 
w  celu wykonania Strategicznej 
Mapy Hałasu dla Miasta Czę-
stochowy. W  związku z  tym pre-
zydent Krzysztof Matyjaszczyk 
– razem z innymi samorządowcami 
z  subregionu północnego woje-
wództwa śląskiego – wielokrotnie 
występował do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
z  wnioskami o  przeprowadzenie 
oceny oddziaływania Autostrady 
na środowisko w  zakresie emisji 
hałasu i  podjęcia stosownych 
działań ograniczających uciążli-
wości – informuje częstochowski 
magistrat. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad od-
powiedziała na tę interwencję 
i  przystąpiła do oceny oddziały-
wania analizowanego odcinka 
autostrady A1 na środowisko, 

w  szczególności w  zakresie emisji 
hałasu. Analiza ma zostać prze-
prowadzona w ciągu czterech mie-
sięcy. Wykonuje ją firma Ekkom 
z  Krakowa za kwotę 208 tys. 485 
zł. Dzięki analizie określone zo-
stanie rzeczywiste oddziaływanie 
drogi na jakość powietrza oraz 
oceny skuteczności zastosowanej 
ochrony terenów zabudowy 
mieszkaniowej przed hałasem. 
– W  tym celu zostaną wykonane 
pomiary stężenia dwutlenku azotu 
oraz pomiary hałasu. Ponadto 
zweryfikowane i  porównane ze 
stanem rzeczywistym zostaną 
założenia i  symulacje kompute-
rowe, przedstawione w  raporcie 
do ponownej oceny oddziały-
wania na środowisko – zapowiada 
Marek Prusak, rzecznik prasowy 
GDDKiA. GDDKiA wyjaśnia, że po-
miary oraz obliczenia hałasu dro-
gowego muszą być zrealizowane 
przez akredytowane laborato-
rium. W  każdym z  wyznaczonych 

17 punktów pomiarowych wy-
konane będą ciągłe, 24-godzinne 
pomiary poziomu hałasu. Pomiary 
stężenia dwutlenku azotu (NO2) 
zostaną wykonane w ośmiu punk-
tach. Równolegle, w  tym samym 
czasie i  w  tych samych lokaliza-
cjach, wykonane zostaną pomiary 
natężenia ruchu (z  podziałem na 
pojazdy lekkie i  ciężkie), pręd-
kości pojazdów i  panujących wa-
runków atmosferycznych (siła 
i  kierunek wiatru, temperatura, 
wilgotność, ciśnienie). Uzyskane 
wyniki pomiarowe zostaną po-
równane z  wartościami dopusz-
czalnymi. Wskazane zostaną 
miejsca ewentualnych przekro-
czeń standardów akustycznych 
i jakości powietrza. Jeżeli badania 
hałasu wykażą przekroczenia 
standardów akustycznych, wy-
konawca przedstawi propozycje 
odpowiednich zabezpieczeń.

 ■ Paula Nogaj
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Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa zaprasza do udziału 
w  dwóch wydarzeniach, które od-
będą się w  przyszłym tygodniu. 
Jednym z  nich jest Forum Na-
ukowe pn. „Prawne i ekonomiczne 
perspektywy rozwoju przedsię-
biorczości lokalnej w  subregionie 
północnym województwa ślą-
skiego”. RIPH organizuje również 
II edycję Jurajskich Olimpów.

Forum Naukowe, którego orga-
nizatorami jest Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w  Często-
chowie, Fundacja Przyjazne Prawo, 
Uniwersytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza oraz 
Okręgowa Izba Radców Prawnych 
Delegatura w Częstochowie  odbędzie 
się 20 oraz 21 października br. przy  
ul. Zbierskiego 2/4.

H a r m o n o g r a m  F o r u m

20 października

9:00 - 10:30 - Uroczyste otwarcie 
Forum
1) Wystąpienia powitalne Pani 
Rektor UJD, Prezydenta Miasta 
Częstochowy, przedstawiciela RIPH 
w Częstochowie, przedstawiciela 
OIRP w Opolu oraz przedstawiciela 
Fundacji Przyjazne Prawo w Czę-
stochowie

2) Wystąpienia (lub prezentacje) 
w przedmiocie wskazania perspektyw 
rozwoju Częstochowy i Subregionu 
Północnego województwa śląskiego 
jako miejsca przyjaznego dla stu-
dentów oraz przedsiębiorców:
- wystąpienie Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego (lub osoby 
reprezentującej)

- wystąpienie przedstawiciela lub 
przedstawicieli Prezydenta Często-
chowy

- wystąpienie Starosty Często-
chowskiego lub przedstawiciela 
(przedstawicieli) Starosty Często-
chowskiego

- wystąpienie przedstawiciela Ka-
towickiej Specjalne Strefy Ekono-
micznej

- wystąpienie przedstawiciela UJD
- wystąpienie P. Piotra Soroczyńskiego 

– Głównego Ekonomisty Krajowej 
Izby Gospodarczej moderator 
pierwszej części Pan dr Mariusz 
Paradowski

10:30 - 11:00 - przerwa kawowa
11:00 – 13:15 – będą trwały równo-
legle dwa panele (panel I i II)
Panel I: warunki podjęcia działalności 
gospodarczej i możliwości pozyskania 
wsparcia ze środków publicznych 
na działalność tzw. start-up’ów 
z uwzględnieniem problematyki tzw. 
prostej spółki akcyjnej

Panel II: sukcesja przedsiębiorstw  
– firm rodzinnych.
13:15 - 14:15 – lunch
14:15 - 16:30 będą trwały równolegle 
dwa panele
Panel III: pozasądowe sposoby roz-
wiązywania sporów ze szczególnym 
uwzględnieniem mediacji
PANEL IV: problematyka zastojów 
płatniczych oraz zabezpieczania wie-
rzytelności
19:00 – 22:00 - Gala Konkursu Juraj-
skie Olimpy organizowanego przez 
Regionalną Izbę Przemysłowo-Han-
dlową w Częstochowie.

21 października

10:00 - 12:00 - Panel V: podatki 
i ubezpieczenia społeczne, z uwzględ-
nieniem tzw. estońskiego modelu opo-
datkowania działalności gospodarczej
12:00 - 12:45 - przerwa kawowa
12:45 - 15:00 – Panel VI: dotyczący 
prawa zamówień publicznych oraz 
problematyki umów cywilnoprawnych 
w zamówieniach publicznych.

Podczas II edycji Jurajskich Olimpów, 
która odbędzie się 20 października 
o  godz. 19:00 przy ul. Waszyngtona 
4/8 zostaną uhonorowane osoby za-
służone dla Miasta Częstochowy i  re-
gionu. Galę uświetni występ zespołu 
Olek Klepacz & Dźwiękoszczelni.

Udział w wydarzeniach jest 
bezpłatny, wymagane potwier-
dzenie udziału do 10.10.2022 r:  
Tel. 34 344 82 58  
lub e-mail: izba@riph.eu.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Miejskie Przedszkole nr 16 w  Częstochowie przy-
stąpiło do Ogólnoświatowej Kampanii ,,Pola 
Nadziei" we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

- Celem kampanii jest pomoc na rzecz osób objętych 
opieką hospicyjną. Symbolem kampanii jest kwiat żon-
kila i  właśnie cebulki tych kwiatów, które zakupiliśmy 
w hospicjum zasadziły do niezwykłej rabaty w kształcie 
Polski przedszkolaki z grupy Wynalazców z panią Mag-
daleną Sator – poinformowało Miejskie Przedszkole nr 
16 w Częstochowie, które przyłączając się do kampanii, 
wspiera ideę bezinteresownej pomocy - Czekamy do 
wiosny, aż żonkile pięknie rozkwitną, a  my tymczasem 
będziemy je pielęgnować – dodaje placówka i  dziękuje 
panu konserwatorowi Andrzejowi Suszkowi za wspa-
niały projekt i wykonanie rabaty.

Ogólnopolska Kampania

„Pole Nadziei”  
w Przedszkolu nr 16

RIPH

Forum Naukowe i II edycja 
Jurajskich Olimpów

 ■ zdj. Miejskie Przedszkole nr 16
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

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 więk-
szość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

“Wspólnie dla Częstochowy”

Stowarzyszenie posadziło  
10 dębów wzdłuż Alei 
Wolności

Stowarzyszenie “Wspólnie dla 
Częstochowy” po raz kolejny 
zaangażowało się w  zaziele-
nienie miasta z  okazji Dnia 
Drzewa. Posadzono 10 dębów 
o  wysokości 3 metrów 
w  samym centrum Często-
chowy – wzdłuż Alei Wolności 
w  ramach miejskiego pro-
gramu “Posadź drzewo 
w Częstochowie”.

– Zależy nam na tym by Często-
chowa była miastem zielonym, 
w  którym każdy z  nas może zna-
leźć miejsce do wypoczynku. 
Chcemy wspólnie z  miesz-
kankami i  mieszkańcami dbać 
o  przestrzeń, która nas otacza 
uzupełniając to, co już do tej pory 
udało nam się zrobić. Dlatego 
co roku staramy się „dotleniać” 
dzielnice Częstochowy – wy-
jaśnił członek stowarzyszenia. 
“Wspólnie dla Częstochowy” 
dotychczas zainicjowało zielone 

zakątki w  takich dzielnicach jak 
Ostatni Grosz, Mirów, Gnaszyn 
oraz Wyczerpy.

– „Posadź drzewo w  Często-
chowie” to miejska akcja zachę-
cająca mieszkanki i mieszkańców 
do zazielenia naszej wspólnej 
przestrzeni. Jeśli ktoś jest chętny 
by takie drzewo zasadzić może 
zgłosić się do nas, a  my pomo-
żemy dobrać miejsce i  odpo-
wiedni typ drzewka – przekonuje 
Łukasz Kot, naczelnik CUK, który 
brał udział w  poniedziałkowym 
sadzeniu drzew ze Stowarzy-
szeniem “Wspólnie dla Często-
chowy”. Akcja “Posadź drzewo 
w  Częstochowie” została zain-
augurowana przez Prezydenta 
Krzysztofa Matyjaszczyka, a  jej 
realizacją zajmuje się Centrum 
Usług Komunalnych. Więcej 
szczegółów o akcji można znaleźć 
na stronie https://cuk.czesto-
chowa.pl/posadzmy-drzewo-w-
-czestochowie/.

 ■ fot. Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kato-
wicach wraz ze służbami porządku publicznego 
dokonali interwencji na terenie opuszczonego zakładu 
przy ulicy Leśnej we Wręczycy Małej. Na posesji, gdzie 
kiedyś produkowano obcasy dla branży obuwniczej, 
ujawniono nielegalne składowisko odpadów.  

Miejsce zostało zabezpieczone i obecnie pracują tam biegli, 
których zadaniem jest wydanie opinii, dotyczącej rodzaju 
odpadów, znajdujących się na tym terenie. Przeprowadzone 
zostaną dodatkowe oględziny, mające ustalić dokładną ilość 
odpadów pozostawionych w  beczkach typu Mauser, o  po-
jemnościach 200 litrów i  1000 litrów. Takich sytuacji jak 
ta, jest w Polsce wiele – mafia odpadowa daje się we znaki 
różnym miastom i gminom, a sam proceder to często kata-
strofa nie tylko ekologiczna, ale także finansowa dla samo-
rządów. Przypomnijmy, że Częstochowa od kilku lat boryka 
się z  problemem nielegalnego składowiska odpadów przy  
ul. Filomatów. Pomimo wprowadzanych reformom, samo-
rządy nie są w stanie przeciwdziałać temu procederowi.

 ■ Rafał Swatek

Ujawniono kolejne składowisko

Nielegalne odpady 
we Wręczycy Małej

Ważne dla przyszłych emerytów

Gdzie szukać dokumentów sprzed lat?
Osoby, które niebawem będą 
składać wnioski emerytalne, 
powinny pomyśleć już o  kom-
pletowaniu dokumentów. 
Przez brakujące zaświad-
czenia sprzed lat, emerytura 
może być bowiem niższa. Do-
tyczy do w  szczególności 
dokumentacji, która potwier-
dzaja zatrudnienie i  wysokość 
zarobków przed 1999 rokiem.

- Pierwszym krokiem dla osób 
poszukujących swoich doku-
mentów jest sprawdzenie czy 
zakład pracy, w  którym praco-
waliśmy, a  zgubiły nam się świa-
dectwa pracy, jeszcze istnieje. 
Jeśli nie, to na podstawie cho-
ciażby pism, wpisów w  starych 
książeczkowych dowodach oso-
bistych czy legitymacjach ubez-
pieczeniowych warto ustalić 
dokładną nazwę i adres ostatniej 
siedziby. To podstawa, żeby roz-
począć poszukiwania w  archi-
wach i instytucjach komercyjnych 
przechowujących dokumentację 
osobową i  płacową – wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS woje-
wództwa śląskiego.

Gdzie szukać?

Oczywiście w  najlepszej sytu-
acji są osoby, których pracodawca 
wciąż funkcjonuje. Powinien on 
wystawić byłemu pracownikowi 
zaświadczenie o  zatrudnieniu 
oraz o osiąganych zarobkach. Jeśli 
jednak zakładu już nie ma i nie ma 
też następcy prawnego takiego 
przedsiębiorstwa, to informacji 
trzeba szukać w  bazie zlikwido-
wanych lub przekształconych za-
kładów pracy, którą ZUS prowadzi 
na stronie internetowej.

- Taki kłopot może ominąć 
osoby, które pracowały w małych 
zakładach zatrudniających do 20 

osób. Taki pracodawca miał obo-
wiązek zgłaszania pracowników 
w  ZUS z  imienia i  nazwiska, czyli 
w  imiennych deklaracjach roz-
liczeniowych. Wtedy wystarczy 
podać dokładny adres tego pra-
codawcy, imię i  nazwisko właści-
ciela firmy, numer konta płatnika 
składek (NKP). Wówczas, nawet 
jeśli zakład pracy nie istnieje, 
ZUS potwierdzi okres zatrud-
nienia i wysokość wynagrodzenia 
– podpowiada rzeczniczka. Sytu-
acja może być zgoła inna w  du-
żych przedsiębiorstwach, gdzie 
składki były odprowadzane bez-
imiennie, za wszystkich pracow-
ników łącznie, więc ZUS nie ma 
możliwości potwierdzenia wy-
sokości wynagrodzenia i  zatrud-
nienia. Dlatego z zakładów pracy 
zatrudniających powyżej 20 osób 
świadectwa pracy i  dokumenty 
o wynagrodzeniu są konieczne.  

Zagubione, porzucone,  
zlikwidowane

- Jeśli dokumenty potwierdza-
jące zatrudnienie zabrała po-
wódź, czy inny żywioł, albo były 
pracodawca ogłosił upadłość lub 
nie zabezpieczył akt osobowych 
i płacowych to może być problem 
z uzyskaniem dostępu. Zwłaszcza 
wtedy, gdy ktoś wypełnia 
wniosek o  emeryturę, rentę, 
świadczenie przedemerytalne 
czy ustalenie kapitału począt-
kowego, i  chce udowodnić staż 
pracy i  wysokość wynagrodzenia 
przed 1999 rokiem – wyjaśnia 
Beata Kopczyńska, rzeczniczka 
ZUS województwa śląskiego 
i  dodaje - Likwidowane lub prze-
kształcone zakłady pracy miały 
swoich następców prawnych i  to 
te podmioty powinny przejąć 
archiwalne dokumenty. Mogą 
to być np. spółki prawa handlo-
wego bądź cywilnego, powstałe 
po sprywatyzowaniu przedsię-

biorstw. Niewykluczone, że będą 
to też organy założycielskie, czyli 
urzędy wojewódzkie albo organy 
nadrzędne, czyli konkretne mini-
sterstwa.

Baza nieistniejących firm

Na podstawie informacji 
z  urzędów centralnych, wo-
jewódzkich i  archiwów pań-
stwowych ZUS stworzył bazę 
zlikwidowanych lub przekształ-
conych zakładów pracy. Jest 
to alfabetyczny spis nieist-
niejących już przedsiębiorstw 
i  miejsc przechowywania doku-
mentacji „kadrowej”. Są tam też 
dane organizacji związkowych, 
spółdzielni, PGR-ów, a  katalog 
byłych pracodawców jest ciągle 
aktualizowany. Jest on dostępny 
dla klientów ZUS na stronie in-
ternetowej: https://www.zus.pl/
swiadczenia/emerytury/baza-zli-
kwidowanych-lub-przeksztalco-
nych-zakladow-pracy

Archiwa państwowe i przecho-
wawcy komercyjni

Instytucją, która przechowuje 
dowody dotyczące pracy i  płac 
od pracodawców z  całej Polski, 
których postawiono w stan likwi-
dacji lub których upadłość ogło-
szono, jest działające od 2004 
r. Archiwum Państwowe Doku-
mentacji Osobowej i  Płacowej 
w  Milanówku pod Warszawą. 
Archiwum wydaje zaświadczenia 
lub poświadczone kserokopie 
dokumentacji płacowej. Tam też 
znajdziemy bazę instytucji prze-
chowujących dokumentację. 
Dokumenty potwierdzające staż 
i  płace ze zlikwidowanych spół-
dzielni oraz organizacji spół-
dzielczych mógł przejąć związek 
rewizyjny, w  którym była zrze-
szona spółdzielnia lub Krajowa 
Rada Spółdzielcza z  siedzibą 
w Warszawie.

Przejścia nie ma

Kładka nad 
Wartą została 
uszkodzona

Nie można korzystać z przejścia kładką 
dla pieszych nad rzeką Wartą na łącz-
niku pomiędzy ul. Krakowską a ul. ks. 
Wróblewskiego – informuje Miejski Za-
rząd Dróg w Częstochowie.

Kładka została podpalona w miniony 
weekend i ze względu na jej obecny stan 
pozostanie zamknięta dla użytkowników do 
momentu usunięcia zagrożenia.



4 PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 PAŹDZIERNIKA 2022 aktualności

Jeżeli posiadacie psa, musicie pa-
miętać o  konieczności 
zarejestrowania go w gminie i za-
płacenia podatku za jego 
posiadanie. Kiedy opłata za psa 
musi zostać uiszczona i  kto jest 
z  niej zwolniony? Ile wynosi po-
datek za posiadanie czworonoga? 
Do kiedy należy go uiścić? Zapo-
znaj się z poniższym poradnikiem.

Wysokość podatku od psa nie jest 
jednolita na terenie kraju – każda 
gmina ustala kwotę podatku indy-
widualnie lub zupełnie z  niego re-
zygnuje. Polskie prawo wyznacza 
jednak górną granicę jego wyso-
kości – w 2022 roku wynosi ona 135 
złotych. W  przyszłym roku czeka 
nas wyższa podwyżka niż zwykle. 
W 2021 opłata ta wynosiła bowiem 
130,30 zł, zaś obecnie 135,00 zł. 
W  2023 r. podwyżka sięgnie ponad 
15 zł i  podatek od posiadania psa 
będzie wynosił 150,93 zł.

Uwaga!
Jeżeli gmina pobiera podatek od 

posiadania psa, należy obowiąz-
kowo zarejestrować swojego czwo-
ronoga w  urzędzie gminy. Podatek 
musi zapłacić każdy posiadacz psa 
mieszkający w  gminie, która na-
kłada na swoich mieszkańców taki 

obowiązek - gmina Częstochowa 
pobiera taki podatek. Zgodnie z art. 
18a ust. 2  ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

Opłaty od posiadania psów nie 
pobiera się od:

- członków personelu przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych oraz innych osób 
zrównanych z  nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów mię-
dzynarodowych, jeżeli nie są oby-
watelami polskimi i nie mają miejsca 
stałego pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej - pod warun-
kiem wzajemności;

- osób zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności w  ro-
zumieniu przepisów o  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych - 
z tytułu posiadania jednego psa;

- osób niepełnosprawnych w  rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji za-
wodowej i  społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych 
- z  tytułu posiadania psa asystują-
cego;

- osób w  wieku powyżej 65 lat pro-
wadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe - z tytułu posiadania 
jednego psa;

- podatników podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych - z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów.

Wyżej wymienione podmioty nie 
muszą uiszczać opłaty za jednego 
psa. Będą jednak zmuszone do za-
płaty podatku za każdego kolejnego 
czworonoga. Jeżeli posiadacz psa 
płaci podatek rolny w  Częstochowie 
od użytków rolnych o  powierzchni 
większej niż 1 hektar lub 1 hektar 
przeliczeniowy, wówczas zostanie 
zwolniony z  podatku na jednego lub 
dwa psy za każdego kolejnego czwo-
ronoga będzie musiał zapłacić. Nie-
które gminy zwalniają z opłaty osoby, 
które adoptowały psa ze schroniska 
lub ich czworonogi są oznakowane 
chipem. Szczegółowych informacji 
należy szukać na stronie interne-
towej swojego urzędu.

Rejestracja psa w urzędzie  
w Częstochowie

Ponieważ w  Częstochowie obo-
wiązuje podatek za posiadanie psa, 
właściciel musi zarejestrować swo-
jego czworonoga w  Urząd Miasta. 
Usługa jest bezpłatna. Właściciel 
ma obowiązek zgłosić posiadanie 
psa do dwóch miesięcy od jego 
kupna lub narodzin. Zgłoszenia 
można dokonać:
- tradycyjnie, składając zgłoszenie 

w papierowej wersji w UM w Czę-
stochowie,

- przez Internet, konieczne jest 
posiadanie Profilu Zaufanego lub 
podpisu kwalifikowanego.

 ■ TS

Na Wyczerpach pięć wiat zazie-
leni się w przyszłym roku dzięki 
roślinności, która została przy 
nich posadzona w  ramach reali-
zacji zadania z  Budżetu 
Obywatelskiego.

Systemy zazielenienia przyczy-
niają się nie tylko do podniesienia 
walorów estetycznych otoczenia, 
ale wpływają także oczyszczająco 
na powietrze i  wykazują zdolności 
do biofiltracji oraz redukują hałas. 
W  ramach zadania „STOP SMOG! 
Zielony pochłaniacz smogu w  dziel-

nicy Wyczerpy – Aniołów” powstało 
pięć zielonych instalacji na przystan-
kach: Rędzińska (kierunek Rędziny), 
Wyczerpy Górne (kierunek II Aleja 
NMP), Norwida (kierunek Norwida), 
Młynarska (kierunek Korkowa) 
i Karłowicza (kierunek Rząsawa).

– Zakres wykonanych prac obej-
mował zaprojektowanie oraz wyko-
nanie zielonych ścian, czyli montaż 
metalowych konstrukcji, przygoto-
wanie rabat oraz zakup i  sadzenie 
roślin. Ponadto nasadzenia miały 
uwzględnić całkowitą wymianę ziemi 

na żyzną z dodatkiem hydrożelu, wy-
ściółkowanie rabaty agrotkaniną 
i korą. Wśród wykorzystanych roślin 
znalazły się: hortensja pnąca, wino-
bluszcz pięciolistkowy odmiana mu-
rowa, bluszcz pospolity i  trzmielina 
Fortune’a. Realizatorem zadania była 
firma KAMBERG Kamil Młyńczak, 
koszt realizacji to blisko 58,5 tys. zł 
– informuje częstochowski magistrat 
i  przypomina wykonanie większej 
liczby ,,zielonych ścian” w  ramach 
STOP SMOG zaplanowano także 
na budynkach szkół podstawowych 
oraz na budynku Hali „Polonia” oraz 
siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg 
przy ul. Legionów. Prace mają ruszyć 
jeszcze w tym miesiącu.

W trosce o środowisko

Zielone wiaty na Wyczerpach

Złożono kwiaty na grobie poetki

Mija 55 lat od śmierci 
Haliny Poświatowskiej
11 października 
mija 55 lat od 
śmierci Haliny Po-
światowskiej. Na 
cmentarzu św. 
Rocha, gdzie zo-
stała pochowana 
poetka przedsta-
wiciele Urzędu 
Miasta w towarzy-
stwie strażników 
miejskich złożyli 
wiązankę kwiatów. Grób 
Haliny Poświatowskiej od-
wiedzili także uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 29 
w Częstochowie.

Halina Poświatowska 
z  domu Myga urodziła się 9 
maja 1935 r. w  Częstochowie 
przy ul. 7 Kamienic jako córka 
Feliksa i Stanisławy z Ziębów. 
Obecnie w  tym miejscu zna-
leźć można tablicę z  jej podo-
bizną i  fragmentem wiersza 
o  ulotności życia. W  1945 
roku, kiedy Halina miała dzie-
sięć lat przeszła anginę, która 
w  efekcie przyczyniła się do 
zapalenia stawów, a  później 
poważnej choroby serca. W la-
tach 1948-1951 Halina uczyła 
się w  gimnazjum „Nauka 
i  Praca”, a  po jego zamknięciu 
w  żeńskim Liceum im. Ju-
liusza Słowackiego przy ulicy 
Kościuszki w  Częstochowie. 
W  międzyczasie rozpoczęła 
leczenie w  III Klinice Chorób 
Wewnętrznych w  Krakowie, 
kierowanej przez profesora 
Juliana Aleksandrowicza. 
W  lipcu 53. roku poznała 
w  Kudowie Adolfa Ryszarda 
Poświatowskiego – malarza, 
studenta Wydziału Reżyserii 
Łódzkiej Szkoły Filmowej, 
który również cierpiał na nie-
uleczalną chorobę serca. Rok 
później, 30 kwietnia w często-
chowskim Urzędzie Stanu Cy-
wilnego para zawarła związek 

małżeński, a  w  czerwcu ślub 
kościelny w parafii św. Jakuba. 
Adolf Poświatowski zmarł 
nagle 23 marca 1956 roku 
w Krakowie, a w grudniu Haśka 
zadebiutowała na łamach 
„Gazety Częstochowskiej” 
wierszami: „Szczęście” i „Czło-
wiek z  Annapurny”. W  1957 
roku miała swój ogólnopolski 
debiut poetycki  w  „Kierun-
kach”, a  potem w  krakowskiej 
„Zebrze”. Rok później Halina 
Poświatowska udała się do 
Filadelfii, aby poddać się nie-
uniknionej operacji serca. 
W  tym samym roku ukazał 
się w  krakowskim Wydawnic-
twie Literackim jej pierwszy 
tomik poezji pt. „Hymn bał-
wochwalczy”. W  1959 roku 
otrzymała stypendium i  roz-
poczęła naukę w  Smith Col-
lege w Northampton w  stanie 
Massachusetts. W  tym czasie 
na Ogólnopolskim Festiwalu 
Młodej Poezji „Hymn bał-
wochwalczy” otrzymał wy-
różnienie jako najciekawszy 
debiut książkowy. Jej edukacja 
w  Ameryce trwała do 1961 
roku. 20 lipca na pokładzie 
„Batorego” wróciła do Polski, 
gdzie pisała, tworzyła, publi-
kowała, studiowała a  później 
pracowała. Zmarła przed-
wcześnie – 11 października 
1967 roku, mając zaledwie 32 
lata. Została pochowana na 
cmentarzu św. Rocha w  Czę-
stochowie.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

W 2023 zapłacimy więcej

Podatek od psa
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Rędziny

Kolejna rozbudowa  
oświetlenia ulicznego

Blachownia

Warsztaty pierwszej pomocy  
w CAO

Kruszyna

Realizacja programu  
„Umiem pływać”

Koniecpol

Doposażono boisko w sołectwie 
Radzoszewnica

Olsztyn

Nocny Bieg o Dynię

Bargły

Grażyna Nowak 
najlepszym sołtysem

W  gminie Rędziny realizowane będą 
kolejne inwestycje dotyczące rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego. Gotowe są 
już projekty, które dotyczą kilku ulic 
w  miejscowościach: Rędziny, Rudniki, 
Kościelec i Madalin.

Jakiś czas temu zrealizowano trzeci w  la-
tach 2017-2021 projekt unijny, który polegał 
m.in. na wymianie starych opraw na nowo-
czesne i energooszczędne oprawy typu LED. 
- W  sumie w  ramach tych trzech inwestycji 
zamontowano ponad 700 opraw ledowych, 
kosztem ok. 1 mln zł. Ostatnie miesiące 
upłynęły natomiast pod znakiem przygo-
towywania dokumentacji projektowych 
dotyczących kolejnych ulic – podsumowuje 
samorząd i  informuje, że zaprojektowana 
jest już nowa linia na ul. Wojska Polskiego 
i  Glinianki w  Rudnikach. W  przypadku ul. 
Wojska Polskiego inwestycja realizowana 
będzie na odcinku 470 m. Z kolei na ul. Gli-
nianki powstanie linia o  długości 110 m. 
Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji 
oświetlenia na ul. Wodnica w Rudnikach (do 

pomnika ofiar), gdzie linia ma mieć długość 
500 m. Urząd dysponuje już także dokumen-
tacją oświetlenia ulicznego stawu przy ul. 
Madalińskiej w  Madalinie, a  także budowy 
oświetlenia dróg gminnych: ul. Madalińskiej 
(odcinek od ul. Nowej) w Kościelcu, Makowej 
i ulicy bocznej od ul. Makowej w Madalinie, 
a także ul. Jaskrowskiej w Rędzinach. Samo-
rząd zapowiada, że w najbliższej przyszłości 
sukcesywnie realizowane będą te projekty, 
dzięki którym znacząco powiększy się sieć 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Nie wszyscy wiedzą, jak zachować się 
w  sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje po-
mocy. Wynika to ze strachu lub 
poczucia, że ma się niewystarczającą 
wiedzę i  umiejętności. Dlatego więc 
w  CAO odbyły się warsztaty z  udzie-
lania pierwszej pomocy.

Zajęcia odbyły się 6 października. Ich 
organizatorem był Zespół Interdyscy-
plinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie. Podczas warsztatów omó-
wione i  pokazane na fantomach zostały 
czynności z  zakresu resuscytacji krą-
żeniowo - oddechowej, procedury za-

chowań w  sytuacjach zagrożenia życia, 
w  przypadku zasłabnięć, zranień, zwich-
nięć i złamań. Uczestnicy warsztatów pod 
okiem ratownika medycznego oraz prezes 
OSP W  Blachowni pani Kariny Cynkow-
skiej mogli samodzielnie wykazać się 
praktyczną znajomością zasad udzielania 
pierwszej pomocy – ułożenia w  pozycji 
bezpiecznej, przeprowadzania resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej u  doro-
słych, dzieci |i  niemowląt. Uczestnicy 
zajęć poznali również zasady używania 
i  działania defibrylatorów zewnętrznych, 
które w  ostatnich latach stały się bardzo 
popularne.

Od kilku lat gmina Kruszyna realizuje 
program „Umiem pływać”, dofinanso-
wany ze środków Ministerstwa Sportu. 
Celem projektu jest oczywiście nauka 
pływania uczniów w określonej grupie 
wiekowej. W  tym roku dzieci klas III 
i IV szkół, które znajdują się pod jurys-
dykcją gminy uczęszczały za zajęcia 
prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów na pływalni krytej „Sien-
kiewicz” w Częstochowie.

- Szkoły zgłosiły w  sumie 46 osób. Dwu-
godzinne zajęcia odbywały się w  każdy po-
niedziałek. Opiekę pedagogiczną nad grupą 
amatorów pływania sprawowali nauczycie 
z  poszczególnych szkół. Uczniowie musieli 
się nauczyć pływać w ciągu 20 godzin zajęć. 
Cel został osiągnięty – informuje Urząd 
Gminy Kruszyna. 26 września odbyło się 
uroczyste zakończenie tej edycji programu. 
Młodzi pływacy otrzymali z  rąk wicedyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w  Częstochowie dyplomy, a  pamiątkowymi 

medalami uhonorowała dzieci wójt gminy 
Kruszyna Jadwiga Zawadzka. To właśnie 
ona były inicjatorką całego przedsięwzięcia. 
Nie zabrakło podczas spotkania słodkiego 
poczęstunku, o  który zadbała wiceprezes 
Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa. Na 
zakończenie dzieci pochwaliły się nabytymi 
umiejętnościami i  każde z  nich przepłynęło 
długość basenu. - Serdecznie gratulujemy 
młodym pływakom, życzymy dalszego do-
skonalenia nabytej umiejętności, zdrowia 
i  sprawności fizycznej. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się do reali-
zacji projektu nauki pływania. Umiejętność 
pływania jest nieodzownym elementem 
naszego życia. Przydaje się na wakacyj-
nych wyjazdach, pozwala uprawiać sporty 
wodne,  ale również  regenerować zdrowie 
psychiczne, korygować różnego rodzaju 
niedomagania zdrowotne – podsumowuje 
Urząd Gminy Kruszyna i  wyraża nadzieję, 
że w  przyszłym roku również uda się zre-
alizować kolejną edycję programu.

W ramach tegorocznego marszałkow-
skiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”  
gmina Koniecpol otrzymała dotację na 
realizację zadania pn.: „Zakup i montaż 
elementów wyposażenia boiska w So-
łectwie Radoszewnica”.

Przedsięwzięcie zakładało zakup 
i  montaż piłkochwytów z  zewnętrznej 
strony boiska o  dł. 37 m, wysokości 6 m 
oraz dwóch bramek do piłki nożnej o wym. 
5 m x 2 m wraz z  siatką. Ponadto zago-
spodarowano również teren przy boisku 

poprzez montaż obiektów małej archi-
tektury: czterech  ławek  i czterech koszy 
na śmieci, w  celu utrzymania porządku 
w  miejscu publicznym. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 50 000,00 zł, z  czego 
40 000, 00 zł pochodziło z  dofinanso-
wania z  środków budżetu Województwa 
Ślaskiego. Pozostała część stanowiła 
wkład własny gminy i  została sfinanso-
wana ze środków funduszu sołeckiego 
Sołectwa Radoszewnica. -Wyposażenie 
infrastruktury sportowej przyczyni się 
do rozwoju fizycznego dzieci i  młodzieży 
oraz ich uzdolnień sportowych i promocji 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie 
powszechności oraz dostępności do 
sportu, zostaną stworzone możliwości 
wykorzystania obiektu dla organizacji 
imprez sportowych o  charakterze rekre-
acyjnym, co znacząco wpłynie na profi-
laktykę i  przeciwdziałanie zagrożeniom 
społecznym poprzez zagospodarowanie 
czasu wolnego – przekonuje Urząd Gminy.

W sobotę, 29 października na błoniach 
zamkowych w  Olsztynie odbędzie się 
druga edycja ,,Nocnego Biegu o Dynię”. 
Jego organizatorem jest Stowarzy-
szenie Sportowe ,,Słońca Jury”.

Uczestnicy biegu będą bieli do pokonania 
dystans 8 km lub 5 km. Trasa wyznaczona 
została po pobliskich, malowniczych te-
renach leśnych. Podziwiać będzie można 
również piękną scenerię oświetlonego 
zamku. Dla najmłodszych przewidziano 

bieg na 700 m. - Zapraszamy wszystkich 
do wspólnej zabawy. Zapewniamy świetną 
atmosferę i  obsługę trasy z  pochodniami. 
Podczas imprezy odbędzie się loteria fan-
towa dla uczestników marszobiegu oraz 
ognisko z  ciepłym poczęstunkiem – za-
powiadają organizatorzy. „Bieg o  Dynię” 
to nie tylko sportowe zmagania, ale także 
działanie o  charakterze charytatywnym. 
W tym roku będzie można zakupić między 
innymi ciasta, a dochód ze sprzedaży zasili 
konto chorej Paulinki, która walczy z  bia-
łaczką limfoblastyczną typu B.

6 października w  Wiśle odbyło się 
Forum Sołtysów Województwa Ślą-
skiego, podczas którego I  nagrodę 
w  kategorii „Najlepszy sołtys” otrzy-
mała  Grażyna Nowak – sołtys 
sołectwa Bargły.

Wydarzenie połączone było z  podsu-
mowaniem konkursu „Piękna wieś wo-
jewództwa śląskiego”, którego celem 
jest wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzenie aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu przestrzennego oraz 
pielęgnowanie środowiska naturalnego. 
Ponadto konkurs promuje również dzia-
łania związane z  zachowaniem tradycji 
oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości 
lokalnej wsi. Konkurs obejmował kilka 
kategorii – w  tym na „Najlepszego soł-

tysa”. Jej laureatem została w  tym roku 
Grażyna Nowak, sołtys sołectwa Bargły. 
Jako pierwszy podczas gali gratulacje 
złożył pani sołtys wójt gminy Poczesna – 
Krzysztof Ujma.

 ■ zdj. UG Rędziny

 ■ zdj. UG Poczesna

 ■ zdj. UG Koniecpol
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W  Zespole Szkół Mechaniczno-
-Elektrycznych w  Częstochowie 
12 października odbyła się inau-
guracja XVIII Kampanii Białych 
Serc, której głównym celem jest 
podniesienie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa wśród 
dzieci i  młodzieży. Szczególnie 
ważne w  czasie trwania kam-
panii jest zwrócenie uwagi na 
zagrożenia płynące z  uzależ-
nienia od alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy, hazardu czy gier 
komputerowych.

Tegorocznym hasłem prze-

wodnim jest: „WŁĄCZ ALARM”, 
a poruszany temat dotyczy uzależ-
nienia od telefonu komórkowego 
– fonoholizmu. Kampania jest or-
ganizowana wspólnie z  Urzędem 
Miasta, Wydziałem Ruchu Drogo-
wego oraz Wydziałem Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w  Czę-
stochowie i  trwać będzie do 23 
października 2022 r. Edukacyjno-
-profilaktyczną Kampanię Białych 
Serc zainaugurowano hymnem 
kampanii w  wykonaniu Marcina 
Chojnackiego. Następnie powi-
tano zaproszonych gości i  przed-
stawiono plan oraz założenia akcji. 
Uczniowie i zaproszeni goście mieli 
okazję wysłuchać przemówień dy-
rekcji szkoły - pani Ewy Teperskiej 
i  pana Tomasza Dobosza, wicepre-

zydenta Częstochowy, Ryszarda 
Stefaniaka oraz mł. asp. Marioli Ko-
walczyk-Trąbskiej. Na koniec odbył 
się Solidarny Protest Przeciwko 
Narkotykom i  Przemocy, podczas 
którego uczniowie wraz z  na-
uczycielami przeszli przed szkołą 
z  transparentami oraz białymi ser-
cami i  balonami, które są znakiem 
rozpoznawczym Kampanii.

„Zdrowe Białe Serca  
– bieg po zdrowie”

W poniedziałek, 17 października 
w  związku z  trwaniem kampanii 
odbędzie się sztafetowy bieg bia-
łych serduszek, „Zdrowe Białe 
Serca – bieg po zdrowie”, organizo-
wany przez jedną z klas. Ma on na 
celu pokazanie, że lepiej jest uza-

leżnić się od sportu niż od używek 
lub telefonu. Następnie tego dnia 
młodzież pojawi się w częstochow-
skich alejach z  białymi balonami 
i sercami w ramach akcji „Dopalam 
się zdrowo”, aby rozdawać miesz-
kańcom Częstochowy owoce 
i  głosić hasła promujące zdrowy 
tryb życia i  informując o  szkodli-
wych skutkach uzależnień. Poli-
cjanci Wydziału Prewencji KMP 
w  Częstochowie przeprowadzą 
prelekcję nt. środków psychoak-
tywnych i  skutków ich zażywania. 
Po południu odbędzie się również 
„Debata Młodych o  Młodych” na 
temat uzależnień – projekcja filmu 
o  uzależnieniach, prelekcja pra-
cownika Młodzieżowego Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w  Często-
chowie oraz dyskusja w  celu zna-
lezienia rozwiązań dotyczących 
problemów młodzieży i  pokony-
wania uzależnień.

„Odłóżmy telefon  
– niech świat będzie jeszcze 

 kolorowy”

19 października młodzież rów-
nież wyruszy w  teren i  w  rejonie 
przejść dla pieszych pojawi się 
z  transparentami i  białymi ser-
cami w ramach akcji „Odłóżmy te-
lefon – niech świat będzie jeszcze 
kolorowy”. Będzie to apel do mło-
dzieży i kierujących, aby odłożyli 
telefony w  czasie poruszania się 
po drogach publicznych i przeka-
zanie informacji o  zagrożeniach 
płynących z  uzależnienia od 
urządzeń elektronicznych i  kon-
sekwencjach korzystania z  nich 
w czasie jazdy samochodem. Od-
będzie się także prelekcja nt. bez-
pieczeństwa w  ruchu drogowym 
i konsekwencji nie stosowania się 
do przepisów.

„Biała łapka” i „Domek  
dla kotka”

W  czwartek, 20 października 
odbędą się akcje „Biała łapka” 
i  „Domek dla kotka”, kiedy to dla 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt przy ulicy Gilowej 44/46 zo-
stanie przekazana żywność i  inne 
niezbędne rzeczy. Na terenie 
szkoły zostanie także umiesz-
czony „domek dla kota” zakupiony 
z  zebranych środków pienięż-
nych. Następnie Oddział Przygo-
towawczy Młodzieży z  Ukrainy 
odśpiewa po polsku piosenkę 

„Wehikuł Czasu” zespołu Dżem. 
Będzie miała również miejsce 
prelekcja „Stop damskim bok-
serom” na temat przemocy wobec 
kogokolwiek oraz pokaz sztuk sa-
moobrony w wykonaniu uczniów 
i  trenera Klubu APEIRON. Na za-
kończenie klasy wyjdą na Cmen-
tarz Kule, aby uporządkować 
zaniedbane groby osób bezdom-
nych lub pochowanych jako NN 
oraz zapalić znicze.

Zwiększenie świadomości 
dzieci i młodzieży na temat 

zagrożeń

- W  trakcie trwania XVIII Kam-
panii Białych Serc, której tego-
rocznym hasłem jest "Włącz 
alarm" zostały zaplanowane 
liczne działania mające na celu 
zwrócenie uwagi na zagrożenia 
związane z  uzależnieniami oraz 
szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem. W tym roku tematem prze-
wodnim kampanii jest fonoholizm, 
czyli uzależnienie od telefonu ko-
mórkowego oraz wszelkiego ro-
dzaju urządzeń elektronicznych. 
Poruszone zostanie zagadnienie 
przemocy; nie tylko tej, która ma 
miejsce w  domowym zaciszu, ale 
także przemocy, którą zostali do-
tknięci obywatele Ukrainy. Po-
nadto będziemy promować zdrowy 
i  bezpieczny styl życia, pomagać 
bezdomnym zwierzętom, a  także 
opiekować się opuszczonymi gro-
bami. Tegoroczne hasło kampanii 
wpisuje się w zakres działań zmie-
rzających do poprawy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Wspólnie 
z  młodzieżą szkolną będziemy 
edukować i  przestrzegać przed 
skutkami korzystania z  telefonu 
podczas jazdy samochodem, poru-
szania się po drogach publicznych. 
Zwieńczeniem wspólnych działań 
będzie nagranie spotu ukazują-
cego negatywne skutki korzystania 
z  telefonu. Mamy nadzieję, że po-
dejmowane tego typu inicjatywy 
w  przyszłości będą miały wpływ 
na zwiększenie świadomości dzieci 
i  młodzieży na temat zagrożeń 
płynących z  otaczającego ich 
świata, zwiększy ich wrażliwość 
na krzywdę innych oraz wzmocni 
więzi i  relacje interpersonalne  
– mówiła podczas inauguracji  
mł. ssp. Mariola Kowalczyk-
-Trąbska.

zdrowie

O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do treści § 4 ust.1 Uchwały nr 686/326/VI/2022r Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 20.04.2022r w sprawie przyjęcia Zasad gospodarowania aktywami trwałymi samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 
Śląskie, w  związku z  art. 54 o  działalności leczniczej z  dnia 15 kwietnia 2011r. (DZ. U. z  2016r.,  
poz. 1638, z  późn. zm.) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Częstochowie  
ul. Bialska 104/118 ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na najem:

Pakiet Nr 1 - najem powierzchni 220,55m² zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. NMP w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 w budynku Zakładu Patomorfologii na działce 
oznaczonej numerem geodezyjnym 46 (KW CZ1C/00078308/8) z przeznaczeniem na potrzeby prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w  Częstochowie, ul. Bialska 104/118, Dział Remontowo - Inwe-
stycyjny, pawilon „P” pok. nr 10 , tel. 34/367-3604, 34/367-3422 lub pobrać ze strony internetowej  
www.szpitalparkitka.com.pl  - zakładka „Konkursy”.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie oznaczonej: „Przetarg nieograniczony 
najem  powierzchni – pakiet nr 1.”  z podaniem nazwy i adresu Oferenta.
 Oferty należy składać w  Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w  Częstochowie,  
ul. Bialska 104/118, Pawilon D II piętro do dnia 18.10.2022 r. do godz. 11:45.
Otwarcie kopert z  ofertami nastąpi w  dniu 18.10.2022 r. o  godz.12:00 w  siedzibie Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w  Częstochowie, ul. Bialska 104/118, pok. 3.29, Pawilon D  
II piętro. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w  Częstochowie, ul. Bialska 104/118 zastrzega sobie prawo do 
przesunięcia terminu składania ofert, modyfikacji treści materiałów przetargowych przed terminem 
składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Włącz alarm!

XVIII odsłona Kampanii Białych Serc w Zespole Szkół  
Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie

Karolina  
Banyś
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Historia Dnia Na-
uczyciela sięga 1946 roku, 
kiedy podczas konferencji 
w  Paryżu pojawiła się idea 
Karty Nauczyciela. W  1954 
roku międzynarodowa Karta  
Nauczyciela została prokla-
mowana   przez Komitet 
Porozumiewawczy trzech 
międzynarodowych federacji 
związków nauczycielskich. 
Dopiero w  1957 roku, kiedy 
to w  Warszawie odbyła się 
Światowa Konferencja Na-
uczycielska, zorganizowana 
przez Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego, ustalono, że 
20 listopada zostanie Między-
narodowym Dniem Karty 
Nauczyciela i  świętem na-
uczycieli.

Później na mocy Ustawy z  dnia 
27 kwietnia 1972 roku zwanej 
Kartą Praw i  Obowiązków Na-
uczyciela został wprowadzony 
Dzień Nauczyciela, który jest 
obchodzony w  dniu rocznicy 

utworzenia Komisji Edukacji Na-
rodowej, tj. 14 października.

Sama Komisja Edukacji Naro-
dowej (właśc. Komisja nad Edu-
kacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 
Mająca) została powołana przez 
sejm Rzeczypospolitej w  1773 
roku z  inicjatywy króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego 
w  celu przeprowadzenia ogólno-
narodowej reformy oświaty, po-
wiązanej z modernizacją państwa. 
Była także pierwszą na ziemiach 
polskich i  w  Europie państwową 
instytucją oświatową.

W  1982 roku, na podstawie 
Ustawy z  dnia 26 stycznia, Kartę 
Praw i  Obowiązków Nauczyciela 
zastąpiono Kartą Nauczyciela, 
a  Dzień Nauczyciela zmienił 
nazwę na Dzień Edukacji Naro-
dowej, który jest uznawany za 
święto wszystkich pracowników 
oświaty. Jest to również dzień 
wolny od zajęć lekcyjnych.

Dzień Edukacji Narodowej jest 
podniośle obchodzony w  insty-
tucjach związanych z  oświatą, 
m.in. podczas szkolnych aka-
demii i uroczystości. Jest również 
okazją do nagradzania zasłużo-

nych  nauczycieli i  pracowników 
oświaty. Tego dnia Minister 
Edukacji Narodowej wręcza na-
uczycielom złote, srebrne i  brą-
zowe Krzyże Zasługi, medale 
Komisji Edukacji Narodowej oraz 
nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze. Ponadto, 
w  trakcie uroczystości organizo-
wanych tego dnia kuratorowie 
oświaty, władze samorządowe 
oraz dyrektorzy szkół  wręczają 
odznaczenia i wyróżnienia.

Podczas gdy w  Polsce Dzień 
Edukacji Narodowej obchodzony 
jest 14 października, Światowy 
Dzień Nauczyciela wypada  
5 dnia tego miesiąca. Zostało 
to proklamowane w  1994 roku 
na pamiątkę podpisania „Re-
komendacji w  sprawie statusu 
nauczyciela” z  1966 roku utwo-
rzonej przez UNESCO i  Między-
narodową Organizację Pracy. 
Obchody Światowego Dnia Na-
uczyciela służą podkreśleniu 
wiodącej roli nauczyciela w  za-
pewnieniu najwyższej jakości 
edukacji na wszystkich pozio-
mach nauczania oraz są okazją 
do zastanowienia się nad wspar-
ciem, którego potrzebują nauczy-
ciele, aby mogli w pełni rozwinąć 
swój talent i powołanie. Ponadto 
jest to dzień świętowania zmian 
w edukacji wprowadzanych przez 
nauczycieli oraz czas przemyśleń 
nad przyszłością tego zawodu.

Stawiam dolary przeciwko 
orzechom, że uczniowie rzadko 
myślą o  patronach szkół. Cza-
sami tylko w  trakcie 
uroczystych apeli przypomną 
sobie, że musieli kiedyś zali-
czyć test z  lektury jednego  
z  nich - na ocenę co najmniej 
dopuszczającą. Warto przypo-
mnieć sobie chociaż kilku  
z tych szkolnych mentorów...

Halina Poświatowska

Kruche życie, ostateczna po-

ezja. Tak można najkrócej opisać 
tą poetkę, która w  wieku 32 
lat odeszła z  powodu powikłań 
zakrzepowo-zatorowych. Jej 
wiersze charakteryzowały się 
wrażliwością na miłość i  śmierć 
- kwestie wielkie i  poniekąd fi-
lozoficzne. Swój pierwszy de-
biut wydała w  częstochowskiej 
gazecie już w  wieku 23 lat, kilka 
lat po skończeniu I  Liceum im. 
Słowackiego. Jej pojmowanie 
przemijania życia w  tak młodym 
wieku budziło zainteresowanie.

Jerzy Duda-Gracz 

Co prawda ten przyszły malarz 
po ukończeniu Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Jacka Malczew-
skiego w Częstochowie pojechał 

w świat zdobywać edukację i do-
świadczenie, ale święte miasto 
utrwaliło mu się w  pamięci. 
Słowo „święte” nie pada tu bez 
powodu. Jest on między innymi 
autorem cyklu obrazów „Gol-
gota Jasnogórska” (2000-2001), 
w których opisał w sposób, który 
można określić łagodnie jako 
dość niepokojący, etapy męki 
Chrystusa w  połączeniu z  re-
fleksją nad dzisiejszym światem. 
Taki był jego styl: karykaturalne 
postacie, ostry komentarz, silne 
emocje. Jeśli jednak nie jest to 
nie wasza bajka, to warto za-
pamiętać, że oficjalnie miał na 
drugię imię Dzierżysław, a  to 
dość niespotykane.

Ppor. Zygmunt Łęski

 Jest on przykładem patrona, 
który nie był popularny w  skali 
krajowej, ale nie było to w niczym 
przeszkodą. Urodził się w  Czę-
stochowie, działał w  konspi-
racji już od 16 roku życia, potem 
działał w  partyzantce kapitana 
Jerzego Ponurego (również uro-
dzonego w  Częstochowie). Po 
kilkuletnim pobycie w  więzieniu 
z  powodu udziału w  konspiracji 
antyradzieckiej, poświęcił swoje 
życie uczniom i PTTK. Tak, był na-
uczycielem, uczył w  Szkole Pod-
stawowej nr 11 w Częstochowie. 
Ponadto, był zapalonym groto-
łazem i  miłośnikiem gór. Orga-
nizował wyjazdy dla młodzieży 
w  celu krzewienia turystyki jak 
i  prowadził badania jaskiń na te-
renie Jury Krakowsko-Często-
chowskiej.

Władysław Biegański 

Internet informuje, że był on 
„jedną z  najbardziej popular-

nych postaci w  historii polskiej 
medycyny”. Warto tu jednak 
wspomnieć, że w  XIX wieku me-
dycyna oczekiwała jeszcze wielu 
nowości, a  doktor Biegański tę 
potrzebę zaspokajał. Napisał 
kilka podręczników medycznych, 
z  których uczyły się generacje 
lekarzy. Na dodatek interesował 
się filozofią, której poświęcił 
sześć książek. W  zakresie prak-
tyki, Władysław Biegański został 
w 1883r. lekarzem w Szpitalu im. 
Najświętszej Maryi Panny (znaj-
dował się na miejscu Merkurego), 
potem został jego dyrektorem. 
Osiągnął sukces w  swojej dzie-
dzinie.

Takie oto osiągnięcia posiadają 
patroni naszych częstochowskich 
szkół. Dla każdego, kto chciałby 
dołączyć w  przyszłości do tego 
grona, jeden wniosek powinien 
być oczywisty - poprzeczka jest 
ustawiona dosyć wysoko.

edukacja

Krótka historia

Dzień Nauczyciela  
obchodzimy od 50 lat

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

Karolina  
Banyś

Felieton

Jak zostać patronem szkoły?
Rafał 
Swatek

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkół.
Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz przekazujemy słowa uznania 

za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży.
Redakcja Życia Częstochowy i Powiatu

Regionalny  Ośrodek Kultury 
w Częstochowie przy ulicy Ogiń-
skiego w  najbliższy piątek 
zaprasza na wernisaż wystawy 
fotografii uczniów i  absol-
wentów Technikum im. 
Bolesława Prusa w  Często-
chowie.  

Najzdolniejsi młodzi artyści 

prezentują w  niej swój dorobek, 
który śmiało może być po-
czątkiem profesjonalnej drogi 
w świecie artystycznej fotografii. 
Ceremonia otwarcia odbędzie się 
14 października 2022 o  godzinie 
18:00, a  wystawę będzie można 
oglądać do 28 października.

 ■ mat. informacyjny ZS Prus/JB

W ROK-u

Uczniowie z "Prusa" 
zapraszają na wernisaż
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W
  sobotni poranek, 
8 października na 
dziedzińcu szkoły 
miał miejsce uro-

czysty apel, którego zwieńcze-
niem był przemarsz wszystkich 
zebranych Alejami do kościoła 
św. Jakuba. Tu odbyła się msza 
święta odprawiona przez Arcy-
biskupa Metropolitę Wacława 
Depo, któremu towarzyszyli 
księża – nauczyciele i księża – ab-
solwenci I LO.
Uroczysta gala jubileuszowa 
miała miejsce w  Teatrze im. 
Adama Mickiewicza. W części ofi-
cjalnej pani Dyrektor Małgorzata 
Kaim przywitała zgromadzonych 
gości. Wśród przybyłych znaleźli 
się, m. in.:  Arcybiskup Metro-
polita Wacław Depo, Krzysztof 
Matyjaszczyk - Prezydent Miasta 
Częstochowy, Zdzisław Wolski - 
Poseł na Sejm RP, absolwent, Lidia 
Burzyńska -  Poseł na Sejm RP, An-
drzej Szewiński - Poseł na Sejm RP, 

Grażyna Matuszczyk - Dyrektor 
Biura Posła Szymona Giżyńskiego, 
Alicja Janowska - Dyrektor De-
legatury w  Częstochowie Kura-
torium Oświaty w  Katowicach, 
absolwentka, Jolanta Urbańska - 

wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Częstochowy, absolwentka, 
Dariusz Kapinos -  Przewodni-
czący Komisji Edukacji; Małgo-
rzata Iżyńska - Radna Miasta 
Częstochowy, Rafał Piotrowski 

- Naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Częstochowy, 
Dorota Kaczmarek - Zastępca 
Przewodniczącego Regionu 
Częstochowskiego NSZZ „Soli-
darność”, przewodnicząca sekcji 
oświaty, Grzegorz Sikora -  prezes 
Zarządu Oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, a  także 
nauczyciele emerytowani, absol-
wenci, rodzice, uczniowie i  przy-
jaciele ILO. W  przemówieniach 
nie zabrakło podziękowań i  ży-
czeń dalszego rozwoju i kolejnych 
jubileuszy. 
Część oficjalna uroczystości jubi-
leuszowych była również okazją 
do wręczenia pamiątkowych me-
dali za wspieranie rozwoju szkoły 
i współpracę z nią.

Część artystyczna przeniosła wi-
dzów w  magiczną, liryczno-mu-
zyczną podróż. Ze sceny popłynęły 
dźwięki znanych piosenek w  wy-
konaniu absolwentów i  uczniów 
szkoły i recytacje wierszy Ludmiły 
Marjańskiej i  Haliny Poświatow-
skiej. Galę prowadził Krzysztof 
Cybulski - absolwent liceum, aktor 
teatralny i filmowy. Gromkie brawa 
wyraźnie świadczyły o  tym, że wi-
dzowie dali się ponieść tej lirycznej 
aurze i wraz z wykonawcami odbyli 
sentymentalną podróż.

Po zakończeniu części arty-
stycznej na gości czekała kolejna 
niespodzianka, tym razem w  mu-
rach szkoły. W  salach szkolnych 
znalazły się ekspozycje i  prezen-
tacje multimedialne, które po-
prowadziły zwiedzających przez 
kolejne dekady funkcjonowania 

szkoły. Można było przenieść się 
zarówno do okresu międzywo-
jennego, jak i najnowszej historii, 
nie tylko szkoły, ale także Często-
chowy i  Polski. Szkołę wypełniły 
śmiech, wzruszenie i niekończące 
się rozmowy.
Zwiedzanie liceum nie zakoń-
czyło świętowania 115-lecia 
Słowackiego. Wieczorem odbył 
się Bal Absolwentów i  Przyjaciół 
Szkoły. Była to, kolejna tego dnia, 
okazja do przeżywania od nowa 
wydarzeń sprzed lat i  oczywiście 
wspólnej zabawy.

Jubileusz był dniem wspomnień 
i  niejednokrotnie – wzruszeń. 
Był pełny radości i  uśmiechu. 
A  przede wszystkim - potwier-
dzeniem, że Słowacki to nie 
szkoła, Słowacki to styl życia!

 ■ zdjęcia: Dominik Nienartowicz

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

Podróże małe i duże

Z
  początkiem roku szkolnego, jako Liceum 
Słowackiego, przyjęliśmy gości w  nasze 
skromne progi. W  dniach 22.09-6.10 w  ra-
mach programu Erasmus+ gościliśmy w  na-

szej szkole uczniów pochodzących z  Cypru, a  cały 
ich pobyt przepełniony był mnóstwem atrakcji oraz, 
co najważniejsze, integracją i  poznawaniem pol-
skiej historii i  kultury. Po uroczystości powitalnej, 
na której to nasi cypryjscy koledzy zostali ciepło 
powitani przez Panią Dyrektor Małgorzatę Kaim 
oraz całą społeczność I  LO, przyszedł czas na wła-
ściwą część wyjazdu. Odbyła się m.in gra terenowa, 
której celem było dotarcie do wyznaczonych miejsc 
w  Częstochowie, rozwiązując przy tym powiązane 
z  nimi zadania tematyczne. Oprócz tego wspólnie 
odwiedziliśmy Jasną Górę, gdzie naszym gościom 
została przybliżona historia obiektu tak ważnego 
dla polskiego, jak i  światowego chrześcijaństwa. 
Udaliśmy się również do mieszczącego się w  dziel-
nicy Raków skansenu archeologicznego. Wszyscy 
mogli tam wysłuchać wykładu w  języku angielskim, 
którego tematem było odsłonięcie grobów cmen-
tarza pochodzącego jeszcze z  czasów kultury łu-

życkiej. Dopełnieniem wszystkich wycieczek była 
wizyta w  częstochowskiej Galerii Sztuki i  wspólne 
podziwianie wystawy street artu zatytułowanej 
„Chmura”. Pożegnalne spotkanie odbyło się 6 paź-
dziernika. Podsumowaliśmy na nim cały dwutygo-
dniowy wyjazd, a  także obejrzeliśmy prezentację 
zawierającą wszystkie najlepsze wspomnienia 

naszego spotkania. Dodatkowo 
czas umilił quiz, zarówno o  naszym 
mieście, jak i  kraju oraz przepiękne 
pieśni wykonane przez szkolny chór 
z  Cypru. Cały czas wymiany prze-
pełniony był niezliczonymi atrak-
cjami, świetną zabawą i  przeżyciami, 
o  których każdy z  nas zdecydowanie 
szybko nie zapomni, dlatego mamy 
nadzieję, że tegoroczna wizyta była 
dopiero początkiem znajomości i  zo-
stanie powtórzona jeszcze wiele razy.

"Most do wczorajszego świata"

P
od koniec września w na-
szej szkole odbywały się 
obchody związane z 80. 
rocznicą początku likwi-

dacji getta w Częstochowie. Je-
dynym z punktów uroczystości 
było oficjalnie spotkanie mające 
upamiętnić izraelską poetkę - Irit 
Amiel. Pisarka urodziła się w 1931 
roku w Częstochowie, w spoloni-
zowanej żydowskiej rodzinie. W 
trakcie II wojny światowej trafiła 
do częstochowskiego getta, z 
którego szczęśliwie udało się jej 
wydostać. Kultywowanie pamięci 
o jej zamordowanych bliskich z 
getta stało się prawdziwą misją, 
która ukierunkowała jej niemal 
wszystkie tomy poezji. 

W wydarzeniu wzięło udział wiele 
znamienitych gości, a w wśród 
zaproszonych znaleźli się człon-
kowie rodziny poetki. Po wykła-
dzie pani dr hab. Anity Jarzyny z 
Uniwersytetu Łódzkiego na temat 
twórczości Irit Amiel i Zagłady, 
uczniowie Słowackiego przedsta-
wili prezentację multimedialną, w 
której pokazali działania szkoły 
w zakresie przywrócenia pamięci 
oraz popularyzowania wiedzy 
na temat społeczności żydow-
skiej. Całość zwieńczyła insce-
nizacja poetycka w wykonaniu 
uczniów naszego liceum, a także 
projekcja Filmowego Salony  
Poezji „Moja mapa dzieciństwa”. 

Obchody 115-lecia Słowackiego 
przeszły już do historii, ale na długo pozostaną

w pamięci wszystkich uczestników!

 Teksty: www.slowacki.net / Kornel Adamus, Przemysław Borecki, Aleksander Głębocki



10 PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 PAŹDZIERNIKA 2022 edukacja

Teresa Szajer: Na początek 
prosimy o podanie statystyk, 
ponieważ nie wszyscy wiedzą, 
ile szkół znajduje się pod ju-
rysdykcją Miasta Częstocho-
wy oraz ilu zatrudnionych jest 
nauczycieli?

Ryszard Stefaniak: Placówek 
pod jurysdykcją miasta Czę-
stochowy jest 112. Uczy w  nich 
łącznie 3883 nauczycieli.

TS: Jakie ostatnio inwestycje 
- w tym także termomoderni-
zacje- zostały wykonane lub 
trwają w budynkach oświato-
wych?

RS: Inwestycje, które zostały 
zakończone to remonty dachów 
w  Szkole Podstawowej nr 7, nr 
43, nr 35, nr 38 i  Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym nr 1. Ponadto wymieniono 
instalacje c.o. w  SP nr 15, Miej-
skim Przedszkolu nr 42 i  nr 21, 
a w SP nr 12 dodatkowo wymie-
niono instalacje sanitarną. W SP 
nr 21 wykonano remont podłogi 
sportowej, w  SP nr 49 i  w  V Li-
ceum Ogólnokształcącym prze-
prowadzono remont korytarzy, 
a  w  Miejskim Przedszkolu nr 
6 remont szatni. Z  kolei w  Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 23 
wymieniono stolarkę okienną, 
a  w  Miejskim Przedszkolu nr 29 
wykonano nową kotłownię ga-
zową. W Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym nr 3 zlikwidowano 
kuchnię węglową i wykonano re-
mont kuchni, w  Miejskim Przed-
szkolu nr 19 wykonano nową 
kotłownię gazową. Kuchnię wę-
glową zlikwidowano również 
w  Miejskim Przedszkolu nr 41, 
gdzie wybudowano kotłownie 
gazową i  wykonano przyłącza 
gazu. Zakończona została rów-
nież rozbudowa Miejskiego 
Przedszkola nr 38, termomoder-
nizacja Miejskiego Przedszkola 
nr 9, a w VIII LO Samorządowym 
wybudowano windę. Poza tym 
w  IV LO miała miejsce prze-
budowa sanitariatów przy sali 
gimnastycznej. Do końca paź-
dziernika zostanie zakończony 
remont sali gimnastycznej w  SP 
nr 38 oraz zastanie zakończona 
termomodernizacja SP nr 22, VIII 
LO Samorządowego, IX LO a  do 
końca listopada zakończona zo-
stanie termomodernizacja SP nr 
36, SP nr 42, ZSP nr 3, II LO i MP 
nr 13. Do końca grudnia zostanie 
zakończona termomodernizacja 
MP nr 25. W 2023 r. zakończona 
zostanie termomodernizacja 
TZN i budowa MP nr 29.

TS: Czy może wystąpić jakiś 
problem z ogrzewaniem szkół 
w związku z wysokimi koszta-
mi? Jak przygotowany jest na 
to wszystko samorząd?

RS: Postępowanie przetar-
gowe na dostawę w  2023 r. 

energii elektrycznej m.in. dla 
jednostek oświatowych zostało 
unieważnione z  powodu braku 
ofert. W  kolejnym postępo-
waniu otwarcie ofert nastąpi 
w  dniu 28.10.2022 r. W  postę-
powaniu na rok 2022 uzyskano 
cenę jednostkową energii elek-
trycznej netto z akcyzą 0,421 zł/
kWh. Zgodnie z  obowiązującą 
od 1.09.2022 r. Taryfą Tauron 
Sprzedaż Sp. z. o.o. dla pod-
miotów innych niż gospodar-
stwa domowe cena energii netto 
wynosi ok. 2,20 zł/kWh. Z  kolei 
otwarcie ofert w  postępowaniu 
na dostawę w  2023 r. gazu na-
stąpi 14.10.2022 r. Na chwilę 
obecną nie przewiduje się wpro-
wadzenia nauki zdalnej, niemniej 
jednak przepisy Prawa Oświato-
wego i  wydanych na jego pod-
stawie rozporządzeń Ministra 
Edukacji i Nauki przewidują pro-
wadzenie nauki zdalnej w  przy-
padku wystąpienia na danym 
terenie m.in. temperatury w po-
mieszczeniach, w  których są 
prowadzone zajęcia z  uczniami, 
zagrażającej zdrowiu uczniów.

TS: Sporo mówiło się na po-
czątku roku szkolnego o bra-
kach kadrowych w szkołach. 
Jak sytuacja wyglądała w czę-
stochowskich placówkach? 
Czy wszystkie etaty zostały 
obsadzone?

RS: W  związku z  wprowadze-
niem obowiązku zatrudnienia od 
1 września w  każdej szkole psy-
chologa i pedagoga specjalnego, 
braki kadrowe występuję przede 
wszystkim w  tym zakresie. Po-
nadto od kilku lat obserwuje się 
również problem z  brakiem na-
uczycieli matematyki, fizyki, in-
formatyki. W moim przekonaniu 
najprawdopodobniej mając na 
uwadze to, że brakuje wcześniej 
wspomnianych specjalistów, 
podejmiemy z  Uniwersytetem 
Humanistyczno-Przyrodniczym 
im. Jana Długosza w  Często-
chowie stosowne rozmowy, 
aby od semestru letniego roz-
począć studia podyplomowe, 
które byśmy w ramach funduszu 
doskonalenia zawodowego na-
uczycieli finansowali. Oczywi-
ście to są trudne studia, ale być 
może dotychczasowi pedagodzy 
czy osoby, które już mają pod-

stawy z  pedagogiki i  częściowo 
z  psychologii mogliby się prze-
kwalifikować.

TS: Jaka panuje obecnie ten-
dencja w Częstochowie odno-
śnie wyboru szkół? Czy coraz 
częściej wybierane są technika?

RS: Podsumowując rekrutację 
do szkół ponadpodstawowych 
na rok szkolny 2022/2023 
można stwierdzić, że licea nadal 
cieszą się największa popular-
nością, jednak młodzież częściej 
niż w  latach ubiegłych decyduje 
się na wybór szkół technicznych. 
We wrześniu 2022 przyjęliśmy 
do "naszych" szkół ponadpod-
stawowych 4189 uczniów w 137 
oddziałach (licea 1789 uczniów 
- 57 oddziałów, technika 1854 
uczniów - 60 oddziałów i  bran-
żowe 546 uczniów - 20 od-
działów). Nadspodziewanie 
duże zainteresowanie nauką 
w  technikach to główny wy-
różnik zakończonej właśnie 
rekrutacji do częstochowskich 
szkół ponadpodstawowych. 
Chęć kształcenia w  kierunkach 
technicznych wyraziło prawie 
1800 absolwentów szkól pod-
stawowych, co zdecydowanie 
przerosło wstępne symulacje. 
W  efekcie liczbę miejsc w  tym 
typie szkół zwiększono o  400, 
tworząc 13 dodatkowych klas. 
Tradycyjnie największym zain-
teresowaniem uczniów "tech-
nicznych" cieszył się kierunek 
technik-informatyk, prowa-
dzony w  Technicznych Zakła-
dach Naukowych, w  Zespole 
Szkól Technicznych i  Ogólno-
kształcących oraz w  Zespole 
Szkół Technicznych.

TS: W jaki sposób Urząd Mia-
sta promuje i wyróżnia 
uczniów wybitnie zdolnych?

RS: Każdego roku Prezydent 
Miasta Częstochowy przyznaje 
nagrody szczególnie uzdol-
nionym uczniom częstochow-
skich szkół. Nagroda stanowi 
ona formę indywidualnej, ma-
terialnej pomocy dla uczniów, 
których zainteresowania wy-
kraczają poza program szkolny 
i  którzy mogą poszczycić się 
znaczącymi osiągnięciami, 
a  w  szczególności są laure-
atami, finalistami konkursów 

interdyscyplinarnych, przed-
miotowych, zawodowych, tech-
nicznych i  branżowych oraz 
olimpiad co najmniej szczebla 
wojewódzkiego. W  roku 
szkolnym 2020/2021 po raz 
pierwszy, trafiły nie tylko do 
uczennic i uczniów szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawowych, 
ale także technicznych i branżo-
wych. W  przypadku laureatów 
trzech lub więcej konkursów 
ogólnopolskich i  olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim przyzna-
wane są nagrody specjalne.

TS: Jest Pan autorem wielu 
książek i monografii. Która 
z tych pozycji jest Panu szcze-
gólnie bliska? Czy ma pan 
w planach napisanie kolejnej?

RS: To jest moje hobby. 
Chciałbym zakończyć taki cykl 
prac związanych z  Józefem Pił-
sudskim, o zjazdach legionistów, 
które odbywały się w  Polsce do 
1939 roku. Jest też kilka pozycji 
związanych z  dziejami miasta. 
Opracowuje dzieje samorządu 
miejskiego w  czasie I  wojny 
światowej, a  ponadto planuję 
taką niszową książkę na temat 
Narodowej Armii Ludowej NRD 
na tle stosunków społeczno-po-
litycznych tego państwa w  la-
tach 1949-1990.

TS: Zbliża się Dzień Edukacji 
Narodowej. Czego życzy pan 
nauczycielom?

RS: Ludzie wykształceni są 
ozdobą naszego narodu – taki 
napis widnieje na fasadzie Uni-
wersytetu Lwowskiego. O  tym 
musimy pamiętać, że to, kim 
w  życiu jesteśmy, bardzo zależy 
od naszych nauczycieli. Życzę 
nauczycielom przede wszystkim 
wytrwałości, satysfakcji z pracy, 
ponieważ wykonują chyba naj-
trudniejszy, ale też najpięk-
niejszy zawód świata. Mają 
bowiem realny wpływ na to, 
kogo kształtują. Najważniejsze, 
aby nauczyciele lubili swoją 
pracę i  swoich uczniów, a  także 
dostrzegali w  nich zawsze dru-
giego człowieka.

TS: Dziękujęmy za rozmowę.

Wywiad Życia

„O tym musimy pamiętać,  
że to, kim w życiu jesteśmy,
bardzo zależy od naszych 
nauczycieli”
Z wiceprezydentem Częstochowy Ryszardem Stefaniakiem, 
który nadzoruje pracę Wydziału Edukacji rozmawiamy m.in. 
o zrealizowanych inwestycjach, ogrzewaniu w szkołach,  
obsadzie kadrowej, a także o Dniu Edukacji Narodowej.
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Na początku tygodnia w  OPK 
„Gaude Mater” odbyło się spo-
tkanie promocyjne książki 
,,Częstochowa a  rok 1922”, 
w której znaleźć można teksty 
autorstwa historyków związa-
nych z  Zespołem Szkół 
Technicznych, Zespołem Szkół 
Samochodowych, Zespołem 
Szkół Specjalnych im. M. Grze-
gorzewskiej, a  także szkołami 
podstawowymi nr 1, 11, 15 
i  22. Redakcją publikacji zajęli 
się dr Ryszard Stefaniak, hi-
storyk i  zastępca prezydenta 
Częstochowy oraz Rafał Pio-
trowski, także historyk, 
nauczyciel, naczelnik Wy-
działu Edukacji UM.

Publikacja traktuje o  bardzo 
różnych, ale istotnych momen-
tach z  1922 roku z  perspek-
tywy Częstochowy. Wiele z nich 
utrwalił ówczesny „Goniec Czę-
stochowski” - najważniejszy 
dziennik, który ukazywał się 
w  naszym mieście w  okresie II 
Rzeczypospolitej. Podczas spo-
tkania promocyjnego książki 
zainscenizowano pracę re-
dakcji „Gońca”, rekonstruując 
wydarzenia, które wtedy miały 

miejsce. Autorki i  autorzy pu-
blikacji skupili się na roku 1922 
nie tylko ze względu na to, że 
mija właśnie 100 lat od tamtego 
okresu, ale również dlatego, że 
w rzeczonym roku na arenie eu-
ropejskiej i  państwowej, miały 
miejsce wydarzenia kształtujące 
sytuację wewnętrzną, a zarazem 
będące niejako zwiastunem 
niedalekiej przyszłości od nie-
dawna korzystającego z niepod-
ległości państwa. Przypomnijmy, 
że w  1922 roku doszło m.in. do 
zamordowania prezydenta Ga-
briela Narutowicza - w  książce 
poruszone jest to wydarzenie 
oraz wiele innych. Nie bra-
kuje odniesień do wyborów 
parlamentarnych czy budowy 
portu w  Gdyni. Wszystkie te 

wydarzenia przedstawione zo-
stały przez pryzmat ówczesnej 
lokalnej prasy, którą czytali 
częstochowianie. - To, jak przed-
stawiano  lokalnym odbiorcom 
w  papierowych mediach te 
brzemienne w  skutkach wyda-
rzenia i  procesy może być dziś 
interesujące choćby na tle dzi-
siejszego pluralizmu informacji 
–  ich nośników, różnego stopnia  
ich wiarygodności czy kom-
pletnie odmiennego charakteru 
mediów lokalnych w  stosunku 
do tego, czym były one w Polsce 
sprzed wieku… - twierdzą au-
torzy. Redakcja  Życia Czę-
stochowy i  Powiatu poleca tę 
pozycję do przeczytania.

 ■ Paula Nogaj

edukacja / kultura

Spotkanie promocyjne książki

,,Częstochowa a rok 1922”
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Dni otwarte

Nowa odsłona Jura Club 
Wellness & Medical Fitness

Jura Club Beauty Wellness to wyjątkowe miejsce na mapie 
Częstochowy. Wykonujemy  usługi z dziedziny kosmetologii 
estetycznej, fizjoterapii i sportu. Posiadamy bogato wyposażoną 
siłownie na której można skorzystać z treningu personalnego, 
siłowo-wytrzymałościowego Milon i EMS. Jako jedyni w naszym 
regionie posiadamy  pomieszczenie do treningu wysokogór-
skiego w warunkach obniżonej zawartości tlenu- hipoksji. Nasi 
wymagający klienci w jednym miejscu mają możliwość skorzy-
stania z różnorodnych usług poprawiających wygląd, zdrowie  
i kondycje.

Możemy pochwalić się wieloma technologiami do zabiegów 
beauty min. LPG Endermologie Alliance, Onda, Primelase, Alma 
Beauty Rejuve , Geneo, Storz D-Actor, Maximus Trilipo RF+DMA, 
Julie i wiele innych.

Wykonujemy zabiegi mezoterapii igłowej i mikroigłowej, oczysz-
czania wodorowego oraz zabiegi pielęgnacyjne z włoską marką 
fitokosmetyków Vagheggi, której jesteśmy przedstawicielami.

W naszej ofercie znajdziecie również komorę hiperba-
ryczną do terapii czystym tlenem (komora tlenowa)  oraz jedno-
osobową kriokomorę do terapii zimnem.
Prowadzimy również usługi z zakresu fizjoterapii, w tym  
m.in. masaże, rehabilitacje oraz kuracje IHT (przerywanej terapii 
hipoksyjnej) Posiadamy urządzenie INDIBA  ACTIV,  które  rozwią-
zuje problemy zdrowotne związane z chorobami kości, stawów, jak 
również urazami wiązadeł oraz mięśni. 

WELLNESS & MEDICAL FITNESS

ul. Wysockiego 39/8, Częstochowa
tel. 505 712 090    www.juraclub.pl

Komora hipoksyjna
Wydzielone pomieszczenie wyposażone w specjalny system wen-
tylacji firmy HYPOXICO zapewniający wysoki przepływ powie-
trza przy pełnej kontroli  parametrów wytwarzanej atmosfery. 
System wytwarzania powietrza hipoksyjnego (czyli powietrza 
o zmniejszonej ilości tlenu w przedziale pomiędzy 20.9% O

2
 do 

10,00% O
2
).

Stężenie tlenu jest planowane i kontrolowane przez naszych 
trenerów i system kontrolno-pomiarowy. System kontrolno-po-
miarowy również czuwa nad stężeniem CO

2
.

Dzięki zmniejszonej ilości tlenu w pomieszczeniu możemy wy-
twarzać bardzo podobne warunki  tak jak w wysokich górach.
Komora (pomieszczenie) jest przeznaczona dla max 3 osób 
trenujących. W komorze posiadamy 1 szt. bieżni i dwa rowerki 
spinningowe.
Najlepsze efekty treningowe uzyskujemy na symulowanej 
wysokości pomiędzy 2500 m.n.p.m., a 3500 m.n.p.m. to jest 
pomiędzy 15,5% O

2,
 a 14,0% O

2
 w powietrzu. 

Co dają treningi w hipoksji:
- zwiększają wytrzymałość oraz siłę mięśni.
-powodują szybsze spalanie tkanki tłuszczowej,
-powodują wzrost maksymalnego pułapu tlenowego (VO

2
 max),

- zwiększają ilość mitochądriów we krwi,
-podnosi odporność organizmu.

Zalecamy treningi w hipoksji sportowcom uprawiającym sport 
wymagający dużej wytrzymałości i kondycji, alpinistom, tury-
stom wysokogórskim, osobom pragnący zgubić nadmiar tkanki 
tłuszczowej oraz pragnącym powrotu do pełni sił po chorobach 
i kontuzjach.

"Trenuj w wysokich górach nie wyjeżdżając z miasta."
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W  najbliższy piątek, 14 paź-
dziernika w  Filharmonii 
Częstochowskiej odbędzie się 
koncert „Tajemnice Londynu” 
poświęcony pamięci królowej 
Elżbiety II. Publiczność będzie 
mogła wysłuchać trzech kom-
pozycji Edwarda Elgara. 
U  boku Orkiestry Symfo-
n i c z n e j  F i l h a r m o n i i 
Częstochowskiej pod batutą 
Adama Klocka wystąpi solista 
Milan Drake.

Młody wirtuoz Milan Drake 
urodził się we Frankfurcie. Jest 
wielokrotnym laureatem kon-
kursu „Jugend musiziert”, zdo-
bywcą I  nagrody oraz nagrody 
specjalnej w  konkursie Men-
delssohna w  Kronbergu. Wy-
kona on z  orkiestrą ,,Koncert 
wiolonczelowy e-moll op. 85” 
Edwarda Elgara – a  więc, jak 
przystało na poświęcony Elż-
biecie II wieczór, kompozytora 

brytyjskiego, tworzącego na 
przełomie XIX i XX wieku. 

- Cały koncert będzie zresztą 
stał pod znakiem Edwarda 
Elgara. To jeden z  tych kompo-
zytorów, dzięki któremu Anglia 
przestała być uważana za ,,kraj 
bez muzyki” – ,,das Land ohne 
Musik”, jak mówili Niemcy, mo-
gący szczycić się całą galerią 
pomnikowych twórców mu-
zyki europejskiej, już w  czasach 
Elgara uznawanych za kanon. 
Dzięki temu kompozytorowi Eu-
ropa musiała znowu docenić mu-
zykę wyspiarzy, która wcześniej 
przez dwa stulecia – od czasów 
Henry’ego Purcella – narzekała 
na brak wielkich kompozytor-
skich nazwisk. Dwie ukończone 
symfonie Elgara mają dziś status 
kanonicznych brytyjskich dzieł 
orkiestrowych. Ale to właśnie 
cykl marszów ,,Pomp and Cir-
cumstance” zapewnił sobie 

największą rozpoznawalność 
–  wokalny fragment pierw-
szego z nich (,,Land of Hope and 
Glory”) jest  zaraz po hymnie 
narodowym najbardziej znanym 
utworem brytyjskim. Jest też 
jedną z  ,,obowiązkowych” kom-
pozycji granych co roku na finał 

Koncertów Promenadowych  
– „The Last Night of the Proms”. 

Kolejny utwór w  programie 
piątkowego koncertu, ,,Enigma 
variations op. 36”, to pełne 
aluzji do najbliższych i  znajo-
mych Elgara wariacje na temat 
melodii, którą pewnego wie-

czora kompozytor wyimprowi-
zował przy domowym pianinie 
w obecności swojej żony. Utwór 
zachwycił m.in. mistrza instru-
mentacji Rimskiego-Korsakowa, 
a  jego wykonaniem zdarzyło 
się kiedyś dyrygować samemu 
Mahlerowi. W  pierwszej części 
wieczoru zabrzmi natomiast 
kontemplacyjny i  elegijny ,,Kon-
cert wiolonczelowy e-moll 
op. 85”, napisany przez Elgara 
pod wpływem doświadczenia 
I wojny światowej… - zapowiada 
Filharmonia  Częstochowska. 

Koncert „Tajemnice Lon-
dynu” odbędzie się w piątek, 
14 października o godz. 
19:00. Bilety – 48 zł (nor-
malny), 40 zł (ulgowy), 22 zł 
(UTW) – do nabycia w kasie 
Filharmonii oraz na jej stronie 
internetowej.

 ■ Opr. pn

Koncert poświęcony królowej Elżbiecie II

Tajemnice Londynu w Filharmonii Częstochowskiej

zdj. Filharmonia Częstochowska
/ Milan Drake
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KMP  w Częstochowie

Kolejni poszukiwani listem 
gończym zostali zatrzymani

Zginął 35-latek

Śmiertelny wypadek  
na obwodnicy Lublińca

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Suszył konopie w... latrynie. 
Został zatrzymany

Rzeki Wielkie

Mając 3 promile uciekał 
motorowerem przed policją

Kłobuck

Policja prowadziła akcję 
„Trzeźwość”

Seniorka mogła paść ofiarą oszustwa

Podziękowanie za interwencję

Policjanci zajmujący się tropieniem 
przestępców, ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedliwości swoimi 
działaniami dowodzą, że żaden prze-
stępca nie może czuć się bezkarny 
i  prędzej czy później i  tak odpowie za 
swoje czyny. Kryminalni z referatu po-
szukiwań w ostatnim czasie zatrzymali 
kolejnych przestępców poszukiwanych 
listem gończym.

Do jednego z zatrzymań doszło w ubiegły 
czwartek. Policja wytropiła 43-latka ukry-
wającego się na terenie województwa 
łódzkiego. Mężczyzna poszukiwany był 2 
listami gończymi przez częstochowski sąd 
za liczne kradzieże i  zniszczenie mienia. 
Teraz spędzi w więzieniu prawie 1,5 roku. 
Wcześniej, na terenie województwa opol-

skiego, „poszukiwacze” wpadli na trop 
oskarżonego o  kierowanie gróźb karal-
nych. 34-latek przez dłuższy czas ukrywał 
się w  Holandii, chcąc tym samym uniknąć 
odpowiedzialności za popełnione prze-
stępstwo. Jednak gdy tylko wrócił do 
kraju został namierzony, a  następnie za-
trzymany przez częstochowskich stróżów 
prawa. Na 2 tygodnie trafił do aresztu.

W  miniony wtorek, 11 października 
doszło do zderzenia samochodu do-
stawczego z ciężarówką na obwodnicy 
Lublińca. W  wyniku tego zdarzenia 
śmierć poniósł jeden z kierujących. Po-
licja pod nadzorem prokuratora 
prowadzi obecnie śledztwo w  tej 
sprawie.

Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 
16:00. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
na skrzyżowaniu dróg krajowych na ob-
wodnicy Lublińca doszło do zderzenia 
dostawczego Iveco z  samochodem cię-
żarowym marki Scania. W  wyniku tego 
tragicznego zdarzenia śmierć poniósł kie-
rujący autem dostawczym 35-letni miesz-

kaniec powiatu lublinieckiego. Na miejscu 
wypadku czynności procesowe prowadzili 
policjanci z  Wydziału Ruchu Drogowego 
KPP Lubliniec. Kierujący samochodem 
ciężarowym był trzeźwy. Dokładne przy-
czyny i  okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia będą wyjaśnione w  toczącym 
się śledztwie. Droga krajowa  nr 11 była 
całkowicie zablokowana, a  ruch odbywał 
się wyznaczonymi objazdami – informuje 
Komenda Powiatowa Policji w  Lublińcu. 
Mundurowi apelują do kierowców o  za-
chowanie ostrożności i  przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego. Przypomi-
nają również, że należy dostosowywać 
prędkość do szybko zmieniających się o tej 
porze roku warunków na drodze.

Częstochowscy policjanci 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkoty-
kowej i  pseudokibiców 
dotarli do 21-latka, który 
uprawiał nielegalnie ko-
nopie na działce 
rekreacyjnej, a  później su-
szył je w  wolnostojącej 
toalecie. Mundurowi zabez-
pieczyli ponad kilogram 
narkotyków.

Funkcjonariusze policji zaj-
mujący się zwalczaniem prze-
stępczości narkotykowej 
i pseudokibiców wnikliwie ana-
lizują podczas codziennej służby każdą in-
formację o  osobach, które mogą posiadać 
narkotyki. - Tym razem trop zaprowadził 
ich na teren województwa łódzkiego. 
28 września dotarli do 21-latka, który 
w  miejscu zamieszkania posiadał ponad 
kilogram marihuany. Kilkanaście kilome-
trów dalej, na działce rekreacyjnej upra-
wiał, a  następnie suszył w  wolnostojącej 
toalecie nielegalne konopie. Kryminalni 

zabezpieczyli łącznie prawie 1,3 kilograma 
zielonego suszu. Mieszkaniec Bełchatowa 
usłyszał już zarzuty, zagrożone karą do 
10 lat więzienia. Prokurator zastosował 
wobec 21-latka policyjny dozór. Teraz 5 
razy w  tygodniu musi się meldować w  ko-
misariacie i  ma zakaz opuszczania kraju. 
Dodatkowo będzie musiał wpłacić ponad 
20 tysięcy złotych poręczenia majątko-
wego – informuje KMP w Częstochowie.

Policjanci z  częstochowskiej grupy 
SPEED, patrolując Rzeki Wielkie, za-
uważyli jadącego zygzakiem 
motorowerzystę. Gdy włączyli sygnały 
uprzywilejowania, by zatrzymać kieru-
jącego do kontroli, ten próbował ich 
“zgubić”, skręcając w  polną drogę. 37-
latek miał blisko 3 promile alkoholu 
w organizmie.

Drogówka codziennie dba o  bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników ruchu. 
Są wśród nich policjanci z  grup SPEED, 
którzy nie tylko zatrzymują piratów dro-
gowych jeżdżących z  nadmierną pręd-
kością, ale zwracają też uwagę na inne 
wykroczenia i przestępstwa, w tym na stan 
trzeźwości kierujących. – Częstochowscy 
mundurowi z  takiej właśnie grupy, patro-
lując Rzeki Wielkie, zauważyli jadącego 
zygzakiem motorowerzystę. Gdy włączyli 
sygnały uprzywilejowania, by zatrzymać 

kierującego do kontroli, ten próbował ich 
“zgubić”, skręcając w  polną drogę. Jak się 
okazało, 37-latek prowadzący jednoślad 
miał blisko 3 promile alkoholu w  organi-
zmie. Ponadto pojazd, którym się poruszał, 
nie miał ważnych badań technicznych. 
Teraz, za kierowanie pod wpływem al-
koholu i  niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej, grozi mu do 5 lat więzienia – 
informuje KMP w  Częstochowie. Po za-
kończeniu kontroli policjanci pojechali do 
mieszkania 37-latka, by poinformować 
wskazaną przez niego osobę o  całej sytu-
acji i  konieczności zabezpieczenia jedno-
śladu, zastali tam parę, która opiekowała 
się 4,5-letnim dzieckiem. Kobieta miała 
prawie 3 promile alkoholu w  organizmie, 
a mężczyzna blisko 1,5. Mundurowi zajęli 
się dzieckiem do czasu jego przekazania 
pod opiekę trzeźwym opiekunom, a  ma-
teriały z  interwencji trafiły już do sądu 
rodzinnego.

Kłobuccy policjanci 10 października 
prowadzili akcję „Trzeźwość”, której 
celem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa na drogach oraz ukaranie 
kierowców, którzy wsiadają do auta po 
spożyciu alkoholu. Spośród 612 osób, 
które zostały przebadane alkomatem, 
2 kierowców aut oraz 2 rowerzystów 
było nietrzeźwych, wobec czego ode-
brano im prawo jazdy.

Ostatnia akcję „Trzeźwość” w  powiecie 
kłobuckim odbyła się 23 sierpnia. Wtedy 
podczas zorganizowanej kontroli prze-
prowadzono 430 testów. W  efekcie za-
trzymano 3 nietrzeźwych kierowców,  
2 nietrzeźwych rowerzystów oraz 2 kieru-
jących po użyciu alkoholu (jest to stężenie 
alkoholu między 0,2 a 0,5 promila). O tym, 

że akcje „Trzeźwość” mogą być potrzebne, 
mogą świadczyć przypadki z  weekendu 
30 września - 1 września, kiedy złapano 
w  Kłobucku kierowcę mającego aż 3 pro-
mile alkoholu we krwi, a  następnego dnia 
zatrzymano pijanego kierowcę w Wąsoszu 
Górnym, po tym jak jego auto wpadło do 
rowu - miał 1 promil alkoholu w  orga-
nizmie. Dbając profilaktycznie o  to, aby 
liczba wpisów w  kronikach kryminalnych 
się nie powiększała, takie powszechne 
kontrole są przeprowadzane. Jazda na 
rowerze pod wpływem alkoholu również 
jest ostro sankcjonowana. W  tym roku 
wprowadzono zaostrzenie przepisów 
w kodeksie drogowym, które teraz nakła-
dają grzywnę od 1000 zł za jazdę w stanie 
po użyciu alkoholu oraz od 2500 zł za stan 
powyżej 0,5 promila.  

 ■ Rafał Swatek

Pod koniec września pewna miesz-
kanka Częstochowy otrzymała 
podejrzany telefon od osoby, podającej 
się za członka rodziny. Dzwoniąca ko-
bieta usiłowała wyłudzić od seniorki 
pieniądze, jednak nie doszło do ich 
przekazania.  Zawiadomieni o  próbie 
oszustwa policjanci pojawili się nie-
zwłocznie w  domu częstochowianki, 
która po całym zdarzeniu na ręce Ko-
mendanta Komisariatu I  Policji 
w  Częstochowie złożyła podzięko-
wania dla sierż. Michała Czerwa i  st. 
post. Przemysława Samka za profesjo-
nalnie przeprowadzoną interwencję. 
Kobieta życzyła ich szefowi „jak naj-
więcej takich współpracowników”.

- Pod koniec września patrol z  komi-
sariatu I  otrzymał zgłoszenie o  próbie 
wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych od seniorki z  Częstochowy. Kobieta 
odebrała telefon od oszustki podającej 

się za członka rodziny, która pod legendą 
spowodowania wypadku drogowego 
namawiała ją do przekazania znacznej 
sumy pieniędzy na wpłacenie kaucji ad-
wokatowi. Na szczęście do przekazania 
gotówki nie doszło, ponieważ podczas 
rozmowy z  oszustami na drugi telefon 
kobiety zadzwonił prawdziwy członek 
rodziny i zaprzeczył, że potrzebuje jakich-
kolwiek pieniędzy. Po tym jak seniorka 
rozłączyła połączenie z  przestępcami, do 
jej drzwi zapukali zawiadomieni o  próbie 
oszustwa policjanci z  Komisariatu I  Po-
licji w Częstochowie - sierż. Michał Czerw  
i  st. post. Przemysław Samek – informuje 
Komenda Miejska Policji w Częstochowie. 
Seniorka po tym zdarzeniu wysłała pismo 
do komendanta „jedynki”, chwaląc jego 
podwładnych za profesjonalny sposób 
przeprowadzenia interwencji „przy zacho-
waniu zasad kultury, cierpliwości i  spo-
koju”. Na koniec życzyła mu „jak najwięcej 
takich współpracowników”.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Główny Urząd Nadzoru budowla-
nego przypomina, że zgodnie 
z art. 61 punkt 1 prawa budowla-
nego, obowiązuje obligatoryjne 
wykonanie kontroli okresowej. 
Do kiedy trzeba przeprowadzić 
przegląd budynku? Na czym po-
lega kontrola? Jakie wymiary ma 
mieć budynek, żeby musiał być 
poddany oględzinom? Kiedy 
przeprowadzane są kontrole?

Do 30 listopada, każdy właściciel 
lub zarządca budynku o powierzchni 
przekraczającej 2000 m2 lub innego 
obiektu budowlanego, którego po-
wierzchnia dachu przekracza 1000 
m2, jest zobowiązany do przepro-
wadzania cyklicznego badania tech-
nicznego. Badanie budynku o  takich 
wymiarach trzeba przeprowadzić 
co najmniej dwa razy w  roku. Na 
zlecenie właściciela lub zarządcy, 
przeglądu muszą dokonać osoby o od-
powiednich kompetencjach. Obowiąz-
kiem osoby kotrolującej jest pisemne 
zawiadomienie o  jej przeprowadzaniu, 
odpowiednim organom nadzoru bu-
dowlanego. Jeżeli podczas kontroli 
wyszły jakiekolwiek uszkodzenia lub 
braki, mogące zagrażać życiu, zdrowiu 
lub bezpieczeństwu mienia i  środo-
wiska, muszą zostać usunięte w  wy-
znaczonym czasie lub zaraz po kontroli, 
przez właściciela bądź zarządcę.

Co mają na celu przeglądy  
techniczne?

Celem kontroli technicznych jest 
zbadanie czy budynek jest w  odpo-
wiednim stanie technicznym i  este-
tycznym, oraz czy z budynku korzysta 

się zgodnie z  jego przeznaczeniem 
oraz według wymagań ochrony śro-
dowiska. Przeprowadzenie badania 
ma za zadanie sprawdzenie stanu: 
bezpieczeństwa konstrukcji, higieny 
i  zdrowia, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa użytkowania, bez-
pieczeństwa pożarowego, ochrony 
przed hałasem i drganiami, oszczęd-
ności energii i  odpowiedniej izolacji 
cieplnej. 62 artykuł prawa budow-
lanego definiuje dokładnie cztery 
kategorie, które objaśniają w  jakim 
czasie powinny być przeprowadzane 
obowiązkowe oględziny. Poszcze-
gólne kontrole okresowe przepro-
wadzane są raz na rok, raz na pięć lat, 
dwa razy w  roku oraz każdorazowo, 
kiedy doszło do wystąpienia czyn-
ników zewnętrznych związanych 
z działaniem człowieka lub sił natury.

Ile trzeba zapłacić za przeprowa-
dzenie oględzin?

Koszt takiej usługi jest indywidu-
lany, uzależniony od kilku aspektów, 
czyli rozmiaru budynku, zakresu kon-
troli, czasu realizacji, przeznaczenia 
budynku oraz jego lokalizacji. Dla-
tego każda firma wykonująca taką 
usługę wyznacza indywidualną cenę 
dla każdego klienta.  

Co może grozić za niewykonanie 
kontroli?

Właściciel lub zarządca, którzy 
nie wykonuje kontroli bądź nie 
utrzymuje budynku w odpowiednim 
stanie technicznym może podlegać 
karą grzywny, kararze ograniczenia 
i  pozbawienia wolności. Podobnym 
konsekwencją mogą podlegać 
osoby, które nie usunęły usterek, 
wynikłych z przeprowadzonej wcze-
śniej kontroli technicznej.

budownictwo

Centrum Energii Odnawialnej 
Eco-Team świętuje 10-lecie. Od 
małej firmy, na przestrzeni tych 
10 lat stał się rozpoznawalną 
w  branży, zatrudniającą ponad 
60 osób znaczącą marką. Nie 
ma chyba w  Częstochowie 
osoby nie znającej showroomu, 
w  którym można zobaczyć 
działające urządzenia z  oferty 
firmy, a  w  regionie nikogo kto 
nie spotkałby się z ich ofertą na 
fotowoltaikę, pompy ciepła, re-
kuperacje czy klimatyzację. Co 
ważne firma stawia na fa-
chowców, a jej załogę w dużym 
stopniu stanowią inżynierowie.

Zakładając firmę w  2012 jej ak-
tualny prezes – Jerzy Pałuszka nie 
spodziewał się, że w  tak krótkim 
czasie uda się zbudować tak 
silnie osadzoną w  regionie firmę. 
„Zaczynaliśmy w  trzyosobowym 
składzie, pracując w  postpe-
erelowskim budynku. Startując 
w  pierwszych przetargach sami 
nie wierzyliśmy w to, że uda się je 

wygrać. A  jednak udało się i  nasz 
pierwszy przetarg – Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki zaowo-
cował 4264 instalacjami kolek-
torów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych i  62 na budynkach 
użyteczności publicznej” Między 
innymi dzięki temu przetargowi 
firma Eco-Team późniejsze zle-
cenia obsługiwała w  coraz więk-
szym składzie. Po kilku latach 
firma wybudowała swój własny 
budynek, a  wraz z  nim inno-
wacyjny Showroom, w  którym 

prezentowane są działające urzą-
dzenia z  branży OZE. Równolegle 
z  powstaniem Showroomu firma 
poszerzyła się o dział obsługujący 
klientów indywidualnych, który 
aktualnie stanowi jeden z  jej fi-
larów. W strukturę firmy wchodzi 
także prężnie działający magazyn, 
biura terenowe oraz bliźniaczy 
do częstochowskiego showroom 
w  Opolu. Przez 10 lat działal-
ności Eco-Team wykonała łącznie 
ponad 20.000 instalacji OZE, 
a moc z OZE zainstalowana przez  
Eco-Team przekracza 100 MW.

Oprócz działalności handlowej 
firma Eco-Team angażuje się 
w działalność społeczną – sponso-
ruje drużynę siatkówki Eco-Team 
Stoelze AZS Częstochowa, a także 
wspiera działania sportowe i cha-
rytatywne odbywające się w  re-

gionie. W końcu nie bez znaczenia 
jest hasło „dzielimy się dobrą 
energią”, które stanowi jej motto. 
Jak widać dobra energia przeka-
zywana jest nie tylko dosłownie 
poprzez instalacje OZE, ale także 
poprzez działania na rzecz lokal-
nych społeczności.

Zarząd Eco-Team nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa i  wciąż 

stawia na rozwój – na terenie czę-
stochowskiej podstrefy Katowic-
kiej Strefy Ekonomicznej powstaje 
nowa hala, do której docelowo 
przeniesie się firma, a  jej prezes 
zapowiada w  najbliższych latach 
wejście na giełdę. Nie pozostaje 
nic innego jak śledzić losy i  kibi-
cować ich dalszym działaniom.

 ■ Informacja prasowa Eco-Team

Od małej firmy do znaczącej marki

10 lat Eco-Team

Kogo obowiązuje?

Przegląd techniczny 
budynków

Michał  
Łongiewka

Osuszanie budynków to wbrew pozorom 
wcale nie jest prosta sprawa. W  zależności 
od tego, co chcemy osuszyć, stosujemy różne 
metody. Na czym polegają i która z nich jest 
najskuteczniejsza? Przeczytacie poniżej.

Naturalne osuszanie budynków
Metoda ta polega na tym, że budynek sam się 

osusza - o  ile ma sprawne izolacje przeciwwilgo-
ciowe/przeciwwodne. Skuteczność z  jaką budynek 
schnie, zależy przede wszystkim od prędkości 
przepływu powietrza przy osuszanej powierzchni. 
Można ją poprawić stosując różne dmuchawy lub 
wentylatory, a  także poprzez zmniejszenie wilgot-
ności względnej powietrza przy przegrodzie oraz 
podniesienie temperatury przegrody w stosunku do 
reszty otoczenia. Ile przeciętnie trwa osuszanie? Nie 
jest to szybka metoda, przykładowo osuszanie cegły 
trwa nawet 170 dni!

Osuszanie przy pomocy środka  
higroskopijnego

Ten typ suszenia polega na wywierceniu 
otworów w  ścianie i  umieszczeniu w  nich spe-
cjalnych woreczków zawierających materiał 
higroskopijny, czyli taki, który ma właściwości 
pochłaniania wilgoci. Woreczki wymienia się po 
upływie miesiąca, kiedy substancje chemiczne 
wchłoną wilgoć. Metoda ta jest jednak czaso-
chłonna i  wykorzystuje się ją głównie w  konser-
wacji zabytków.

Nieinwazyjne osuszanie budynków
Sposób ten polega na podwyższeniu tempe-

ratury przegród z  jednoczesnym wymuszonym 
ruchem powietrza. Mimo, że metoda prosta, to 
nadaje się głównie do osuszania cienkich ścian.

Osuszanie za pomocą nagrzewnic
Polega na zastosowaniu nagrzewnic, które gwa-

rantują wysoki przepływ powietrza i  zwiększają 
jej temperaturę nawet do 250 stopni! Nagrzew-
nice wykorzystujemy, by wzrosła temperatura 
pomieszczenia, co pozwoli odparować wilgoć 
z  powierzchni ściany. By usunąć parę wodną 

z wnętrza stosujemy wspomniane wcześniej natu-
ralne wietrzenie lub wentylatory. Metoda dobra, 
ale w przypadku grubych ścian tylko część wilgoci 
wyparowuje z  powierzchni wewnętrznej ściany 
do powietrza znajdującego się w pomieszczeniu.

Osuszanie metodą absorpcji
Ten typ osuszania polega na tym, że po wy-

suszeniu powietrza w  zawilgoconym budynku, 
ściany zaczną stopniowo schnąć poprzez od-
dawanie nadmiaru wilgoci do pomieszczenia. 
Metoda szczególnie skuteczna przy szczelnie za-
mkniętych przestrzeniach. Dodatkową zaletą tej 
metody jest to, że w  procesie osuszania, można 
nadal korzystać z pomieszczenia.

Osuszanie metodą termoiniekcji 
Metoda ta polega na wywierceniu otworów 

i wsadzeniu w nie rurek, które dostarczą do prze-
grody suche powietrze. Po uzyskaniu wilgoci na 
poziomie 3-6% w  otwory wprowadza się środek 
hydrofobowy, który daje właściwości odpycha-
jące. Suszenie trwa średnio od 2 do 7 dni.

Osuszanie metodą mikrofalową
W  tym sposobie wykorzystujemy specjalne ge-

neratory mikrofal, które przystawione do ściany, 
podgrzewają wybraną część muru. Generator 
sprawia, że cząsteczki H2O w  ścianie zaczynają 
„rotować” powodując wzajemne tarcia, a co za tym 
idzie ściana nagrzewa się. Operacja ta musi jednak 
zostać wykonana z wielką starannością, gdyż przy 
niewłaściwie skonfigurowanym urządzeniu może 
dojść do uszkodzenia zaprawy z cegłą.

Jakie są najczęstsze błędy  
popełnianie przy osuszaniu?

Najczęstszym błędem jest dobór nieprawi-
dłowych metod osuszania np. w  przypadku nie-
sprawnych izolacjach przeciwwilgociowych nie 
można liczyć, że metoda naturalna będzie tą 
właściwą. Często błędy popełniane są także na 
etapie budowy ściany, albowiem najpierw się ją 
ociepla, a  potem wykonuje zabezpieczenia prze-
ciwwilgociowe, nie na odwrót! Innym błędem jest 
nakładanie nowych tynków na ścianę, które są za 
bardzo wilgotne. Nie możemy zapomnieć, że brak 
odpowiedniej wentylacji w  pomieszczeniu rów-
nież wpływa na osuszanie.

Wybierz najlepszy sposób

Metody osuszania budynków
Jakub Wróbel
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 ● Aparat fotograficzny Polaroid, 
cena 80 zł. Tel. 514 277 061

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

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

 ● Boks w supermarkecie w cen-
trum, prosperujący (5 m²), 
tel.  881 205 052

 ● Deagostini ciężarówki PRL 2 
szt. - ZIŁ157 we folii, 79 zł, w 
blistrze 78 zł, URAL 375D bli-
ster 79 zł, IKARUS 260 do prze-
malowania 30 zł.  
Tel. 794 239 418

 ● Dekoder DVB-T2 marki LCT, no-
wy na gwarancji, pilot, baterie, 
instrukcja, zasilacz w komplecie, 
95 zł. Tel. 794 239 418

 ● Duralex - komplet na 18 osób 
(200 części) - 250 zł.  
Tel. 514 277 061

 ● Dzwi harmonijkowe. 
 Tel. 501 109 822

 ● Drzwi pokojowe białe z szybka-
mi. Tel. 501 109 822

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

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

 ● Fotel biurowy, obrotowy, nowy. 
Cena 250 zł. Kontakt tel. 
664729211 w godz. 17.00 - 19.00

 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Grób urnowy-amerykański, no-
wy na cmentarzu komunalnym 
w Częstochowie. Cena 2500 zł. 
Kontakt tel. 664729211 w 
godz. 17.00 - 19.00.

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

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Komplet do chrztu dla dziew-
czynki, rozmiar 58, sprzedam  

tanio, cena 100 zł,  
tel. 576 991 894

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

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt., stan 
b. dobry. Tel. 792 017 815

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

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

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

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 
szt. Tel. 792 017 815

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

 ● Odtwarzacz MANTA DVD-007 
EMPEROR 2 z karaoke (pilot, 
mikrofon w zestawie), w bdb 
stanie, 40 zł. Tel. 794 239 418

 ● Opony letnie, 4 sztuki, używane 
215/55 R18 Continental,  
tel. 504 096 304

 ● Orteze typu Rehab na kolano, 
cena 80 zł. Tel. 517 638 847

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

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

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Suknia ślubna w roz. 38, 
tel. 508 173 008

 ● Suknia ślubna, rozmiar 38, biała 
śmietankowa oraz tren i woalka. 
Cena 400 zł do negocjacji.  
Tel. 576 991 894

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● TELEWIZOR SONY  
KD-32RE400LED, zakupiony  
w 2018 r., tel. 503 775 955

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią 
i szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

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

USŁUGI
 ● Angielski - tłumaczenia umów, 
CV, dokumentów, działalność od 
1996, tel. 508 569 307

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. Cz-wa, al. Wol-
ności 10 (w bramie). Tel. 888 149 
969

 ● Hydraulik tanio, solidnie.  
Tel. 532 340 888

 ● Malowanie obrazów,  
szkicowanie. Tel. 667 499 164

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

INNE
 ● Przyjmę lub kupię klatkę dla 
chomika (dość dużą).  
Tel. 667 499 164

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

 ● Przyjmę drewno na opał,  
tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony komór-
kowe, tel. 667 499 164

 ● Trening pamięci, uwagi,  

myślenia logicznego i twórczego,  

od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587

 ● Poznam panią, może być  

z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA

 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 

pracę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 ● Pracownik gospodarczy z do-

świadczeniem podejmie pracę. 

Tel. 665 226 044



 PIĄTEK-NIEDZIELA, 14-16 PAŹDZIERNIKA 2022  17motoryzacja

BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

VOLVO XC60 
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

137.900 zł

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

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE 
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

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

77.900 zł

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

43.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, 32.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  
serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł

FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł

FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł

FORD FIESTA 1.6 D, rok prod. 2010,  24.500 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. 2011,  42.500 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

OPEL ASTRA III, 1.6 E, rok prod. 2008, kraj.,      13.500 zł
OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT            43.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 75.900 zł
PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  72.500 zł
VOLVO XC60 2.0 E, rok prod. 2020, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT  179.900 zł
VW GOLF VI, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 24.500 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 6.900 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 14 października 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

219.900 zł

SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

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

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Myjnie w Częstochowie

Ile musimy zapłacić  
za mycie samochodu?

Każdy właściciel samochodu 
od czasu do czasu powinien 
pomyśleć o  umyciu swojego 
samochodu. W  dobie obecnej 
drożyzny każdy z  nas szuka 
stosunkowo tanich rozwiązań 
i  miejsc, w  których zapłacimy 
jak najmniej. Przyjrzeliśmy się 
ofertom częstochowskich 
myjni i  sprawdziliśmy ceny, 
które w nich obowiązują.

W przypadku mycia samochodu, 
ceny zaczynają się od 10zł. Już za 
taką kwotę umyjecie swoje auto, 
ale w  zależności od programu, 
jakie oferują niektóre myjnie, cena 
może wzrosnąć. Znaczenie ma 
również rozmiar pojazdu. Średnio 
za dokładne umycie samochodu 
razem z  podwoziem trzeba za-
płacić ok. 40 zł. Cena ta jest nieco 
wyższa, jeśli myjnie nie są auto-
matyczne, a  myciem zajmują się 
pracownicy. Co ciekawe, niektóre 
stacje zajmują się także myciem 
skuterów i  motocykli - w  cenie  
ok. 50 zł. Czas, jaki trzeba po-
święcić na mycie pojazdu również 
waha się od 5 do 30 minut.   

Niektóre częstochowskie stacje 

poza myciem karoserii oferują 
także kompleksowy auto deta-
iling, czyli zadbanie o wnętrze na-
szego pojazdu.  Ceny takich usług 
zaczynają się średnio od 90 zł 
wzwyż. Oferty obejmują m.in. za-
bezpieczanie auta folią PPF, przy-
ciemnianie szyb czy usuwanie 
rys, a  także czyszczenie wnętrza 
pojazdu. W przypadku, gdy mamy 
w  samochodzie skórzaną tapi-
cerkę, to niektóre stacje zajmą 
się również jej oczyszczeniem, 
ale ceny za taki zabieg różnią 
się w  zależności od zakresu prac. 
Standardowy cennik dogłęb-
nego czyszczenia i  impregnacji 
kompletu tapicerki skórzanej za-
czyna się od 250 zł. Ceny za wo-
skowanie to średnio koszt 70 zł 
w  myjniach ręcznych. Niektóre 
zakłady w  Częstochowie oferują 
także usługę suszenia dywanów, 
które możemy przywieźć, a potem 
- po otrzymaniu wiadomości SMS 
- odebrać. Cena za taką usługę to 
średnio 17 zł w zależności od roz-
miaru dywanu. 

Podsumowując, ceny za mycie 
samochodu różnią się w  zależ-
ności od świadczonych usług. Za 
automatyczną myjnię zapłacimy 
już od 10 zł, ale za mycie ręczne  
bez dodatkowych udogodnień 
ceny wzrastają do nawet 50 zł.

Jakub Wróbel
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Gala Lwy Biznesu

Zielona-energia.com 
Włókniarz Częstochowa 
podsumował sezon 2022
Zielona-energia.com Włókniarz Czę-
stochowa podsumował zakończony 
już sezon 2022 w PGE Ekstralidze pod-
czas Gali Lwy Biznesu. Klub wraz  
z zawodnikami podziękował spon-
sorom, partnerom i mediom. Takie 
podziękowanie za współpracę 
otrzymał także nasz lokalny dziennik 
Życie Częstochowy i Powiatu.

Przez cały sezon śledziliśmy i prze-
kazywaliśmy na bieżąco informacje  
o zmaganiach biało-zielonych, którzy wy-
walczyli podczas tegorocznych Drużyno-
wych Mistrzostw Polski brązowy medal.  
W nadchodzącym sezonie życzymy 
Lwom złotego krążka!

 ■ Paula Nogaj
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Dotychczas zespół 
Exact Systems 
Norwid grał na wła-
snej hali przy ul. 
Jasnogórskiej 8. 
Przyszedł jednak 
czas zmian. W  se-
zonie 2022/2021 
pierwszoligowiec 
będzie rozgrywał 
swoje mecze w Hali 
Sportowej Często-
chowa przy ul. 
Żużlowej 4. Ponadto po raz 
pierwszy w  historii aspirujący 
do najwyższej klasy rozgryw-
kowej klub postanowił 
zakontraktować zagranicz-
nych zawodników.

- Hala Sportowa Częstochowa 
to duży, nowoczesny obiekt 
sportowy, gdzie odbywają się 
wszystkie najważniejsze wyda-
rzenia sportowe i  nie tylko, or-
ganizowane w  naszym mieście. 
Cieszymy się, że możemy za-

prosić naszych kibiców właśnie 
na tę halę. Zależy nam na stałym 
rozwoju i  mocno wierzymy, że 
przeprowadzka na halę przy 
ulicy Żużlowej będzie kolejnym 
krokiem, który w  perspektywie 
przybliży nas do awansu — mówi 
Lesław Walaszczyk, sponsor ty-
tularny Klubu.

Pierwszy mecz na nowej hali 
Exact Systems Norwid rozegra 
już w  najbliższą sobotę, 15 paź-
dziernika. Częstochowska dru-
żyna zmierzy się z  zespołem SPS 
Chrobry Głogów. Początek wy-
darzenia o  godz. 18:30. Bilety 
na wydarzenie będzie można za-
kupić w  hali bezpośrednio przed 
meczem oraz na platformie eBilet 
w  cenie 10 zł. Dzieci do lat 15 
mogą skorzystać z  bezpłatnego 
wstępu. Zakupione w  hali przy 
ul. Jasnogórskiej 8 karnety za-
chowują ważność bez względu na 
zmianę miejsca rozgrywek.

sport

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Najbliższy mecz w nowym miejscu już w sobotę

Exact Systems Norwid  
przenosi się do HSC

Amatorska Liga Piłki Nożnej

Za nami 3. i 4. kolejka rozgrywek
W  ramach Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej w  sezonie 
2022/2023 rozegrane zostały 
już cztery kolejki. Kompletem 
zwycięstw pochwalić się może 
Exact Systems Klub 54, Lu-
minex, Budmix i Jagiellończycy, 
których ostatnie spotkanie 
z  OBI zostało przerwane przy 
wysokim prowadzeniu.

Organizatorzy zapowiedzieli, 
że po wyjaśnieniu sytuacji prze-
kazana zostanie informacja 
o  dalszych losach spotkania Ja-
giellończyków i OBI. - Drużyny Ar-
chitube, Ziomki i  Amator musiały 
jak na razie po swoich spotkaniach 
godzić się jedynie z porażkami. Po-
zostałe drużyny mają po jednym 
zwycięstwie i  porażce. Wyniku 
remisowego jak na razie nie odno-
towaliśmy w rozgrywkach.

Na pewno zwraca uwagę duża 
ilość bramek strzelanych w  roz-

grywanych meczach. Czy jest to 
wynik skuteczności zawodników 
czy też może kwestia trochę 
mniejszego boiska w porównaniu 
do lat poprzednich? Zobaczymy 
po kilku następnych kolejkach. 
W  chwili obecnej rozgrywki na-
bierają tempa i  najbliższe ty-
godnie dadzą nam odpowiedź, 
czy przedsezonowe typowanie 
faworytów do medali znajdzie 
odzwierciedlenie na boisku. 

W  najbliższych dwóch tygo-
dniach na pewno warto zwrócić 
uwagę na spotkania Klubu 54 
z  Luminex-em i  Jagiellończyków 
z  Budmix-em – drużyn jak dotąd 
niepokonanych. Oczywiście 
w  pozostałych spotkaniach rów-
nież nie powinno zabraknąć 
emocji – zapowiada Marcin 
Mazik, kierownik ds. sportu i  re-
kreacji MOSiR Częstochowa. 

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa zmierzy się  
na wyjeździe z Lechią Gdańsk

Gala PGE Ekstraligi

Kacper Woryna 
„Niespodzianką Roku”

CKS Budowlani

Mistrzostwa województwa 
dzieci w lekkiej atletyce

W  najbliższą sobotę, 15 paź-
dziernika Raków Częstochowa 
jako obecny lider PKO Ekstra-
klasy rozegra wyjazdowy mecz 
z  Lechią w  Gdańsku. Początek 
wydarzenia o godz. 15:00.

Ostatni mecz 12. kolejki PKO 
BP Ekstraklasy zakończył się dla 
Rakowa Częstochowa wygraną 

1:0 z  Miedzią Legnica. Bramkę dla 
Czerwono-Niebieskich zdobył Ivi 
Lopez w 2. minucie meczu. – Mecz 
był generalnie pod naszą dużą kon-
trolą, ale jedna sytuacja mogła zde-
cydować o tym, że jakieś trudności 
i komplikacje by się pojawiły, gdyby 
ten rzut karny został wykorzystany. 
Tak się nie stało – Vladan kapitalnie 
obronił i wygrywamy. Z tego bardzo 

się cieszymy, bo kolejne trzy punkty 
dopisujemy. Kolejny raz nie stra-
ciliśmy też bramki. To jest bardzo 
ważne – mówił na pomeczowej 
konferencji szkoleniowiec Rakowa 
trener Marek Papszun. Kolejne 
ligowe spotkanie częstochowska 
drużyna rozegra w  Gdańsku z  Le-
chią. Mecz odbędzie się w  sobotę, 
15 października o godzinie 15:00.

Na początku tygodnia odbyła 
się Gala PGE Ekstraligi, pod-
czas której rozdano 
tradycyjne „Szczakiele”. Wy-
różnienia trafiły do Bartosza 
Zmarzlika, Mikkela Miche-
lsena, Mateusza Cierniaka 
oraz Stanisława Chomskiego. 
Laureatem w  kategorii „Nie-
spodzianka Roku” został 
zawodnik Włókniarza Czę-
stochowa – Kacper Woryna.

Kibice przyznawali głosy boha-
terom sezonu 2022 PGE Ekstra-
ligi od 28 sierpnia do 28 września. 
Wcześniej Kapituła Gali PGE Eks-
traligi, na czele z  Tomaszem Gol-
lobem, Indywidualnym Mistrzem 
Świata na żużlu z 2010 roku oraz 
Markiem Cieślakiem, byłym tre-
nerem Żużlowej Reprezentacji 

Polski, wskazała kandydatów do 
nagród w  pięciu kategoriach. – 
To są bardzo ważne momenty dla 
wszystkich sportowców, szcze-
gólnie dla tych dzisiaj nagradza-
nych. Jest to takie ukoronowanie, 
podsumowanie sezonu, ale też 
element pewnej niespodzianki 
– powiedział Prezes Polskiego 
Związku Motorowego, Michał 
Sikora. – Każdego roku gala jest 
coraz lepsza, fajniejsza i  wszyst-
kich, których może to ta gala 
dostrzega i  wręcza nominacje. 
Gratuluję wszystkim tym, którzy 
zwyciężyli i  odebrali dzisiaj sta-
tuetki, ale też tym, którzy nie 
odebrali, aby pracowali na to, by 
w  następnych latach odbierali 
i  byli szczęśliwi – stwierdził In-
dywidualny Mistrz Świata z 2010 
roku, Tomasz Gollob.

Ponad 300 zawodników i  za-
wodniczek z 28 klubów wzięło 
udział w Mistrzostwach Woje-
wództwa Śląskiego w  lekkiej 
atletyce dzieci, których orga-
nizatorem był CKS Budowlani.

W  kategorii U-12 startowali 
młodzi lekkoatleci rocznika 2011 
i młodsi. Grupa zawodników CKS 
Budowlani spisała się rewela-
cyjnie. Spośród rozegranych 14 
konkurencji lekkoatletycznych, 
zwyciężyli aż w  sześciu - dobyli 
3 medale srebrne i  2 brązowe, 
co ostatecznie dało im 1 miejsce 
w klasyfikacji medalowej. 

Medale złote zdobyli: Amelia 
Młynarczyk na dystansie 60 
m wynikiem 8,60 s oraz na dy-
stansie 300 m – 45,94 s. Miłosz 
Piasecki w skoku w dal – 4,58 m, 
Wiktor Wala 600 m – 1:50,69 
min, sztafeta dziewcząt 4 x 100 
m (Emilia Kołdon, Jagoda Try-
buła, Paulina Deska, Amelia Mły-
narczyk) – 57,19 s oraz sztafeta 
chłopców 4 x 100 m (Mateusz 
Pędziwiatr, Wiktor Wala, Ignacy 
Całko, Miłosz Piasecki) – 58,80 s. 

Ze srebrnymi medalami zawody 
ukończyli: Emilia Kołdon 600 
m – 8,71 s, Mateusz Pędziwiatr 
w  dal – 4,33 m, Miłosz Piasecki 
300 m – 48,08 s. Na III stopniu 
podium stanęli: Mateusz Pę-
dziwiatr 60 m – 9,07 s, Emilia 
Kołdon 300 m – 47,89 s. Warto 
odnotować iż wszyscy medaliści 

to wychowankowie trenerki Ża-
nety Trąbczyńskiej wywodzący 
się z lekkoatletycznej klasy spor-
towej w  Szkole Podstawowej nr. 
7 w Częstochowie. 

Pozostali zawodnicy CKS, 
którzy zajęli miejsca w  ścisłych 
finałach: 4. miejsce Gloria Zielska 
600 m – 1:59,96 min, 4. miejsce 
Nikodem Trąbczyński wzwyż – 
115 cm, 5. miejsce Jagoda Trybuła 
600 m 2:01,46 min, 5. miejsce 
Ignacy Całko 300 m – 51,41 s, 6. 
miejsce Liliana Wysocka 60 m – 
9,22 s, 7. miejsce Nikodem Trąb-
czyński w dal – 4,03 m, 7. miejsce 
Aleksandra Puszczak wzwyż – 
115 cm, 8. miejsce Julia Wróbel 
w  rzucie p. palantową – 19,50 
m, 8. miejsce Kacper Grobelny 
w rzucie p. palantową – 26 m. 

W rozgrywanych kilka dni wcze-
śniej mistrzostwach w  Rudzie 
Śląskiej udział również wzięli 
lekkoatleci z  CKS Budowlani. 
Podczas tego wydarzenia mie-
rzyli się zawodnicy w  kategorii 
U-15 (rocznik 2009 i 2010). Czę-
stochowska reprezentacja wy-
walczyła 3 medale. Złoty medal 
zdobyła Alicja Ślęzak w pchnięciu 
kulą. Jej wynik to 11,31 m. Srebro 
wywalczyła Hanna Borkowska, 
która w skoku w dal uzyskał 4.33 
m. Na trzecim stopniu podium 
stanęła Weronika Wójtowicz 
w wieloskoku – 9,19 m.

zdj.MOSiR Cz-wa

zdj.UM Cz-wa
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