
W  najbliższą niedzielę, 31 stycznia, ponownie 
zaleje nas fala czerwonych serduszek. 
A wszystko to za sprawą 29. Finału WOŚP w Czę-
stochowie. W tym roku wydarzenie odbędzie się 
w  nieco zmienionej formie – zamiast na placu 
Biegańskiego, przeniesiemy się do internetu.

Dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 roku będą 
miały sfinansowaną doustną szczepionkę prze-
ciwko rotawirusom. Takie rozwiązanie zostanie 
wprowadzone w ramach Narodowego Programu 
Szczepień Ochronnych na 2021 rok.

Wstajesz, wyglądasz przez okno, i  co widzisz? 
Znowu sypie śnieg, a twój ukochany samochód 
wygląda jak kula śnieżna. Dobrze, że pamiętasz, 
w  którym miejscu zaparkowałeś, bo indetyfi-
kacja po kolorze, marce czy tablicach jest 
niemożliwa. Do pracy jednak trzeba jakoś doje-
chać, a  po drodze jeszcze zawieźć dzieci do 
przedszkola. Jeśli postanowimy zlekceważyć 
nasz obowiązek i nie odśnieżymy dokładnie po-
jazdu, narażamy się na mandat.
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Tym razem na zdrowie

Będzie kolejny bon 
dla Polaków

31 stycznia

XXIX Finał WOŚP  
w Częstochowie!

Dla dzieci urodzonych w tym roku

Darmowa szczepionka 
przeciw rotawirusom

Kierowco uważaj!

Mandat za nieodśnieżony 
samochód nawet 500 zł?

Częstochowa

„Elektryki” 
z dofinansowaniem!
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Wiosną ma ruszyć plan odbudowy zdrowia 
Polaków, który zakłada... bon na podstawową 
diagnostykę. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, 
Wojciech Andrusiewicz, twierdzi, że planowane jest 
również zmniejszenie kolejek przez zwiększenie 
dostępu do specjalistów.

 Qs.16

Trybunał Konstytucyjny opublikował 
uzasadnienie pisemne wyroku z 22 paź-
dziernika ubiegłego roku, w  którym 
orzekł o  niekonstytucyjności przepisu 
dopuszczającego aborcję w  przypadku 
dużego prawdopodobieństwa ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia płodu. 
Na ulice wielu miast wyszły przeciw-
niczki i  przeciwnicy zaostrzania prawa 
aborcyjnego.

22 października ubiegłego roku Trybunał 
Konstytucyjny - po rozpatrzeniu wniosku 
grupy 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz 
Konfederacji - orzekł, że przepis tzw. ustawy 
antyaborcyjnej z  1993 r. zezwalający na 
aborcję w  przypadku ciężkiego i  nieodwra-
calnego upośledzenia płodu albo nieule-
czalnej choroby zagrażającej jego życiu jest 
niekonstytucyjny.

Ustawa o  planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i  warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży zezwalała na doko-
nanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym 
z nich było właśnie duże prawdopodobień-

stwo ciężkiego i  nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu.

W uzasadnieniu decyzji Trybunału Konsty-
tucyjnego czytamy, iż "Trybunał podtrzymał 
stanowisko, że życie ludzkie jest wartością 
w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której 
źródłem są przepisy konstytucyjne, po-
winno być chronione przez ustawodawcę, 
nie tylko w  formie przepisów gwarantują-
cych przetrwanie człowieka jako jednostki 
czysto biologicznej, ale także jako bytu cało-
ściowego, dla którego egzystencji niezbędne 
są również odpowiednie warunki społeczne, 
bytowe, kulturowe, w całości składające się 
na istnienie jednostki. (…) Trybunał nie-
zmiennie stoi na stanowisku, że nie powinno 
budzić wątpliwości, iż przepisy konstytu-
cyjne gwarantują ochronę zdrowia dziecka 
poczętego, w szczególności zaś z przepisów 
tych można wywnioskować obowiązek usta-
wodawcy wprowadzenia zakazu naruszania 
zdrowia dziecka poczętego oraz ustano-
wienia środków prawnych gwarantujących 

w  sposób dostateczny przestrzeganie tego 
zakazu".

Pisemne uzasadnienie Trybunał Konsty-
tucyjny opublikował w  środę. Rząd zapo-
wiadał, że po tym niezwłocznie opublikuje 
sam wyrok w Dzienniku Ustaw. Tak też się 
stało w  środę (27.01.) po godzinie 23.00 
i  właśnie wtedy ograniczenie prawa do 
aborcji weszło w życie.

Orzeczenie Trybunału wywołało falę pro-
testów w całym kraju. Po opublikowaniu pi-
semnego uzasadnienia ponownie na ulice 
wielu miast wyszły przeciwniczki i przeciw-
nicy zaostrzania prawa aborcyjnego. W   
Warszawie Ogólnopolski Strajk Kobiet zor-
ganizował demonstrację pod Trybunałem 
Konstytucyjnym.

Po opublikowaniu wyroku, przepisy nadal 
dopuszczają możliwość przerywania ciąży 
w  przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie 
dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
jest skutkiem czynu zabronionego m.in. 
gwałtu.

Częstochowa zdobyła 7,5 miliona zło-
tychdofinansowania unijnego na zakup     
4 autobusów elektrycznych i  dwóch mo-
bilnych stacji ładowania. Całkowita 
wartość projektu to 11 mln zł.

Trybunał opublikował uzasadnienie 

Absolutny zakaz przerywania ciąży
Fot. Krzysztof Miller

tel. 696 48 66 80
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ATRAKCYJNE SZEREGOWCE PRZY MAŁOPOLSKIEJ

NOWE APARTAMENTY NA PARKITCE
KUJAWSKA APARTAMENTY

OSTATNIE APARTAMENTY UL. MAŁOPOLSKA!!!



3 PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021AKTUALNOŚCI

W  Sądzie Okręgowym w  Często-
chowie ruszył proces pedofila. 
42-letni Mariusz M. odpowiada za 
seksualne wykorzystywanie ma-
łoletniej córki i  jej koleżanki. 
Proces toczy się za zamkniętymi 
drzwiami.

W lutym 2020 roku pedagog jednej 
ze szkół w  Szczekocinach zawiado-
miła policję, że ojciec 11-letniej uczen-
nicy od wielu lat ją gwałci. Uczennica 
mówiła pedagog, że ojciec wykorzy-
stał seksualnie także jej 13-letnią ko-
leżankę. 

W Sądzie Rejonowym w Myszkowie 
przesłuchano małoletnie ofiary pedo-
fila z  udziałem biegłego psychologa. 
Biegły stwierdził, że zeznania po-
krzywdzonych są szczere i  pozba-
wione skłonności do konfabulacji.

Śledczy ustalili, że w  okresie od 
2015 do 2020 roku Mariusz M., wy-
korzystując nieobecność innych osób 

w  domu, wielokrotnie doprowadził 
córkę do obcowania płciowego, sto-
sując przemoc polegającą na biciu 
i  szarpaniu za włosy. W  2016 lub 
2017 roku oskarżony, używając 
przemocy w postaci bicia, doprowa-
dził również do obcowania płcio-
wego koleżankę córki, która 
nocowała u  nich w  domu. Śledztwo 
wykazało także, że Mariusz M. przez 
wiele lat groził córce, że zabije ją i jej 
matkę, jeżeli zawiadomi kogoś o po-
pełnianych przez niego przestęp-
stwach seksualnych. Ponadto 
oskarżony znęcał się nad córką i żoną 
bijąc je, kopiąc i  wyzywając wulgar-
nymi słowami. Mariusz M. przyznał 
się częściowo do zarzucanych mu 
przestępstw seksualnych. Biegli le-
karze psychiatrzy stwierdzili w opinii, 
że sprawca w chwili popełnienia za-
rzucanych mu czynów był w  pełni 
poczytalny.

 ■ bea

ZUS wysyła deklaracje podat-
kowe PIT za 2020 r. Formularze 
otrzymają osoby, które w  ubie-
głym roku chociaż raz pobrały 
świadczenie z ZUS, np. emeryturę, 
rentę lub zasiłek. W  całej Polsce 
trafią one do około 9,5 mln 
klientów ZUS, a w województwie 
śląskim do blisko 1,4 mln osób.  
Z  terenu działalności oddziału 
ZUS w  Częstochowie dokumenty 
z ZUS wysłane zostaną do prawie 
170 tys. świadczeniobiorców.

Co roku ZUS na przełomie stycznia 
i lutego rozpoczyna akcję wysyłkową 
deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. 
Przed 1 marca wszyscy, którzy 
w ubiegłym roku choćby tylko jeden 
raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzy-
mają należną im deklarację podat-
kową. Z  ponad 9,5 mln wysyłanych 
deklaracji, w granicach 8,3 mln otrzy-
mają emeryci i  renciści. Pozostałe 
formularze trafią m.in. do osób, które 
w  ubiegłym roku pobierały zasiłki 
chorobowe, macierzyńskie czy opie-
kuńcze.

W  województwie śląskim liczba 
wysłanych deklaracji przekroczy 
1,394 mln, z  czego ponad 1,22 mln 
trafi do osób pobierających świad-
czenia długoterminowe, czyli np. 
emerytury bądź renty. Z terenu Od-
działu ZUS w Częstochowie wysyłka 
dotyczy blisko 170 tys. deklaracji po-
datkowych, z  czego do emerytów 
i  rencistów trafi ponad 147 tys. 
PIT-ów.

Dla kogo PIT-40A?
Większość wysyłanych przez ZUS 

formularzy to PIT-40A. W tym roku 
roczne obliczenie podatku będzie 
sporządzane tylko dla podatników 
z  kwotą niedopłaty podatku, gdy 
suma zaliczek przekazanych do 
urzędu skarbowego w  roku podat-
kowym nie przewyższa kwoty po-
datku należnego od uzyskanego 
dochodu. To gotowe rozliczenie dla 
emerytów i  rencistów, którzy przy-
najmniej w  grudniu pobierali świad-
czenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na 
tej samej zasadzie PIT-40A trafia też 
do osób, które korzystają ze świad-
czenia przedemerytalnego, nauczy-
cielskiego świadczenia 
kompensacyjnego czy renty so-
cjalnej.

Informacje o dochodach
PIT-11A trafi też do klientów, 

którym w  ubiegłym roku ZUS wy-

płacił zasiłki: chorobowe, opie-
kuńcze lub macierzyńskie. PIT-11A 
dostanie też część emerytów i renci-
stów, na przykład ci, którzy rozliczają 
się razem z małżonkami albo też zło-
żyły wniosek o  obliczanie i  pobie-
ranie zaliczki na podatek według 
wyższej skali podatkowej czy 
wniosek o niesporządzaniu rocznego 
obliczenia podatku na PIT-40A.

- Co ważne, w tym roku ZUS nie roz-
licza świadczeniobiorców, którzy mają 
nadpłatę podatku. Oni otrzymają 
PIT-11A (czyli informację o docho-
dach), a zwrot nadpłaty dostaną bez-
pośrednio z urzędu skarbowego 
w ciągu 45 dni od złożenia zeznania 
podatkowego. Jeśli nie mieli innych do-
chodów niż świadczenie z ZUS i nie ko-
rzystają z ulg podatkowych, to nie 
muszą składać zeznania PIT-37 lub 
PIT-36 - wyjaśnia Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
województwa śląskiego.

Natomiast PIT-11 otrzymają z kolei 
osoby, które pobrały w  ubiegłym 
roku świadczenie należne po osobie 
zmarłej lub alimenty potrącone ze 
świadczenia wypłacanego przez ZUS 
dla osób alimentowanych na pod-
stawie wyroku sądu lub ugody.

Dostałem PIT z ZUS - co teraz?
- Dla osób, które nie miały dodatko-

wych dochodów poza świadczeniem 
z ZUS i nie zamierzają odliczyć żadnych 
ulg podatkowych, PIT-40A jest go-
towym rozliczeniem podatku. Pozostali 
powinni potraktować ten formularz tak 
samo, jak informację o dochodach - 
wyjaśnia rzeczniczka. 

Zatem ci emeryci i  renciści, którzy 
mogą skorzystać z  odliczeń od do-
chodu lub od podatku, powinni to 
zrobić w  zeznaniu podatkowym 
PIT-37 lub PIT-36, które złożą 
w  urzędzie skarbowym do 30 
kwietnia.

Emeryt czy rencista też 
może odliczyć 1% 
na cele charytatywne
Każdy emeryt i rencista może prze-

kazać „1 procent” podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. Je-
żeli jest to ta sama organizacja, którą 
świadczeniobiorca wsparł w  roku 
ubiegłym, to nie musi składać dodat-
kowych dokumentów. Natomiast po-
datnik, który chce zmienić odbiorcę 
„1 procenta”, powinien dostarczyć do 
urzędu skarbowego wypełniony 
druk PIT-OP.

 ■ Katarzyna Gwara

Ruszył proces pedofila 

Wykorzystał córkę 
i jej koleżankę

Częstochowa 

Spodziewaj się listu z ZUS

Od 1 lutego 

Galerie handlowe ponownie otwarte 

 Qcd. ze str. 1

- Cieszę się, że oprócz dużej unijnej do-
tacji dla MPK na trwającą obecnie prze-
budowę linii tramwajowej oraz nowe 
tramwaje, jeszcze w obecnym rozdaniu 
udało się zdobyć kolejne  europejskie 
środki na rozwój niskoemisyjnego trans-
portu w naszym mieście – mówi prezy-
dent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk.  

Projekt będzie realizowany w  latach 
2021-2022 r. Zakłada zakup 4 auto-
busów o  napędzie elektrycznym oraz 2 
dedykowanych, mobilnych stacji łado-
wania. Nowe autobusy będą wyposa-
żone zgodnie z  wymaganiami 
dotyczącymi zapewnienia pasażerom 

stosownego komfortu jazdy, a także do-
stosowane do potrzeb osób z  różnymi 
rodzajami niepełnosprawności.

Główny cel projektu to zwiększona 
atrakcyjność transportu publicznego dla 
pasażerów oraz zmniejszenie emisji za-
nieczyszczeń generowanych przez 
transport miejski.

Ogólna zakładana wartość projektu 
wynosi ponad 11 mln złotych, z  czego 
wydatki kwalifikowane to 9 mln złotych, 
a dofinansowanie przyznane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
- ponad 7,5 mln złotych.

Co istotne, ten unijny projekt będzie re-
alizowany niezależnie od poprzednich 
planów inwestycyjnych częstochow-

skiego przewoźnika.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że 

obecnie w taborze MPK jeździ testowo 
pierwszy z  elektrycznych autobusów 
marki Autosan (model Sancity), których 
15 ma docelowo trafić do MPK. Jest to 
projekt sprzyjający rozwojowi miejskiej 
elektromobilności, a  zarazem będący 
elementem realizacji zawartego 
z  NFOŚiGW porozumienia w  celu uzy-
skaniu określonego efektu ekologicz-
nego. Producent deklaruje MPK 
dostarczenie kolejnych sztuk nowych au-
tobusów elektrycznych wiosną bieżą-
cego roku. Wartość kontraktu MPK - po 
rozstrzygniętym przetargu - to 48 mln zł.

 ■ Katarzyna Gwara

Częstochowa 

„Elektryki” z dofinansowaniem!

- Od 1 lutego zostaną otwarte 
w  ścisłym reżimie sanitarnym ga-
lerie handlowe i  muzea oraz 
galerie sztuki. Pozostałe zasady 
bezpieczeństwa będą jednak prze-
dłużone - poinformowano 
w  czwartek na stronie interne-
towej rządu. Od 1 lutego nie będą 
obowiązywały godziny dla seniora.

Galerie handlowe będą działać 
w  ścisłym reżimie sanitarnym. Po-
dano też limity klientów w  sklepach. 
W placówkach handlowych, na targu 
lub poczcie, obowiązywać będą limity 
klientów: 1 osoba na 10 m2 – w skle-
pach do 100 m2 powierzchni oraz 1 
osoba na 15 m2 – w sklepach powyżej 
100 m2 powierzchni.

Ważną informacją jest utrzymanie 
innych obostrzeń. - Restauracje 
i  punkty gastronomiczne w  centrach 
i  galeriach handlowych pozostają za-
mknięte. Możliwy jest jedynie dowóz 

oraz podawanie żywności na wynos - 
informuje rząd. Od 1 lutego nie będą 
natomiast obowiązywać godziny dla 
seniora.

Od tego samego dnia, w  ścisłym 
reżimie sanitarnym będą mogły 
działać także muzea i galerie sztuki.

Z  pozostałych ograniczeń i  zasad 
bezpieczeństwa rząd wymienia: 
utrzymywanie co najmniej 1,5-me-
trowej odległości między pieszymi; 
zasłanianie ust i nosa w miejscach pu-
blicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, 
w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje też zakaz działalności 
stacjonarnej restauracji - możliwy jest 
jedynie dowóz oraz podawanie żyw-
ności na wynos. Ograniczone jest pro-
wadzenie działalności hotelarskiej 
(z wyjątkami). Nieczynne są stoki nar-
ciarskie. Zawieszona jest działalność 
niektórych placówek kultury, w  tym 
m.in. teatrów czy kin. Obowiązuje 
zakaz działalności klubów nocnych, 
dyskotek i  innych miejsc udostępnio-

nych do tańczenia. Zawieszona jest 
działalność basenów, aquaparków, si-
łowni, klubów i centrów fitness (z wy-
jątkami).

Środkami transportu zbiorowego 
może podróżować ograniczona liczba 
osób. W  kościołach obowiązuje limit 
osób – maks. 1 osoba na 15 m2, przy 
zachowaniu odległości nie mniejszej 
niż 1,5 m. W zgromadzeniach publicz-
nych może uczestniczyć max. 5 osób.

Obowiązuje zakaz organizacji wesel, 
komunii, konsolacji i  innych uroczy-
stości oraz przyjęć okolicznościo-
wych. Targi, wystawy, kongresy 
i  konferencje mogą odbywać się wy-
łącznie on-line. Obowiązują ograni-
czenia związane z  przekraczaniem 
granicy i ruchem międzynarodowym. 
Uczniowie klas I-III szkoły podsta-
wowej uczą się stacjonarnie nato-
miast uczniowie wyższych klas szkół 
podstawowych i  ponadpodstawo-
wych uczą się zdalnie.

 ■ Katarzyna Gwara

Fot. Galeria Jurajska
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Opracowanie: Katarzyna Gwara

Strażacy z  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Koniecpolu mogą już 
korzystać z  nowego samochodu ga-
śniczego. To już drugi tego typu 
pojazd, który został przekazany 
gminie. Ich zakup był możliwy między 
innymi dzięki finansowemu wsparciu 
Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Koniecpol otrzymała środki na 
zakup dwóch używanych wozów bojo-
wych. 300 tysięcy złotych pochodziło 
z  Funduszu Sprawiedliwości. Pozostała 
część to wkład własny gminy. W  efekcie 
strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
Koniecpol II mogą korzystać z  ciężkiego 
wozu bojowego marki Renault, a strażacy 
z   Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Ko-
niecpol z  pojazdu pożarniczego marki 
MAN. Do tej pory jednostki miały do dys-
pozycji mocno już wysłużony sprzęt – 
jeden z  pojazdów bojowych pochodził... 
z 1975 roku!

Uroczystość związana z  przekazaniem 
pojazdu rozpoczęła się od mszy świętej 
w  Parafii Świętej Trójcy w  Koniecpolu. 
W wydarzeniu wziął udział między innym 
minister Michał Woś.

Na zakończenie wręczono statuetki 
wszystkim, dzięki którym zakup nowych 
pojazdów dla strażaków był możliwy. 
Jedna z nich trafiła do Moniki Fajer z Soli-
darnej Polski, która mocno zabiegała 
o  pomoc finansową dla tego przedsię-
wzięcia.

Częstochowa 

XIX-wieczna kamienica na sprzedaż 

Wykładowca akademicki 

Pieśnią znieważył Prezydenta RP 

Konkurs

Potęga wyobraźni 

WKU 

Awans częstochowskiego 
komendanta 

Żarki Letnisko 

W altanie wybuchł gaz

Koniecpol 

Nowy wóz dla strażaków

Wykładowca akademicki prof. dr 
hab. Bogusław Bierwiaczonek 
publicznie znieważył urząd pre-
zydenta RP. Taki zarzut usłyszał 
naukowiec, poeta-satyryk 
w prokuraturze za to, że podsu-
mował songiem pt. "D*** 
w  Belwederze" kadencję An-
drzeja Dudy.

Profesor Bierwiaczonek (języko-
znawca, anglista) jest wykładowcą na 
Uniwersytecie Humanistycznym-
-Przyrodniczym w Częstochowie, od 
wielu lat koncertuje z autorskim pio-
senkami przygrywając na gitarze. 
Krytycznie odnosi się do rządów 
Zjednoczonej Prawicy w  komenta-

rzach na swym profilu na Facebooku 
i w twórczości artystycznej. W listo-
padzie ub. roku skomentował mil-
czenie premiera w  sprawie prezesa 
NIK Mariana Banasia. Napisał: "Nie 
wyrażając swojego zdania nt. Ba-
nasia, premier Morawiecki w  zasa-
dzie ogłasza wszem i  wobec, że jest 
psem na smyczy Kaczyńskiego. Jak 
ktoś taki może być premierem jakie-
gokolwiek rządu? Człowieku, spójrz 
w lustro i albo strzel sobie w łeb, albo 
przynajmniej zniknij z przestrzeni pu-
blicznej, bo jesteś kompletną szmatą. 
Czyli podaj się do dymisji. Natych-
miast!!!". Na profesora donieśli do 
prokuratury częstochowski radny 

oraz poseł PiS. Sąd Rejonowy 
w  Częstochowie na początku 
stycznia 2021 roku w postępowaniu 
nakazowym (bez przeprowadzania 
rozprawy) uznał, że sformułowanie 
„jesteś kompletną szmatą” znieważa, 
i  skazał językoznawcę na 1500 zł 
grzywny oraz koszty postępowania 
sadowego. Sprzeciw od nakazu 
wniosła prokuratura, profesora czeka 
więc proces z udziałem stron. Satyryk 
nie poprzestał jednak na krytyce pre-
miera. Teraz podsumował songiem 
pt. "D*** w  Belwederze"  ubiegło-
roczną kadencję prezydenta RP za co 
usłyszał w  prokuraturze zarzut znie-
ważenia urzędu Prezydenta RP.

 ■ bea

Twoje dziecko uwielbia prace pla-
styczne? Jest kreatywne i  ma 
niecodzienne pomysły? A  może 
potrafi pisać porywające opowia-
dania? Zgłoś je do konkursu 
organizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 16 im. Bolesława 
Chrobrego w Częstochowie.

- Z okazji ustanowienia 2021 Rokiem 
Stanisława Lema postanowiliśmy zor-
ganizować regionalny konkurs literac-
ko-plastyczny – mówi Agnieszka 
Trzeciakowska, polonistka ze Szkoły 
Podstawowej nr 16. Jest on adreso-
wany do przedszkolaków oraz 
uczniów szkół podstawowych z  klas 
I-III oraz IV-VI. - Celem konkursu jest 
popularyzacja twórczości i nowator-
skich idei Stanisława Lema, inspiro-
wanie uczniów do poszerzania wiedzy, 

rozwijanie zainteresowań literackich 
i artystycznych uczniów, a także rozwi-
janie innowacyjności, kreatywności 
oraz samodzielności w niebanalnych 
działaniach twórczych wśród dzieci 
i młodzieży – wylicza Agnieszka Trze-
ciakowska.

Konkurs będzie oceniany w  trzech 
kategoriach:

• I  kategoria to najstarsza 
grupa przedszkolaków,

• I  kategoria to uczniowie 
klas I-III,

• III kategoria to uczniowie 
klas IV-VI.

Zadaniem uczestników pierwszej 
i  drugiej kategorii będzie wykonanie 
pracy plastycznej – dowolną techniką 
- inspirowanej twórczością Stani-
sława Lema, np. robota, czy maszyny 
przyszłości. Z  kolei uczestnicy trze-

ciej kategorii powinni napisać opo-
wiadanie również inspirowane 
twórczością Stanisława Lema.

Prace można dostarczyć do organi-
zatora osobiście, online lub przesłać 
tradycyjnie pocztą do 12 lutego, na 
adres Szkoła Podstawowa nr 16 im. 
Bolesława Chrobrego w  Często-
chowie, ul. Ułańska 5/7, 42-202 Czę-
stochowa, sp16@edukacja.
czestochowa.pl

Nagrody i dyplomy zostaną dostar-
czone laureatom do macierzystych 
placówek. Jeśli natomiast sytuacja 
epidemiczna pozwoli, w  „szesna-
stce” zostanie przygotowana wy-
stawa i  prezentacja nadesłanych 
prac.

 ■ Katarzyna Gwara

Dotychczasowy komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Częstochowie ppłk Adrian Klimek 
otrzymał awans na zastępcę szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Katowicach.

Zastępca prezydenta Częstochowy 
Ryszard Stefaniak, wraz z  naczelni-
kiem Oddziału Ochrony Porządku 
Publicznego Straży Miejskiej Ar-
turem Wojciechowskim, podzię-
kował komendantowi ppłk Klimkowi 
za dotychczasową współpracę, ży-
cząc mu zarazem sukcesów zawodo-
wych na nowym stanowisku.

Ppłk Klimek otrzymał od zastępcy 
prezydenta Częstochowy m.in. oko-
licznościową szablę. Z  kolei sam 
przekazał mu medal i  uroczystą ta-
blicę WKU Częstochowa. Naczelnik 
Oddziału Ochrony Porządku Pu-
blicznego – będący jednocześnie 

prezesem i  założycielem często-
chowskiego Koła Związku Oficerów 
Rezerwy RP – m.in. w  imieniu Pre-
zesa Zarządu Głównego ZOR RP płk. 
rez. Alfreda Kabaty wręczył odcho-
dzącemu ze stanowiska w  Często-
chowie ppłk. Klimkowi 
okolicznościową tablicę.  

W spotkaniu wziął też udział m.in. 
ppłk Marian Biecek, Prezes Zarządu 
Rejonowego Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego.

 ■ Oprac. Katarzyna Gwara

W  jednej z  altan przy ulicy Brzo-
zowej w Żarkach Letnisko wybuchł 
gaz. Ranny został 42-latek, który 
w  niej pomieszkiwał. Mężczyzna 
z obrażeniami ciała trafił do szpi-
tala.

W  altanie - gdzie za zgodą właści-
ciela pomieszkiwał 42-letni męż-
czyzna - doszło do eksplozji. Wybuch 

spowodowany był najprawdopodob-
niej przez nieprawidłową obsługę 
urządzenia grzewczego tzw. „sło-
neczka”. Na miejsce zostały skiero-
wane służby ratownicze. W  altanie 
w  trakcie zdarzenia przebywała 
jedna osoba. Mężczyzna z  poparze-
niami ciała został odwieziony do 
szpitala. Okoliczności zdarzenia wy-
jaśniają policjanci z Myszkowa. 

Właściciel budynku mieszkający 
na stałe za granicą zdecydował 
się sprzedać zabytkową kamie-
nicę z 1919 roku za cenę 6 950 000 
zł - cena za metr kwadratowy to 3 
960,11 zł. Kamienica położona 
jest w centrum miasta przy ulicy 
pl. Daszyńskiego 4 i ul. Berka Jo-
selewicza. Kilka lat temu została 
gruntownie wyremontowana.

Kamienica ma powierzchnię 1 755 
m², 40 pokoi, 20 łazienek. Z czego 11 
lokali i mieszkań zostało już wyremon-
towanych, natomiast 6 z nich to miesz-
kania do wykończenia (stan surowy 

zamknięty). Działka, na której usytu-
owana jest kamienica, ma 925 m². Po-
wierzchnie dodatkowe to balkon 
i piwnica do wykończenia pod restau-
rację lub klub. Budynek wyposażony 
jest w windę oraz klimatyzację. Więk-
szość lokali i mieszkań wykończonych 
zostało w  wysokim standardzie. 
Ważną informacją jest, że budynek 
podlega konserwatorowi zabytków. 
Są podłączone w  nim media: prąd, 
woda miejska/wodociąg, gaz, kanali-
zacja, ogrzewanie miejskie oraz In-
ternet i  telefon. Stan prawny jest 
uregulowany, brak obciążeń budynku.

 ■ Teresa Szajer
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Wystartowała rejestracja na MON-
STERIADĘ „Koduj z Gigantami”– ósmą 
edycję ogólnopolskich bezpłatnych 
warsztatów z  programowania dla 
dzieci i młodzieży. Dla uczestników 
z całego kraju przygotowano ponad 
2500 miejsc na wydarzenia stacjo-
narne i  kilka tysięcy na zajęcia 
online! Eventy odbędą się w  ter-
minie 30.01. - 14.02.. Teleportuj się 
więc do świata gier, w którym sam 
zarządzasz swoimi bohaterami! 

Chciałbyś skonstruować i zaprogra-
mować jakieś działo przeciwmonste-
rowe? Siadajmy za stery Scratcha i do 
dzieła! Warsztaty umożliwiają  po-
znanie podstaw programowania 
w środowisku Scratch. W trakcie zajęć 
uczniowie tworzą grę, którą mogą za-

brać ze sobą do domu oraz udostęp-
niać koleżankom i kolegom. 

Poszukajmy mobów i  monsterów 
w Minecraftowym świecie. Mamy nad 
nimi przewagę, ponieważ sami je za-
programujemy! Innowacyjne zajęcia 
na platformie MakeCode łączą pro-
gramowanie ze światem Minecrafta, 
wprowadzając programowanie na 
jeszcze wyższy poziom - poprzez two-
rzenie skryptów modyfikujących 
świat gry. 

Zdarza Ci się oglądać Youtuberów 
w  akcji? Czytasz poradniki dotyczące 
gier? Dziś zamienisz się miejscami z ich 
twórcami i sam stworzysz stronę inter-
netową z informacjami 

i poradami o tym, jak pokonać wybra-
nego bossa. Na warsztatach, przy po-
mocy internetowego środowiska 

Glitch, uczestnicy samodzielnie 
stworzą własną stronę internetową, 
którą będą mogli udostępniać w Inter-
necie.

Ezreal, Irelia czy Kassadin to znane 
Tobie imiona? Bohaterowie League of 
Legends wkraczają 

do naszego świata wielkimi krokami. 
Poznaj bohaterów jednej z  najpopu-
larniejszych gier ostatnich lat i  przy-
gotuj się do rozgrywki! Zajęcia mają 
na celu wprowadzenie uczestników 
w  środowisko Visual Studio i  po-
znanie języka programowania C# 
i jego zastosowania w tworzeniu gier 
aplikacji. 

Jeżeli chcesz poznać tajniki powsta-
wania gier i  samemu spróbować 
swoich sił 

w  programowaniu – weź udział 
w bezpłatnych warsztatach!

„Koduj z  Gigantami” to także kon-
kurs programowania dla uczestników 
zajęć. Weź w nim udział i wygraj atrak-
cyjne nagrody! Każdy uczeń warsz-
tatów stacjonarnych i online otrzyma 
upominek niespodziankę oraz weźmie 
udział w  losowaniu wartościowych 
nagród: laptopa oraz voulcherów na 
kurs w  szkole „Giganci Programo-
wania”!   - W  trakcie zajęć wycho-
dzimy naprzeciw młodym ludziom, 
którzy chcą postawić pierwsze kroki 
w  świecie programowania. Poma-
gamy im zrozumieć jak działają kom-
putery i  pokazujemy, jak 
wykorzystywać nowe technologie 
w  twórczy sposób, rozwijając przy 
tym ich kreatywność. Od 2017 roku 
z sukcesem zostało zorganizowanych 
7 edycji bezpłatnych warsztatów dla 
dzieci  i  młodzieży, w  których udział 
wzięło ponad 20 tysięcy uczniów z ca-

łego kraju! – mówi Dawid Leśniakie-
wicz, prezes szkoły „Giganci 
Programowania”.

Celem akcji „Koduj z Gigantami” jest 
zwiększenie świadomości dzieci 
i młodzieży szkolnej 

o programowaniu, zapoznanie z na-
rzędziami programistycznymi oraz jak 
najlepsze przygotowanie młodych 
ludzi do świadomego i  mądrego ko-
rzystania z  nowych technologii. 
Warsztaty skierowane są do dzieci 
i młodzieży w wieku: 7+, 10+, 13+. 

Organizatorem warsztatów jest 
szkoła „Giganci Programowania”. Part-
nerem społecznym akcji są HAKERSI - 
ogólnopolska społeczność tworzona 
przez Fundację Sarigato, która wspiera 
potrzebujące dzieciaki w  usamodziel-
nianiu się przez naukę nowych techno-
logii i kompetencji cyfrowych.

Więcej informacji i  rejestracja na 
wydarzenie dostępne na stronie: 
www.kodujzgigantami.pl  

 ■ Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021EDUKACJA

 CZĘSTOCHOWA,         UL. 1 MAJA 40         34 368 06 08,         34 368 30 53

REKRUTACJA  ZIMOWA

Część dochodu z reklamy zostanie przekazane  
na OrkiestręŚwiątecznejPomocy

Bezpłatne warsztaty  

Koduj z Gigantami
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Prawie 8500 mieszkań rocznie 
kupują cudzoziemcy. Polskie lo-
kale cieszą się znacznie większą 
popularnością u naszych wschod-
nich, głównie obywateli Ukrainy.

Na podstawie danych portalu 
gethome.pl eksperci rankomat.pl prze-
analizowali obecność cudzoziemców 
na krajowym rynku nieruchomości. 
Obywatele Ukrainy byli pod względem 
zakupionej powierzchni mieszkalnej 
w 2019 roku bezkonkurencyjni (160,7 
tys. m2). Dla porównania Białorusini 
kupili 26,8 tys. m2 mieszkania, a  Ro-
sjanie 15,3 tys. m2. Łącznie to 202,8 
tys. m2, a  więc niemal tyle samo, co 
całkowita powierzchnia Stadionu Na-
rodowego (203,9 tys. m2).

Niemcy znaleźli się na drugim 
miejscu zestawienia, ale z  wynikiem 

znacznie bardziej odległym (52 tys. 
m2). Wśród pozostałych narodowości 
inwestujących w  mieszkania nad 
Wisłą znaleźli się Brytyjczycy (18,9 
tys. m2), Włosi i Francuzi (po 16,6 tys. 
m2) oraz Chińczycy (10,9 tys. m2). Po-
niżej 10 000 m2 zakupili w  Polsce 
w  2019 roku obywatele Szwecji (9,8 
tys. m2) oraz Izraela (6,9 tys. m2).

Warszawa (2141 kupionych 
mieszkań), Kraków (1161) i  Wrocław 
(790) to najpopularniejsze adresy 
w  2019 roku wśród obcokrajowców. 
Inne duże miasta, jak Łódź (262 kupione 
mieszkania), Gdańsk (246) czy Poznań 
(223) są drugim wyborem. W  zesta-
wieniu znalazły się jeszcze Szczecin (116 
kupionych mieszkań) i Świnoujście (74). 
Cudzoziemcy kupowali sporadycznie 
mieszkania w Gorzowie Wlkp. (47), a zu-
pełnie rzadko w Zakopanem (8).

Na czele Ukraińcy, Niemcy i Białorusini  

Coraz więcej obcokrajowców  
kupuje u nas mieszkania

 ■ Opracowanie: Katarzyna Gwara
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2 lutego o godz. 18.00 bę-
dzie można wziąć udział 
spotkaniu w dotyczącym   
7. edycji BO. Zostanie ono 
zorganizowane online. 
Uczestnictwo zapowiedział 
już prezydent miasta, 
Krzysztof Matyjaszczyk. 
Wysłuchanie to element 
ewaluacji – czyli wspólnej 
oceny – naszego BO. 

W  Częstochowie zasady Bu-
dżetu Obywatelskiego tworzymy 

wspólnie – nawet w  trudnym 
okresie pandemii. Po każdej edycji 
mamy czas na wypełnianie ankiet 
na temat minionej edycji BO, 
a  potem przychodzi czas na de-
batę – czyli wysłuchanie pu-
bliczne. W tym roku – z oczywistych 
względów bezpieczeństwa sani-
tarnego  – wysłuchanie odbędzie 
się na platformie internetowej.   

Podczas spotkania, w  którym 
uczestniczyć będzie prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk, zapre-
zentowane zostaną wyniki wypeł-
nianej przez częstochowianki 
i  częstochowian ankiety ewalu-
acyjnej online. Wysłuchanie bę-
dzie też okazją, aby podzielić się 
swoimi opiniami, co do zakoń-

czonej, 7. edycji BO, jak i  pomy-
słami na kolejną.   

Wszelkie uwagi i sugestie umoż-
liwią usprawnienie całego pro-
cesu tworzenia Budżetu 
Obywatelskiego w przyszłości. Na 
podstawie ustaleń podjętych pod-
czas wysłuchania będą korygo-
wane dotychczasowe procedury 
czy akty prawa lokalnego. Reguły 
częstochowskiego BO nie są bo-
wiem określone niejako ,,z góry” – 
raz na zawsze – ale są stale 
poprawiane, m.in. po to, aby w na-
stępne jego edycje zechciało się 
zaangażować jeszcze więcej 
mieszkanek i  mieszkańców na-
szego miasta.

Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w  spotkaniu proszone są 
o  wysłanie zgłoszenia na adres 
e-mail: kstrojec@czestochowa.
um.gov.pl Dodatkowe informacje 
dostępne są pod numerem tele-
fonu 34 37 07 497 (w  godzinach 
pracy Urzędu Miasta).

Przy tej okazji przypominamy, 
że w ubiegłym roku w ramach bu-
dżetu obywatelskiego powstały 
m.in. nowe boiska, place rekreacji 
rodzinnej, poprawiła się infra-
struktura drogowa i  pieszo-ro-
werowa.

Z  kolei w  tym roku zrealizowa-
nych zostanie 139 nowych pomy-
słów, na które głosowało ponad 
24,5 tysiąca osób. Przystępne pro-
cedury – a  właśnie ich tworzeniu 
służy ewaluacja – to ważny ele-
ment zachęcający do udziału 
w całym przedsięwzięciu.

 ■ Katarzyna Gwara

PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021AKTUALNOŚCI

Porozmawiajmy o budżecie obywatelskim  

Czas na uwagi od mieszkańców
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Urząd Gminy Rędziny rozstrzy-
gnął przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej na 
siedmiu ulicach w  Rudnikach 
i  Kościelcu. Inwestycja będzie 
realizowana przy udziale 
środków unijnych.

Dzięki zakończeniu budowy doce-
lowej oczyszczalni ścieków w  Karo-
linie, które przepustowość pozwoli na 

przerobienie ścieków z  całej gminy, 
rędziński samorząd może teraz swo-
bodnie inwestować w rozwój sieci ka-
nalizacyjnej. Pierwszą inwestycją 
w tym kierunku będzie wykonanie ka-
nalizacji na siedmiu ulicach w  Ko-
ścielcu i  Rudnikach. Zwycięzcą 
przetargu została firma „Probud” 
z Radomska. Inwestycja będzie kosz-
tować ponad 3,9 mln zł. Umowa z wy-
konawcą jest już podpisana.

Jeśli chodzi o  Kościelec kanali-
zacja powstanie na ulicach: Żabiej, 
Krótkiej, Ogrodowej i  Wiatra-
kowej

W  przypadku Rudnik skanalizo-
wane zostaną ulice Ogrodowa, 
Szkolna i Pocztowa. 

Ponadto na terenie Rudnik zapla-
nowane jest wykonanie drugiego 
przejścia pod linią kolejową.

Wykonawca chce ukończyć 
jeszcze w tym roku
– Finalizacja tej inwestycji po-

zwoli na skanalizowanie ostatnich 
ulic w  Kościelcu oraz kolejnych 
w  Rudnikach, które jeszcze do-

stępu do kanalizacji nie mają. 
Wyjście do realizacji kanalizacji 
w  Koninie będzie więc już moż-
liwe z  trzech stron – mówi wójt 
Paweł Militowski.

Rozpoczęcia inwestycji należy 
spodziewać się jeszcze styczniu 
w 2021 r., a zakończenia – według 
zapowiedzi wykonawcy – jeszcze 
przed końcem tego roku. Urząd 
Gminy Rędziny początkowo za-
kładał, że budowa ponad 3300 m 
kanalizacji może potrwać do 2022 
rok.

– Jednak 2 z 5 oferentów gwa-
rantowało w  przedstawionej 
ofercie ukończenie inwestycji 

w  tym roku.  Dlatego na ostat-
niej sesji rady gminy dokonano 
przesunięcie finansowych – wy-
jaśnia wójt.

Na tym jednak nie koniec in-
westycji związanych z  kanali-
zacją w gminie Rędziny. – Kolejne 
kilometry kanalizacji, które 
gmina zamierza budować, to ul. 
Kościuszki w  Rędzinach oraz 
ulice do niej przylegające. Po-
siadamy już dokumentację, 
teraz będziemy oczekiwać na 
uruchomienie kolejnych na-
borów unijnych by pozyskać do-
finansowania – informuje Paweł 
Militowski. 

PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021BUDOWNICTWO

NAJWIĘKSZY  DYSTRYBUTOR
TEKSTYLIÓW  TECHNICZNYCH

AGROTKANINY
AGROWŁÓKNINY
GEOWŁÓKNINY
SIATKI
FOLIE
PLANDEKI

WORKI, BIG-BAGI
WIGOFIL, TEXFIL
JUTA, FILCE
MATY BAMBUSOWE I KOKOSOWE
MATY OSŁONOWE

Tkaniny Sp. z o.o.ul. Przejazdowa 2, Częstochowa
tel. 34 361 85 60  |  34 361 88 57  |  504 285 350

www.tkaniny.info.pl

Gmina Rędziny

Wiadomo, kto wykona kanalizację

 ■ Opracowanie: Katarzyna Gwara

vmv
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Projekt „Wiklinowa zatoka – bobry 
są wśród nas” został przeprowadzony 
w  okresie od października do listo-
pada 2020 roku wśród uczniów Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Jana Kochanowskiego w  Aleksandrii 
(gmina Konopiska) przez lokalnych 
przyrodników. Ta wyjątkowa inicja-
tywa przyrodnicza zaangażowała 
uczestników do zapoznania się z  te-

matem obiegu wody w  środowisku, 
retencji, a  także kwestią zasiedlania 
się bobrów wokół osad ludzkich oraz 
ich wpływu na lokalny ekosystem 
i stosunki wodne. 

Celem projektu było zwiększenie 
wrażliwości środowiskowej uczniów 
oraz wzrost świadomości powiązań 
funkcjonowania człowieka i  przy-
rody. W  jego ramach wykonano ta-

blice informacyjne dotyczące 
bobrów i  ich zachowań, a  także ich 
znaczenia dla gospodarki i  życia 
ludzi. Podczas prelekcji dla uczniów 
szkoły w Aleksandrii zostały przeka-
zane informacje m.in. o  roli bobrów 
w ekosystemie oraz o ich siedliskach. 
Dzieci wraz z  rodzicami uczestni-
czyły także w  akcji porządkowania 
okolicy siedlisk bobrów oraz wzięły 
udział w grze terenowej. W ramach 
projektu odbył się także konkurs pla-
styczny, a  uczniowie przygotowali 
ciekawe prace plastyczne o  walo-
rach edukacyjnych.

Realizacja projektu była możliwa 
dzięki zaangażowaniu lokalnych 
przyrodników i  wspólnej inicja-
tywie Fundacji CEMEX „Budujemy 
Przyszłość” oraz Jurajskiego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w ramach konkursu na pro-
jekt z zakresu edukacji ekologicznej. 
Inicjatywa została zaadresowana 
do podmiotów ekonomii spo-
łecznej działających na terenie wo-
jewództwa śląskiego.

Dzięki wsparciu Fundacji CEMEX 
w  społecznościach lokalnych 
w okolicach cementowni w Rudni-

kach, należącej do CEMEX Polska, 
udało się zrealizować ważne cele 
obejmujące edukację dzieci i mło-
dzieży w zakresie ekologii, rozbu-
dzić zainteresowania przyrodnicze 
najmłodszych oraz poruszyć 
ważną tematykę ochrony cennych 
zasobów przyrodniczych. Celem 
statutowym Fundacji CEMEX 
„Budujemy Przyszłość” jest pro-
wadzenie działalności w  zakresie 
ekologii i  ochrony zwierząt, 
ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego oraz edukacji.

PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021BUDOWNICTWO/OGRODNICTWO

Gmina Konopiska  

Bobry są wśród nas

 ■ Opracowanie: Katarzyna Gwara

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” wsparła realizację 
projektu edukacyjnego dotyczącego bioróżnorodności. Na 
inicjatywę „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas” złoży-
ły się działania informacyjne, plastyczne oraz integracyj-
ne, skierowane do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Aleksandrii. 
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Fabryka będzie zlokalizowana na 
terenach należących do Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (KSSE). W  zakładzie 

w  Jaworznie ma być zatrudnio-
nych ok. 3 tys. osób, a kolejnych 12 
tys. miejsc pracy ma zostać wyge-
nerowanych w otoczeniu zakładu.

Jak zaznaczył minister Kli-
matu i Środowiska, Michał Kur-
tyka, lokalizacja fabryki Izery 
na Śląsku wpłynie na transfor-

mację regionu oraz wpisze się 
w  jego innowacyjną specjali-
zację. – Izera jest szansą dla 
sprawnie tu funkcjonującej 
branży automotive i  na wyko-
rzystanie potencjału elektro-
mobilności, która doskonale 
wpisuje się w  krajobraz gospo-
darczy Śląska – dodał. Minister 
Klimatu i  Środowiska zapowie-
dział również, że ze względu na 
strategiczne znaczenie pro-
jektu uzyska on rządowe 
wsparcie.

A  dlaczego fabryka Izery po-
wstanie akurat w  Jaworznie? 
Jak wyjaśnił prezes ElectroMo-
bilty Poland Piotr Zaremba, 
pod uwagę branych było prawie 
30 lokalizacji, w tym kilka w wo-
jewództwie śląskim. – Klu-
czową rolę odgrywały takie 
czynniki jak: dostęp do mediów, 
infrastruktury drogowej, 
ukształtowanie i  sposób użyt-
kowania terenu oraz kwestie 

prawne związane z  własnością 
gruntów. Ważna była nie tylko 
możliwość zbudowania fabryki, 
ale też odpowiedniego zaplecza 
logistycznego i  stworzenie 
parku dostawców w  bezpo-
średnim sąsiedztwie zakładu – 
wyjaśnił.

Memorandum o  współpracy 
przy przygotowaniu terenu 
pod budowę fabryki polskich 
samochodów elektrycznych 
podpisano w Muzeum Śląskim 
w Katowicach. Powstanie ona 
na działce obejmującej  118 
hektarów. Spółka musi m.in. 
zbudować od podstaw zakład 
produkcyjny oraz pozyskać li-
cencję na platformę na której 
powstanie auto. Z  szacunków 
wynika, że budowa fabryki 
ma kosztować 2 mld zł.

 ■ Katarzyna Gwara 

Umowa podpisana  

Fabryka samochodów elektrycznych 
w naszym województwie
Umowa dotycząca powstania w naszym województwie fabryki nowoczesnych samochodów 
elektrycznych została podpisana. Zostanie ona zbudowana w Jaworznie. Prace mają ruszyć 
w czwartym kwartale tego roku. Produkcja aut ma rozpocząć się natomiast  w roku 2024. 

Wybrane samochody na dzień 22 stycznia 2021 r.

TOYOTA AVENSIS  
1.8 E, rok prod. 2016,kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT

53.900 zł

FIAT 500X 
1.33 E  rok prod. 2019, kraj., 
I-wł., gwarancja, serwisowany

69.900 zł

OPEL INSIGNIA 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

69.900 zł

MINI COOPER  
1.5 E, rok prod. 2019, 9 tys. km, 
kraj.,I-wł., gwarancja 

72.900 zł

FORD FIESTA 
1.25 E, rok prod. 2016  
 

27.900 zł

Q	 OPEL ASTRA 1.9 D, rok prod. 2006  12.800 zł

 14.400 złQ	 MINI COOPER 1.6 E, zakup 2005

Q	 BMW 1, 1.6 E, rok prod. 2006 15.900 zł

Q	 AUDI A6, 2.0 D ok prod. 2018, gwarancja, kraj., I-wł.,serwisowany 129.900 zł

Q	 BMW X6 zakup 2018, 3.0D 313 kM, M pakiet F-VAT 238.900 zł

Q	 FORD FOCUS 1.6 D, rok prod. 2014, kraj.,  
serwis, F-VAT  28.900 zł

Q	 FORD FIESTA 1.3E, rok prod. 2011 15.900

Q	 FORD MONDEO 2.0 E, rok prod. 2009, kraj.   21.900 zł

Q	 HYUNDAI I30 1.4 E, rok prod. 2013 kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 29.900 zł

Q	 CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002 1.800 zł

Q	 BMW X5 3.0 D., rok prod. 2008 49.500 zł

Q	 BMW X6 2.0 D, rok prod. 2009-2011, F. VAT,  
automat, skóra, navi, czujniki  76.000 zł - 99.000 zł

Q	 BMW X5 M 50 D 3.0 D, rok prod. 2014  169.000 zł

 16.900 złQ	 FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.

2.700 złQ	 FIAT PUNTO 1.2 benzyna, rok prod. 2000

 21.900 złQ	CITROEN C-ELYSE 1.6 benzyna, rok prod. 2013, kraj.

KIA SPORTAGE  
1.6 E, rok prod. 2017, 
gwarancja, kraj., I-wł., 
serwisowany,

74.900 zł

NISSAN QASHQAI  
1.6 D, rok prod. 2018, 4x4, 
kraj., I - wł., gwarancja

69.900 zł

TOYOTA YARIS  
1.0 E, kraj.,rok prod. 2014-
2016, gwarancja, I-wł., F-VAT

28.900 - 30.900 zł

Q	 OPEL MERIVA 1.4 E, rok prod. 2006, kraj 7.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
 F-VAT 58.900 zł

Q	 VW CRAFTER 2.0 D, rok prod. 2014  36.000 zł netto

Q	 VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2002  6.900 zł

Q	 VW SHARAN 1.8 E+gaz, rok prod. 2001, automat  6.900 zł

Q	 VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2013, 170 KM  46.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2009 19.900zł

Q	 VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007  17.900 zł

Q	 VW POLO 1.2 benzyna+gaz, zakup w 2010  17.900 zł

Q	 VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  56.900 zł

 7.900 złQ	 TOYOTA YARIS VERSO 1.3 E, rok prod. 2002r.

Q	 RENAULT MEGANE 1.5 D, rok prod. 2010, 15.900 zł

Q	 SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010  19.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.9 Diesel, rok prod. 2006  14.900 zł

Q	 SKODA OCTAVIA 1.6 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 
serwisowany  47.800 zł

Q	 SUBARU LEGACY 2.0 D., rok prod. 2014 45.000 zł
Q	 TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., F-VAT, 

serwisowany 61.900 zł

Q	 OPEL VIVARO 2.5 D, rok prod. 2008  19.900 zł

Q	 RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 E, rok 2014, nawigacja  27.900 zł

 42.000złQ	 VW TIGUAN 2012 rok, 1.4E/160 kM

Q	 TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2010 20.900 zł

Q	 VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018 , kraj.,I-wł., serwisowany, 
F-VAT,  63.900 zł

 23.900 złQ	 MAZDA 3 1.6 E, rok prod. 2010

Q	 SKODA OCTAVIA 2.0 D., rok prod. 2015, kraj., I-wł., 
serwisowany, bogate wyposażenie nawigacja  51.900 zł

Q	 DODGE CALIBER 2.0 D., rok prod. 2007 12.000 zł
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Ogólnie rzecz biorąc, dobrze, że 
przyszła zima, bo to frajda dla dzieci, 
ale niestety duża uciążliwość dla 
wszystkich kierowców.

Nie ma rady, trzeba więc odśnieżyć 
samochód. Jeżeli będziesz poruszał 
się po drogach publicznych, musisz 
samochód odśnieżyć bardzo do-
kładnie. Niedokładne odśnieżenie 
pojazdu, może skończyć się man-
datem w wysokości od 20 do 500 zł. 
Nie istnieje żaden przepis określa-
jący wprost wysokość mandatu za 
poruszanie się zaśnieżonym autem, 
ale policjant dokonujący kontroli 

taką sytuację może zinterpretować 
jako poruszanie się pojazdem nie-
przystosowanym do bezpiecznej 
jazdy.

Precyzuje to art. 66 ust.1 pkt 1 i 5. 
pojazd uczestniczący w ruchu ma być 
tak utrzymany, aby korzystanie 
z niego:

1) nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych uczest-
ników ruchu, nie naruszało porządku 
ruchu na drodze i nie narażało kogo-
kolwiek na szkodę;

5) zapewniało dostateczne pole wi-
dzenia kierowcy oraz łatwe, wy-
godne i  pewne posługiwanie się 
urządzeniami do kierowania, hamo-

wania, sygnalizacji i oświetlenia drogi 
przy równoczesnym jej obserwo-
waniu;

Musimy więc przez cały okres zi-
mowy utrzymać swoje pojazdy 
w  stanie niezagrażającym bezpie-
czeństwu innych użytkowników 
drogi. Spadający bowiem z karoserii 
pod wpływem wiatru śnieg może 
skutecznie utrudnić widoczność 
innym kierowcom oraz być przyczy-
nąkolizji lub wypadków drogowych.

Dbajmy więc wspólnie o  bezpie-
czeństwo na drodze - każdy chce 
spokojnie dotrzeć do swojego domu 
i swojej rodziny.

 ■ Teresa Szajer
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WIĘKSZA 
SKUTECZNOŚĆ
HAMOWANIA

MAXIMUM 
WYDAJNOŚCI

WYSOKA JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

Kulig kojarzy nam się oczywiście 
z zimą, frajdą i świetną zabawą. 
Taką formę rozrywki kochają nie 
tylko dzieci, ale również dorośli. 
To bez wątpienia jedna z ulubio-
nych form aktywności zimowych. 
Organizują go jednak na własną 
rękę, narażamy się na mandat. 
Jaki?

Dlatego pomimo zakazu kie-
rowcy, którzy posiadają hak ho-
lowniczy, bardzo często decydują 
się na przypięcie czasami nawet 
kilkunastu sanek do swojego 
auta, ciągnika czy quada.

Uruchomcie jednak wy-
obraźnię i  wyobraźcie sobie 
podpięte sanki, które wyjeż-
dżają na przeciwległy pas, 

którym porusza się inne auto 
z dużą prędkością. Co się stanie? 
Kto będzie odpowiedzialny za 
tragedię, jeżeli ktoś zginie, albo 
zostanie kaleką?

Obowiązujące przepisy mają 
zapobiegać takim właśnie 
niebezpiecznym wypadkom. 
Mandat za niewłaściwe zor-
ganizowanie kuligu może 
kosztować kierowcę nawet 
500 zł oraz 5 punktów kar-
nych. Policja ostrzega i  infor-
muje, że sprawa może również 
trafić do sądu, a  jeśli dojdzie 
do wypadku śmiertelnego, 
trzeba liczyć się z  karą wię-
zienia do 8 lat! Rozważcie 
więc czy warto ryzykować?

 ■ Teresa Szajer

Ostrzeżenie  

Za urządzanie kuligu nawet 500 zł  
oraz 5 punktów karnych lub więzienie

Kierowco uważaj!  

Mandat za nieodśnieżony  
samochód nawet 500 zł?

 Qcd. ze str. 1
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Kierowcy mogą już korzystać 
z  nowego odcinka oraz wia-
duktu wybudowanego 
w ciągu drogi powiatowej nr 
1059S łączącej miejscowość 
Kamyk (położoną w  zachod-
niej część gminy Mykanów) 
z miejscowością Widzów (po-
łożoną we wschodniej części 
gminy Kruszyna) oraz z drogą 
krajową nr 91.

Kierowcy jadący w  kierunku 
Kamyka i Widzowa mogą więc 
korzystać z  bezkolizyjnego 

skrzyżowania z  budowaną au-
tostradą A1. Takie rozwią-
zanie ma znacznie ułatwić 
komunikację między miejsco-
wościami leżącymi po wschod-
niej i  zachodniej stronie 
autostrady. - Wprowadzone 
rozwiązanie przybliża nas do 
organizacji ruchu, która doce-
lowo będzie obowiązywała 
w tym rejonie powiatu często-
chowskiego – informują dro-
gowcy. 

 ■ Katarzyna Gwara

O  23 zdarzenia zmniejszyła 
się liczba wypadków na prze-
jazdach kolejowo-drogowych 
z udziałem kierowców w 2020 
r. w  porównaniu z  2019 ro-
kiem. Niebezpieczne zda-
rzenia na przejazdach w  99 
proc. wynikają z  niezacho-
wania ostrożności przez kie-
rowców, brawury i  łamania 
przepisów. W  2020 r. było 
140 zdarzeń na przejazdach 
kolejowo-drogowych. To 
o 14% mniej niż rok wcześniej, 
gdy odnotowano 163 zda-
rzenia. W  2019 r. zginęło 37 
osób, a  w  2020 mniej, bo 32 
osoby. Zmniejszenie liczby 
zdarzeń, to nie tylko mniej 
tragedii, ale także mniejsze 
zaangażowanie służb ratun-
kowych i  mniej przerw 
w ruchu pociągów. 

– PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. konsekwentnie zwiększają 
poziom bezpieczeństwa na 
kolei. Przybywa zabezpieczeń 
oraz bezkolizyjnych skrzy-
żowań. Największymi wrogami 
bezpieczeństwa na przejazdach 
kolejowo-drogowych są po-
śpiech, ignorancja i brawura. 
Dlatego  kolejny rok prowadzi-
liśmy kampanię społeczną Bez-
pieczny Przejazd – „Szlaban na 
ryzyko”, która przypomina 
o rozsądnym zachowaniu – po-
wiedział Marek Olkiewicz, wi-
ceprezes zarządu PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Podstawowe błędy kie-
rowców na przejazdach kole-
j o w o - d r o g o w y c h  t o 
ignorowanie znaku stop i włą-

czonych czerwonych świateł, 
wjeżdżanie pod opadające ro-
gatki, omijanie slalomem za-
mkniętych półrogatek oraz 
wjeżdżanie na tory w  mo-
mencie, gdy nie ma miejsca na 
zjazd z przejazdu.

Żółte naklejki PLK
Informacje w  formie żółtych 

naklejek są umieszczone na 
wszystkich przejazdach. Znaj-
dują się od wewnętrznej 
strony krzyży św. Andrzeja 
lub przy słupkach, do których 
umocowane jest ramię ro-
gatki. Jeśli na przejeździe ze-
psuje się samochód lub 
zablokujemy tory, informacje 
umieszczone na naklejce 
mogą zapobiec tragedii na to-
rach. 

Każda naklejka posiada trzy 
ważne numery. Pierwszy to 
indywidualny numer prze-

jazdu kolejowo-drogowego. 
Drugi to numer alarmowy 
112, który należy wybrać 
w przypadku zagrożenia życia. 
Operator 112 po podaniu nu-
meru skrzyżowania będzie 
w  stanie precyzyjnie określić, 
gdzie należy wysłać pomoc. 
Ma także możliwość szyb-
kiego łącza z  kolejarzami, 
którzy mogą wstrzymać ruch 
pociągów na linii. Trzeci 
numer to numer awaryjny, na 
który można zgłaszać usterki 
nie zagrażające bezpośrednio 
życiu. 

Więcej informacji na temat 
kampanii Bezpieczny przejazd 
– „Szlaban na ryzyko!” oraz 
realizowanych w  jej ramach 
działań można znaleźć na 
stronie www.bezpieczny-
-przejazd.pl

 ■ Katarzyna Gwara
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Gmina Mykanów 

Nowy odcinek  
drogi powiatowej

Najbezpieczniejszy rok 

Mniej wypadków na przejazdach
O kilkanaście procent  zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo - drogowych. 
Rok 2020 był najbezpieczniejszy w historii PKP. Dla zwiększenia bezpieczeństwa budowane są 
bezkolizyjne skrzyżowania, zwiększa się także liczba zabezpieczeń na przejazdach. 
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Poznajcie tajniki i  możliwości osiągnięcia efektu „wow” na 
rzęsach. Zarówno w zaciszu domowym, jak i w gabinecie ko-
smetycznym możemy poddać się wielu zabiegom. Wachlarz 
propozycji jest ogromny, a  efekty w  postaci grubszych, moc-
niejszych i jedwabistych rzęs są na wyciągnięcie ręki.

Nawet, jeśli matka natura obdarzyła Cię idealnymi rzęsami 
przeczytaj koniecznie, jak je wzmacniać i odżywiać, aby pozo-
stały zdrowe.

Co możemy zrobić w domu
Idealnie podkręcone rzęsy powiększają oko i dodają im zmy-

słowego wdzięku. W  zaciszu domowym mamy kilka możli-
wości, aby za pomocą niewielkiego wkładu wyczarować 
niepowtarzalne rzęsy.

Zalotne rzęsy
Zalotka każdy ją zna jednak nie każdy wie, że powstała 

dzięki dwóm mężczyznom Williamowi McDonellowi z No-
wego Jorku i Williamowi Josephowi Beldue z firmy Kurlash. 
Wykonana ze stali chirurgicznej, a  sam pomysł jej stwo-
rzenia zrodził się z panującej w latach 30 XX wieku modzie 
na pielęgnację rzęs.

Na rynku możemy spotkać dwa rodzaje zalotki mechaniczna 
i elektryczna. Różnica polega na tym, że w przypadku tej dru-
giej podkręcenie następuje pod wpływem ciepła. 

Materiał, z  jakiego są wykonane też nie pozostaje bez zna-
czenia. Najlepiej wybierać te metalowe unikając tworzywa 
plastikowego. Większość zalotek ma możliwość wymiany 
wkładek silikonowych, jest to istotne dla zachowania higieny. 
Na gumce, bowiem zbierają się zanieczyszczenia, które mogą 
prowadzić do infekcji, dlatego warto wymieniać je po około 2 
miesiącach.

Co do wielkości ważne, aby swoim rozmiarem była w stanie 
objąć całą linie rzęs.

Zanim jednak użyjesz zalotki, koniecznie przeczytaj jak pra-
widłowo się nią posługiwać, aby nie uszkodzić i  nie połamać 
rzęs.

Zalotka kosztuje niewiele jej użycie wcale nie jest problema-
tyczne, a efekt podkręconych rzęs uzyskamy w krótką chwilę. 

Kilka kroków, jak prawidłowo podkręcić rzęsy zalotką:

Złote zasady używania zalotki
Boisz się, że zalotka może uszkodzić Twoje rzęsy? Nic 

bardziej mylnego! Zastosuj się do kilku wskazówek, a bę-
dziesz mogła używać jej codziennie.

- Aby zalotka i ręka miały stabilizację, możesz je oprzeć o policzek.
- Nie zaciskaj zalotki zbyt mocno i nie używaj jej w okolicy 

połowy długości rzęs, bo skręt wyjdzie bardzo nienatu-
ralnie.

- Zalotka nie powinna dotykać powieki.
- Nigdy nie stosuj zalotki na pomalowane rzęsy.
- Zalotka osłabia rzęsy tylko wtedy, gdy użyjemy jej niepra-

widłowo, czyli za mocno ją zaciśniemy lub gdy zastosujemy 
ją na pomalowane tuszem rzęsy powodując ich złamanie.

Ratunku! Moje rzęsy są krótkie!
Wszystko to pięknie i ładnie wygląda tylko, co zrobić, jeśli 

masz krótkie i osłabione rzęsy? Z pomocą przychodzą nam 
specjalnie stworzone kosmetyki – odżywki do rzęs.

Produkty te stymulują włoski do wzrostu, ale także zapo-
biegają ich wypadaniu. Po kuracji rzęsy są gęstsze, dłuższe 
i lśniące.

Produkty te często mają bardzo złożony skład, głównie 
zawierają keratynę, która odżywia i regeneruje, glicerynę, 
jako składnik nawilżający, lipidy. Są przebadane dermato-
logicznie i  można ich używać nawet przy wrażliwych 
oczach. Kiedy mamy szkła kontaktowe, należy je zdjąć 
przed aplikacją kosmetyku.

Co ważne, aby w  pełni wykorzystać możliwości kosme-
tyku, należy nakładać go jak najbliżej linii rzęs tak, aby nie 
dotykać oka. Czynność tą dobrze powtarzać regularnie 
najlepiej na noc.

Jak prawidłowo nałożyć odżywkę do rzęs:
Krok 1
Wykonaj pełny demakijaż oka.
Krok 2
Nałóż niewielką ilość preparatu na aplikator i nanieś na 

skórę w okolice nasady rzęs.
Krok 3
Pozostaw preparat do wyschnięcia.

Naturalna odżywka do rzęs
Jeśli jednak nie przemawiają do Ciebie gotowe preparaty 

i jesteś zwolenniczką naturalnych kosmetyków, proponuję 
znany już od wielu pokoleń olejek rycynowy. Co prawda 
efekty nie będą na już, ale warto być cierpliwym, gdyż 
w zamian dostaniesz gęstsze i zdrowsze rzęsy. Olejek od-
żywia, wzmacnia i stymuluje wzrost świetnie nadaje się też 
do wcierania w  brwi. Regularnie stosowany wydłuża 
i lekko przyciemnia włoski.

Kiedy skończy Ci się tusz do rzęs, nie wyrzucaj szczo-
teczki umyj ją, bo rewelacyjnie sprawdzi się przy nakła-
daniu olejku rycynowego. Stosując tę kurację staramy się, 
aby preparat nie dostał się do oka, jak i nie miał styczności 
ze skórą, aplikujemy go na rzęsy. Najważniejsze, aby sto-
sować go regularnie i najlepiej na noc.

Olejek z pestek dyni, olejek różany czy z wiesiołka, może być 
dodatkiem do olejku rycynowego, bądź jego zamiennikiem.

Możesz sama zrobić odżywkę do rzęs wystarczy tylko 
zmieszać:

W gabinecie kosmetycznym:
Kiedy brakuje nam chęci na wykonanie zabiegów w domu, 

najlepiej skierować swoje kroki do specjalisty odwiedzając 
gabinet kosmetyczny, który ma wiele propozycji na upięk-
szanie naszych rzęs.

`Lifting i laminacja rzęs to jedna z ofert, jakie możemy spotkać 
w gabinecie kosmetycznym.

Metody te wydłużają, zagęszczają i podkręcają rzęsy. Zabieg 
trwa około 60 minut, a jego koszt waha się od 100 do 200 zł. 
Technika ta szczególnie polecana jest dla osób z  prostymi, 
rzadkimi rzęsami. W przypadku opadającej powieki, powiększy 
oko i subtelnie odciągnie wzrok od niedoskonałości.

Zabieg nie niszczy włosków. Jest bezbolesny, przyjemny 
a efekt utrzymuje się do około 6-8 tygodni.

             
Zobacz, na czym dokładnie polega lifting i laminacja rzęs.

Jak w każdym takim zabiegu istnieją przeciwwskazania. 
Są nimi: wszelkie infekcje oczu - alergie, obrzęki, urazy, 
jęczmienie na powiece, przebyta operacja oczu, zapalnie 
spojówek.

W większości gabinetów kosmetycznych możemy napo-
tkać również na metodę trwałego przedłużania rzęs. Za-
bieg polega na doklejaniu do rzęsy klientki jedwabnych 
rzęs, które mają swoje rozmiary i  stopień skrętu. Efekt 
końcowy zależy od tego, jaką metodę wybierzemy 1:1, 
2:1, 3:1. Rzęsy dopasowuje się do kształtu oka klientki. Im 
więcej rzęs, tym efekt będzie bardzie wyrazisty, spektaku-
larny. Zabieg ma za zadanie głównie zagęścić i  wydłużyć 
naturalną rzęsę i utrzymuje się od 4-8 tygodni.

Propozycji jest wiele zarówno dla tych kobiet, które 
chcąc upiększyć okolice oka wolą pozostać w  domu jak 
i dla tych, które wolą oddać swoje rzęsy w ręce specjalisty. 
Zabiegi, które tutaj zostały opisane różnią się efektem, 
trwałością, wykonaniem. Jedno je łączy - nadają naszym 
rzęsom piękny, podkreślony i podkręcony efekt „wow”.

 ■ Anna Musiałek, kosmetolog 

PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021ZDROWIE I URODA

Sprawdź, jak osiągnąć taki efekt 

Długie i gęste rzęsy? To możliwe!
Piękne, długie, gęste i podkręcone rzęsy upiększają i uwodzą. W rzeczywistości u większości kobiet są cienkie, krótkie i proste. Czy istnieją sprawdzone sposoby 
na to, aby wzmocnić, odżywić i podkreślić rzęsy?

Krok 1.
Dokładnie oczyść 

i osusz rzęsy

Krok 2.
Przytrzymaj zalotkę 

palcem wskazującym 
i kciukiem.

Krok 3.
Przyłóż zalotkę blisko 

linii rzęs. Zaciśnij ją lekko 
i poczekaj 5-10 sekund. Czyn-

ność możesz powtórzyć 
przesuwając zalotkę 
wyżej nad linię rzęs.

Etap I
Na dolne rzęsy pod 

okiem zostaje umiesz-
czony płatek zabezpie-
czający dolne włoski.

Etap II
Górne rzęsy znajdujące się na 

płatku zostają dokładnie oczysz-
czone i przygotowane do zabiegu.

Etap III
Na górną powiekę blisko linii rzęs 

specjalista przykleja specjalny 
płatek sylikonowy.

Etap IV
Na płatek silikonowy za pomocą 

specjalnego aplikatora zostają 
nawinięte górne rzęsy.
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O planach dotyczących odbu-
dowy zdrowia Polaków opo-
wiadał rzecznik resortu 
zdrowia w  TV Republika. Na 
czym miałoby to polegać? Na 
szeregu badań ukierunkowa-
nych na pacjentów 40 plus – 
tak, aby każdy z nas po covidzie 
mógł dokładnie zweryfikować 
stan swojego zdrowia i  spraw-
dzić wszystkie wskaźniki, które 
są dość istotne przy szeregu 
chorób, w  tym m.in. nowotwo-
rowych, cukrzycowych czy 
kardiologicznych. - Pierwsza 
diagnostyka ma być dokładnie 

zaplanowana przez państwo. 
Będzie to coś na zasadzie 
bonu, który każdy będzie mógł 
wykorzystać w  diagnostyce. 
Zależy nam na tym, żeby na 
postawie tej pierwszej dia-
gnozy, można było podjąć 
dalsze leczenie – wyjaśnił 
rzecznik Ministerstwa Zdrowia, 
Wojciech Andrusiewicz.

Zapowiedział, że planowane 
jest też zlikwidowanie kolejek 
do lekarzy, ale na razie trzeba 
jeszcze poczekać na ustabili-
zowanie się stanu związanego 
z epidemią

 ■ Katarzyna Gwara

W ten sposób ma zostać w zna-
czący sposób ograniczona liczba 
hospitalizowanych dzieci z  po-
wodu   infekcji żołądkowo-jelito-
wych. W  dobie pandemii jest to 
szczególnie ważne – hospitali-
zacja dla każdego dziecka i  jego 
rodziców to niepotrzebny stres 
i  cierpienie, a  dla wcześniaków 
oznacza on często krok wstecz 
w ich rozwoju.

Rotawirusy wywołują infekcje, 
które na ogół przebiegają 

z  ostrymi biegunkami, wymio-
tami i  gorączką, co często pro-
wadzi do ciężkiego odwodnienia, 
szczególnie groźnego u  naj-
mniejszych dzieci. Każdego roku 
z  powodu ciężkich infekcji rota-
wirusowych ok. 50 tys. dzieci 
trafia do szpitala. Nieraz razem 
z dzieckiem chorują całe rodziny 
– rodzice, rodzeństwo, dziad-
kowie.

Jedyną skuteczną metodą unik-
nięcia cierpienia dzieci z powodu 
tej infekcji jest zabezpieczenie 
całej populacji niemowląt przed 
rotawirusami.

Dotychczas szczepienie to było 
jedynie zalecane, ale nie było 
obowiązkowe i  nie finansowano 
go w  ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień Ochronnych. 
Dla rodziców oznaczało to wy-
datek ok. 600 zł za pełen cykl 
szczepień. 

Do stosowania w ramach szcze-
pień powszechnych zarówno 
niemowląt urodzonych o  czasie, 
jak i  wcześniaków, wybrano 
szczepionkę 3-dawkową. 
Pierwszą dawkę można podać, 
gdy dziecko ukończy szósty ty-
dzień życia, lecz nie później niż 
w  12. tygodniu życia. Zaleca się, 
aby kolejne trzy dawki podać 

przed ukończeniem przez 
dziecko 22. tygodnia życia, przy 
czym należy zachować przynaj-
mniej czterotygodniowe 
przerwy między dawkami. 
W  razie konieczności trzecią 
(ostatnią) dawkę można podać 
przed ukończeniem 32. tygodnia 
życia.

Szczepionkę można podawać 
z  innymi szczepieniami wskaza-
nymi w  Programie Szczepień 
Ochronnych. Jest to szczepionka 
doustna, dlatego jej podawanie 
jest niekłopotliwe dla dziecka 
i  nie wiąże się z  dodatkowym 
bólem z  powodu kolejnego 
wkłucia.

Przeciwko rotawirusom dzieci 
są już od wielu lat szczepione w: 
Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, 
Grecji, Irlandii, Litwie, Luksem-
burgu, Niemczech, Norwegii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz 
we Włoszech. Jak podkreślają 
eksperci, z  doświadczeń tych 
państw wynika, że jedynie po-
wszechne, bezpłatne szcze-
pienia przeciw rotawirusom są 
gwarancją najwyższego odsetka 
zaszczepionych dzieci, a  tym 
samym największych efektów 
populacyjnych.

 ■ Katarzyna Gwara

Tym razem na zdrowie  

Będzie kolejny  
bon dla Polaków

Dla dzieci urodzonych w tym roku  

Darmowa szczepionka  
przeciw rotawirusom

 Qcd. ze str. 1

 Qcd. ze str. 1



17 PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021AKTUALNOŚCI

Przypomnijmy, finał WOŚP od-
bywa się zawsze w drugą niedzielę 
stycznia. W  tym roku miał to być 
więc 10 stycznia. Jednak w związku 
z  ogłoszoną kwarantanną naro-
dową i związanymi z nią obostrze-
niami Fundacja zdecydowała, że 
przeniesie go na 31 stycznia. Oka-
zało się jednak, że rządzący prze-
dłużyli wszystkie ograniczenia. 
Jurek Owsiak poinformował, że 
mimo to nie zamierza już zmieniać 
terminu finału. Odbędzie się on 
pod hasłem „Gramy z głową!”. Tym 
razem Fundacja będzie się skupiać 
na zakupie sprzętu dla laryngo-
logii, otolaryngologii i  diagnostyki 
głowy. 

W tym roku na ulice Częstochowy 
wyjdzie 300 wolontariuszy, czyli 
prawie dwa razy mniej niż co roku! - 
Oznacza, że będziiemy mieli dwa 
razy cięższe puszki! O  co pięknie 
prosimy całe miasto – apelują wo-
lontariusze. W  sztabie nad organi-
zacją finału czuwa 30 wolontariuszy, 
którzy w  zupełnie nowych warun-
kach szykują dla nas coś wyjątko-
wego! 31 stycznia częstochowski 
sztab WOŚP zorganizuje transmisję, 
podczas której zaplanowano takie 
wydarzenia, jak:

• Wywiady live z ludźmi kultury - To-
masz Sętowski, Jerzy Kędziora, 
Olek Klepacz, Joanna Ambroz. 

• Wywiady live z  fundacjami - 

DKMS, ELTROX, „DR. CLOWN”, 
PSIA DUSZKA 

• Pozdrowienia od znanych i  lubia-
nych specjalnie dla częstocho-
wian, częstochowianek i  Sztabu 
WOŚP Częstochowa ( m. in. Artur 
Barciś, Radio Złote Przeboje, 
Wiolka Walaszczyk, Piotr Bu-
kartyk) 

• Dużo dobrej muzyki (koncert ze-
społu Venia z  Meksyku, dr Veers 
ze Szkocji, Natalia Szczypuła, Or-
kiestra Online). 

• Licytacje live! 
• Przekazanie wyjątkowej, niebie-

skiej kurtki Marcina Najmana 
Krzysztofowi Stanowskiemu.

• Niespodziankę podczas światełka 
do nieba.

Z pomocą platformy Clickmeeting, 
przygotowano Częstochowską Aka-
demię Sztuk Przepięknych, która 
trwać będzie całą finałową nie-
dzielę! Każdy z  warsztatów jest 
ogólnodostępny- wystarczy tylko 
zasubskrybować go na platformie. 

Wśród warsztatów znajdą się: 

• Trening z Quick Shot Kickboxing 
• Tańce jak z bajki 
• Czytanie bajek 
• Występ malowania piaskiem 
• Szkolenie o  pracy z  niepełno-

sprawnymi 
• Mówić to mało, trzeba mówić do 

rzeczy 
• Chciałbym pracować w radiu... i co 

dalej? - trudne początki i  kulisy 
pracy w  ogólnopolskiej stacji ra-
diowej 

• Pomoc drugiemu człowiekowi 
• Wewnętrzny ogień- klucz do 

zdrowia 
• Pierwsze kroki w  zawodowej ka-

rierze 

• ŻUŻLOWE LOVE 
W  trakcie trwania warsztatów 

udostępniona zostanie wirtualna  
eSkarbonka Sztabu WOŚP Czę-
stochowa, na którą będzie można 
przelewać pieniądze, bez wycho-
dzenia z  domu. https://eskar-
bonka.wosp.org.pl/aymk2g (link 
do eskarbonki) 

Ponadto, jak co roku odbywają się 
imprezy towarzyszące: 
• Samochodowa Parada Serc 
• VIII Śląska Integracja Terenowa 
• Morsowanie ze Zmorsowani Czę-

stochowa 
• Wirtualny Bieg Policz Się z  Cu-

krzycą 

Częstochowski sztab przygo-
tował również grę miejską w spe-
cjalnej aplikacji od firmy 
GeoGames, w  której zapoznamy 
się z historią Częstochowy i cieka-
wostkami o naszym mieście. Poza 
tam nie zapomniano również 
o  biegaczach - IX Częstochowski 
Bieg „Policz się z  cukrzycą” odbę-
dzie się w formie wirtualnej. - Bie-
gniemy w niedzielę o 11.00! Każdy 
z wybranego przez siebie miejsca, 
na wybranym przez siebie dy-
stansie! Mamy 150 pakietów star-
towych i pamiątkowych medali dla 
biegaczy – podsumowują wolon-
tariusze. 

OKF DLA WOŚP
Aby wesprzeć Orkiestrę, można 

też... obejrzeć film. Częstochowski 
Ośrodek Kultury Filmowej zaprasza 
na pokaz online wyjątkowej pro-
dukcji „120 uderzeń serca” w reży-
serii Robin’a  Campillo - zdobywcy 
Grand Prix MFF w  Cannes 2017 
oraz 6 nagród Cezara 2018, w tym 

dla Najlepszego Filmu oraz za Naj-
lepszy Scenariusz Oryginalny. 
 
Całkowity dochód z biletów zostanie 
przekazany na tegoroczny cel WOŚP

W  dniach  29-31.01.2021  na plat-
formie mojeekino.pl pojawi się moż-
liwość nabycia 48-godzinnego 
dostępu do filmu w cenie 15zł.

 ■ Katarzyna Gwara

Instytucje nadzorujące służbę 
zdrowia w  Nowej Zelandii regu-
lują stosowanie papierosów 
elektronicznych, które mają 
służyć jako narzędzie prowa-
dzące do porzucenia tradycyj-
nych papierosów przez dorosłych 
palaczy. Kraj ten jest światowym 
pionierem, jeżeli chodzi o  infor-
mowanie o  e-papierosach jako 
potencjalnie mniej szkodliwej al-
ternatywy dla tradycyjnego ty-
toniu. Już w 2017 r. władze tego 
kraju oświadczyły, że wapowanie 
(stosowanie e-papierosów) może 
pomóc w  rzuceniu palenia. Tam-
tejsze Ministerstwo Zdrowia 
wraz z Agencją Promocji Zdrowia 
(HPA) uruchomiło nawet portal 
Vaping Facts, który szczegółowo 

opisuje, w jaki sposób e-papieros 
przyczynia się do zmniejszenia 
szkód związanych z nałogiem. 

Używanie e-papierosów, jako 
mniej szkodliwe od tradycyjnego 
palenia, uznały już 24 międzyna-
rodowe organizacje, wśród któ-
rych są instytucje zdrowia 
publicznego z  Wielkiej Brytanii, 
Francji, Kanady, Niemiec, czy Au-
stralii. Już w lipcu 2017 r. Amery-
kańska Agencja ds. Żywności 
i Leków (FDA) wskazała, że niko-
tyna najbardziej szkodzi wtedy, 
gdy dostaje się do organizmu 
w  postaci dymu papierosowego, 
dając do zrozumienia, że mniej 
szkodliwe są takie rozwiązania 
jak e-papierosy, czy podgrze-
wacze tytoniu. Pogląd ten po-

twierdza raport brytyjskiej Izby 
Gmin, który powołuje się między 
innymi na dane Public Health En-
gland, instytucji zdrowia publicz-
nego w  Wielkiej Brytanii oraz 
Royal College of Physicians (Kró-
lewskiego Kolegium Lekar-
skiego). Z danych tych wynika, że 
e-papierosy i tzw. podgrzewacze 
tytoniu są potencjalnie mniej 
szkodliwe o  ok. 90- 95 proc. 
w  porównaniu do tradycyjnych 
papierosów, ze względu na brak 
najbardziej toksycznych sub-
stancji smolistych. 

Badania i  opracowania na-
ukowe pokazują też, że e-papie-
rosy mogą być skutecznym 
środkiem do ostatecznego ze-
rwania z  nałogiem. Z  badania 

brytyjskiego Action on Smokin-
g&Health (ASH) z  sierpnia 2018 
roku wynika, że aż 52 proc. z 3,2 
miliona dorosłych palaczy e-pa-
pierosów w  tym kraju przestało 
palić. Z  kolei z  niedawnego ba-
dania z Hiszpanii wynika, że aż 9 
na 10 osób korzystających 
z e-papierosów w tym kraju ogra-
niczyło lub porzuciło nałóg pa-
lenia dzięki wapowaniu.

Ale na rynku, poza e-papiero-
sami, pojawia się coraz więcej al-
ternatyw dla klasycznego 
papierosa, jak np. podgrzewacze 
tytoniu nowej generacji. Urzą-
dzenia tego typu nie spalają, a je-
dynie podgrzewają tytoń 
wysokiej jakości. Dzięki temu pa-
lacz doświadcza uczucia 

porównywalnego do tradycyj-
nego palenia, jednocześnie do-
starczając dużo mniej 
szkodliwych substancji do orga-
nizmu. Do najnowszych roz-
wiązań tego typu należy glo 
Hyper. Urządzenie zostało grun-
townie przebadane, do tej pory 
przeprowadzono na nim 44 testy 
behawioralne, 164 analizy che-
miczne, 46 badań klinicznych 
i 75 testów określających wpływ 
na komórki organizmu. Więcej 
o alternatywnych produktach ni-
kotynowych można się dowie-
dzieć np. dzięki kampanii Masz 
Wybór (www.maszwybor.pl), za 
którą stoi jeden z koncernów ty-
toniowych.

31 stycznia 

XXIX Finał WOŚP 
w Częstochowie!

 Qcd. ze str. 1

Jak wytrwać  
w noworocznym  
postanowieniu  
i rzucić palenie 
Do najtrudniejszych wyzwań noworocznych należy 
z pewnością rzucanie palenia. Wiele osób nie daje rady 
porzucić zgubnego nałogu z dnia na dzień i  po krótkim 
okresie tytoniowej abstynencji przekłada swoje „że-
lazne” postanowienie o kolejny rok. Okazuje się jednak, 
że dla tych, którzy za żadne skarby nie mogą skończyć 
z papierosami, istnieją inne rozwiązania, co więcej – po-
tencjalnie redukujące i ograniczające ryzyko zdrowotne 
związane z nałogiem. 

about:blank
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MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
 Q KUPIĘ motocykl , samochód 
z PRL - zadbany z dokumentami 
np. Fiat 125p, 126p , syrena ,  
mikrus , moskwicz , wołga WSK , 
WFM , JUNAK , OSA i inne ciekawe  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ motocykl , motorower 
z PRL-u kompletny np. WSK , WFM, 
JUNAK , SHL , IŻ , OSA , motorynka, 
wierchowina , Jawa i inne  
tel. 608 097 274

 Q KUPIĘ AUTO - MOTOCYKL  MOTO-
ROWER   Z PRL-U zapomniany, za-
stały w garażu np. Warszawa, Syre-
na, Moskwicz, Wołga, Skoda, Zaporo-
żec, Junak, WFM, WSK, Osa, Komar,  
Motorynka i inne . Tel. 608 097 274

SPRZEDAM

 Q SPRZEDAM samochód Matiz  
z 2002 roku, tel. 34 362 94 27

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

 Q Częstochowa (dzielnica: Dźbów)  
cena: 1 300,00 pln powierzchnia: 
53,00 m², piętro 2; tel. 602852712

 Q WYNAJMĘ działkę pod działal-
ność gospodarczą, 1 zł za metr 
kwadratowy, na terenie Często-
chowy, mieszkanie trzech wiesz-
czy, m - 3, umeblowane, cena 
1000 zł - tel. 503 002 462

 Q Wynajmę działający od 30 lat 
sklep monopolowo-spożywczy 
24h na ul. Garibaldiego. Często-
chowa, tel. 531 186 403

 Q  Wynajmę m3 50m2, i piętro 
umeblowane, gotowe na za-
mieszkanie, najem krótkotermi-
nowy, ul. Dąbrowskiego 41,  
tel. 602 307 570

 Q  Wynajmę garaż,  
tel. 34 362 94 27

SPRZEDAM

 Q Dom w cz-wie, ul. Św. Rocha.  
Dojazd z dwóch stron. Idealny  
na działalność. Tel. 606 875 401

 Q Dom w szeregowej zabudowie: 
Cz-wa / Lisiniec. 40% Do wykoń-
czenia.Tel. Kontaktowy 34 317 27 48

 Q Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Północ) cena:  
312 000,00 pln powierzchnia:  
61,00 m² ; tel. 502583667

 Q Mieszkanie m-3 64 m2 w kamie-
nicy oraz lokal użytkowy 16 m2 
w centrum Częstochowy. 
Tel. 662 014 102

 Q  Mieszkanie - Częstochowa 
(dzielnica: Parkitka) cena:  
269 500,00 pln powierzchnia: 
49,00 m², stan developerski;  

tel. 502583667

 Q Mieszkanie M4 po modernizacji 
w dzielnicy Północ. Pilnie. Cena: 
299000 zł. Tel. 504 132 951

 Q Pensjonat w cz-wie pod działal-
ność. Ul. Gronowa 37.Długi 29 m, 
szer. 9 M – 2 kondygnacje, 
z przybudówką. Tel. 502 636 143

 Q Pole o pow. 8134 M2, dł. 250 M, 
szer. 40–45 M w Częstochowie, 
ul. Juranda 40/44. 
Tel. 887 627 682

 Q Grunty rolne 0,8911 ha w wysoka 
lelowska / gmina żarki, cena:  
30 000 - do negocjacji,  
tel. 508 719 237 Lub 506 797 760

 Q Działka budowlana - Często-
chowa (Raków),cena: 310 000pln  
pow.: 3 104,00 m²; tel. 502583667

 Q Działki budowlane w centrum 
Miedźna. Tel. 601 412 688

KUPIĘ
 Q MIESZKANIE m-2 pokój z kuchnią 
na I lub II piętrze w centrum lub 
śródmieściu Częstochowy. 
Tel. 413 880 040 

SPRZEDAM

 Q Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

 Q Antyki – francuski komplet 
z 1896 r.: Biblioteczka + komoda 
z marmurowym blatem. Sygno-
wany, perfekcyjna renowacja. 
Tel. 34 – 367 65 56

 Q Białe kamienie - ozdobne,  
do ogrodu, worek 20 kg/16 zł  
- Częstochowa, tel. 508 747 290

 Q Cegła (czerwona, pełna) z roz-
biórki - 1000 szt. Cena: 1,40 zł/szt. 
Tel. 798-258-531

 Q Część do chevroleta captive. 
Czujnik stopu. Nowy. Made in 
USA. Tel. 501 779 441

 Q Drewno kominkowe - opałowe 
worki: 8-15 zł rozpałkowe brzoza 
- dąb - sosna, tel. 665 863 191

 Q Drzwi harmonijkowe – używaną 
w b. dobrym stanie, o wym.  
170 x 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q Garnitur męski nowy, na wzrost 
170 cm - tel. 697 272 102

 Q Futrówka skóra (świnia)  
tel. 790 819 855

 Q Kask ochronny - b.dobry  
- tel. 697 272 102

 Q Kawiarkę ciśnieniową DeLonghi  
- tel. 697 272 102

 Q Kożuch męski na wzrost 170 cm,  
tel. 34 362 94 27

 Q Kopierkę laserową HP 1010  

- tel. 697 272 102

 Q Kuchnia gazowo- elektryczna  
tel. 721 390 993

 Q Laptop Acer + wiatrak itp. (głośniki) 
myszki; Odtwarzacz Orion DVD 828 
+ pilot; telefon komórkowy Sam-
sung + ładowarka; tel. 530 485 377

 Q Lodówka mastercook duża,  
biała. Tel. 721 390 993

 Q Lodówka ardo – wys. 141 Cm, 
sprawna, cena: 190 zł.  
Tel. 798 - 649 - 665

 Q Lustro łazienkowe – o wym.  
70 X 90 cm. Tel. 501 109 822

 Q Maszyna dziewiarska firmy 
boschtel. 34 362 94 27

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

 Q Meble w dobrym stanie - szafa, 
regał, szafka, regał nad szafkę, 
stolik, stolik pod TV, laptop - 
Częstochowa Lisiniec,  
tel. 508 747 290

 Q Meble młodzieżowe „norweskie” 
w dobrym stanie. Szafa, regał  
z 4 półkami, szafka z 3 szuflada-
mi, nad szafką z szufladami jest 
regał z 2 półkami, biurko nad 
biurkiem półka, stolik nocny, stolik 
pod komputer. Częstochowa,  
tel. 508 747 290

 Q Pilarka poprzeczno-wzdłużna 
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 Q Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 Q Prasowalnica elektryczna  
tel. 34 362 94 27

 Q Programator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

 Q Radio+cd+magnetofon, mp3, 
RDS, AUX, MICTRO COMPONENT 
SYSTEM typ UX-G3, 2x25W  
tel. 697 272 102

 Q Rower Cobran Shimano -  
tel. 697 272 102

 Q Rowery sładaki, 2 szt., jeden 
w stanie b.dobrym, tel. 790 819 85

 Q Serwis obiadowo-kawowy: 
(6-osobowy) z kamionki ciemny 
brąz; -z duralxu; tel. 504 230 153

 Q Skóra futrówka świńska,  
tel. 790 819 855

 Q Sofa - mało używana,rozkładana. 
Szara, dół czarny. Szer. 90 cm,  
po rozłożeniu 200 cm. Pojemnik 
na pościel. Tel. 792 617 695

 Q TV LED 40 cali samsung 3-D  
full hd dvb-t. Tel. 721 390 993

 Q TV LCD 32 cale funai.  
Tel. 721 049 100

 Q Toaleta kompaktowa. – Używa-
na w bdb. stanie. Tel. 501 109 822

 Q Wanna metalowa – używaną 
w b. Dobrym stanie, o wym.  
170 X 75 cm. Tel. 501 109 822

 Q  Węgiel ekogroszek luzem 
i workowany z dostawą pod po-
dany adres na terenie Często-
chowy i okolic Tel. 601 495 165

PRACA

DAM PRACĘ
 Q Praca w Radomsku – Operator 
wózka widłowego z UDT  
lub Operator produkcji. 
Więcej informacji: 663 330 218

 Q Przyjmę do pracy handlowca  
tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy szlifierza 
 tel. 601 505 520

 Q Przyjmę do pracy drykiera/wy-
oblacza tel. 601 505 520

 Q Firma Tacho poszukuje pracownika 
do serwisu tachografów 
tel: 663 488 502

SZUKAM PRACY
 Q Podejmę pracę - pracownik go-
spodarczy, porządkowy, stróż, go-
dziny popołudniowe, nocne. Solidny 
i dyspozycyjny. Tel. 502 417 160 

 Q Podejmę pracę pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. Tel. 536 512 396

 Q Podejmę pracę - pracownika go-
spodarczego - ogrody, posesje, 
porządki, itp. tel. 508 747 290 

 Q Podejmę pracę - mężczyzna lat 44, 
podejmie pracę jako tokarz, ślusarz, 
tel. 694 200 794.

USŁUGI
 Q Naprawa pomp wodnych, hydro-
forowych, samochodowych i cyr-
kulacyjnych.  Ul. Ikara 133a, tel. 669 
245 082

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

LOMBARD 
KAPS 

20 lat doświadczenia
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, 

RTV i inne 

TANIE WYROBY 
JUBILERSKIE

Al. NMP 1, tel. 34 361-39-50
Al. NMP 16, tel. 34 324-68-31

Al. Wolności 6, tel. 34 324 23 24
www.kapssc.pl

 Q Działka budowlana o pow. 2087 m2, 
wszystkie media: woda, gaz,  
prąd w skrzynce energetycznej  
z przydziałem mocy na 25 A,  
Jaskrów, 42-244 Mstów, ul. Pszczela 
(Ołowianka). Tel. 513 950 092



19 PIĄTEK-NIEDZIELA 29-31 STYCZNIA 2021SPORT

Adres redakcji:
42-200 Częstochowa, al. NMP 51

tel. 533 302 888

Wydawca:
Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48

Redaktor naczelny: Teresa Szajer

Kontakt internetowy:
email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl

www.zycieczestochowy.pl

Telefony:
Redakcja: 533 302 888

Biuro ogłoszeń: 533 333 049
interwencje - trudne sprawy: 792 620 051

Opracowanie: Paula Nogaj

Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa zdobył w miniony weekend 
cenne zwycięstwo na własnym te-
renie. Biało-zielona drużyna po 
pięciosetowym pojedynku poko-
nała TKS Tychy, zbliżając się 
w  kierunku awansu do fazy play-
-off. 

Choć sobotni mecz rozpoczął się 
źle dla częstochowskiej drużyny, 
ostatecznie zakończył się zwycię-
stwem. Pierwsza partia była ko-
rzystniejsza dla tyszan, którzy 

w  pełni kontrolowali przebieg gry. 
Byli skuteczni zarówno w zagrywce, 
jak i w bloku. Porażka 14:25 nie pod-
łamała jednak częstochowian, 
którzy z  każdą kolejną akcją dru-
giego seta zaczęli się rozkręcać. - Do-
brze zaczęła funkcjonować gra przez 
środek, a  ważne punkty dorzucał 
atakami z prawego skrzydła Mikołaj 
Sarnecki, dzięki gospodarze dopro-
wadzili do remisu. Trzecia partia so-
botniego starcia była zdecydowanie 
najbardziej wyrównana i  zarazem 
emocjonująca – relacjonuje klub. 

Grę na przewagi ostatecznie wygrali 
goście. Podopieczni Wojciecha Pudo 
znów pokazali charakter i  swoim 
uporem doprowadzili do piątej partii, 
w której zdołali zdominować rywala 
i  ostatecznie odnieść bardzo cenne 
zwycięstwo. - Bardzo się cieszę, że 
wygrałem swój pierwszy mecz 
razem z  drużyną od czasu kiedy je-
stem w  AZS-ie. Po pierwszym nie-
udanym secie wiedziałem, że po 
pierwsze trzeba wygrać trzy seta, 
a  po drugie, że goście nie mogą tak 
dobrze grać przez cały mecz. Bardzo 
fajnie, że zagraliśmy w tym spotkaniu 
jako cała drużyna i wygraliśmy - sko-
mentował nowy nabytek biało-zielo-
nych Mikołaj Sarnecki, który został 
wybrany najlepszym zawodnikiem 
spotkania. Częstochowianie so-
botnim zwycięstwem zbliżyli się do 
rundy play-off, utrzymując się na 
trzecim miejscu w tabeli. Przed Eco-
-Team AZS-em Stoelzle Często-
chowa w  najbliższych tygodniach 
trudne wyzwania - starcia z liderem 
i wiceliderem rozgrywek. 

Eco-Team AZS Stoelzle Często-
chowa : TKS Tychy 3:2 (14:25, 25:19, 
25:27, 25:17, 15:8)

Siatkarze Exact Systems 
Norwid zwyciężyli w  meczu 
wyjazdowym z  Zaksą Strzelce 
Opolskie. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 3:1, dzięki 
czemu częstochowska drużyna 
może cieszyć się z  13 zwycię-
stwa w Tauron 1 Lidze. 

-Obecny sezon układa się po 
myśli działaczy, trenerów, ki-
biców i  siatkarzy Exact Systems 
Norwida. Częstochowscy siat-
karze w sobotę o 13 ligowe zwy-
cięstwo walczyli na wyjeździe 
z  Zaksą Strzelce Opolskie. To 
partnerski klub mistrzów Polski 
z Kędzierzyna Koźla, a trenerem 
Zaksy Strzelce Opolskie jest 
były siatkarz Mostostalu Kę-
dzierzyn Koźle Roland Demboń-
czyk.

Faworytem był Exact Systems 
Norwid. Goście od mocnego 
uderzenia rozpoczęli mecz i wy-
grali inauguracyjnego seta do 
17. Również w  kolejnym secie 
okazali się lepsi. Zaksa triumfo-
wała tylko w  trzeciej partii. Od 
czwartego seta wszystko wró-
ciło na właściwe tory. Siatkarze 

trenera Piotra Lebiody popra-
wili swoją grę i mogli cieszyć się 
z 13 zwycięstwa w sezonie. 

Nagrodę MVP od komisarza 

Grzegorza Szymańskiego (by-
łego siatkarza AZS-u  Często-
chowa) otrzymał rozgrywający 
częstochowskiej drużyny To-
masz Kowalski – poinformował 
Marek Osuchowski z  Biura Pra-
sowego Exact Systems Norwid. 
Obecnie częstochowska dru-
żyna ma na swoim koncie 35 
punktów i zajmuje 5. miejsce. Do 
4. w  tabeli Gwardii Wrocław 
Exact Systems Norwid traci za-
ledwie 1 punkt. 

ZAKSA Strzelce Opolskie – 
Exact Systems Norwid Często-
chowa 1:3 (17:25, 21:25, 26:24, 
22:25)

Exact Systems Norwid: Ko-
walski,Kogut, Mucha, Kryński, 
Szewczyk, Usowicz, Wasilewski 
(libero) – Walczak, Franczak.

PKO Ekstraklasa

Raków Częstochowa vs. Pogoń Szczecin

Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa

Wyszarpane zwycięstwo 
z TKS-em Tychy

W  najbliższy piątek 29 stycznia 
PKO Ekstraklasa wznawia roz-
grywki. Raków Częstochowa 
zmierzy się z  Pogonią Szczecin 
w  ramach 15. kolejki. Początek 
spotkania o godzinie 20:30.

Przed przerwą zimową Raków 
Częstochowa uplasował się na po-
zycji wicelidera z  28 punktami, 
tracąc zaledwie 1 punkt do lideru-
jącej Legii Warszawa. Piątkowy 
rywal Czerwono-Niebieskich zaj-

muje obecnie trzecie miejsce w  ta-
beli. Mecz będzie można zobaczyć 
na Canal+ Sport, Canal+ 4K i  TVP 
Sport. Terminarz rozgrywek przewi-
duje, że Raków zmierzy się na-
stępnie z Legią Warszawa. Spotkanie 
to zostało zaplanowane zostało na 
13 lutego.  W ramach 18. i 19. kolejki 
PKO Ekstraklasy częstochowianie 
zagrają kolejno z  Zagłębiem Lubin 
i z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Tauron 1 Liga

Exact Systems Norwida  
z 13 zwycięstwem w sezonie

Mateusz Wdowiak podpisał 
3-letni kontrakt z Rakowem Czę-
stochowa, a jego umowa zacznie 
obowiązywać od 1 lipca – poin-
formował klub.

Mateusz Wdowiak urodził 28 
sierpnia 1996 roku w Krakowie. Jest 
wychowankiem Cracovii, mierzy 
174 centymetry i  występuje na po-
zycji lewego skrzydłowego. - Prawie 
całą dotychczasową karierę spędził 
w  drużynie Pasów. Wyjątkiem było 
półroczne wypożyczenie do San-
decji Nowy Sącz w sezonie 2016/17, 
kiedy pomógł Sączersom awan-
sować po raz pierwszy w historii do 

PKO Ekstraklasy. Dla krakowskiego 
klubu rozegrał łącznie 152 spo-
tkania, w których zdobył 13 bramek 
i  zanotował 22 asysty. W  lipcu ze-
szłego roku strzelił bramkę na wagę 
zwycięstwa w finale Pucharu Polski 
z  Lechią Gdańsk. Jest byłym mło-
dzieżowym reprezentantem Polski – 
wylicza klub. - Bardzo cieszymy się 
z  podpisania kontraktu z  Mate-
uszem Wdowiakiem. To zawodnik, 
który dzięki swojej szybkości doda 
nam więcej opcji w grze ofensywnej 
i  pomoże nam swoim doświadcze-
niem w Ekstraklasie - powiedział dy-
rektor sportowy Rakowa, Paweł 
Tomczyk.

Raków Częstochowa

Mateusz Wdowiak w Czerwono-
Niebieskich barwach

#Szczepimysię wypowiedział się nowy nabytek 
biało-zielonych – kacper woryna.

- Szczepienia to temat bardzo wrażliwy i elektryzujący społeczeństwo, dlatego wypowiada-
nie się na jego temat – zachęcając lub krytykując, powinno być poparte argumentami. Jeste-
śmy tylko sportowcami, więc nie mamy fachowej wiedzy, jakie mogą być skutki przyjęcia 
szczepionek, czego część społeczeństwa, w tym i ja, tak bardzo się obawia. Z drugiej strony 
nikt nie wie, jakie długofalowe skutki może nieść przebycie choroby wywołanej wirusem co-
vid-19. Może warto więc podjąć dyskusję, że przyjęcie szczepionki to pewnego rodzaju szan-
sa na powrót społeczeństwa do częściowej normalności, powrót do normalnych spotkań 
w gronie przyjaciół i rodziny, powrót nieograniczonego podróżowania – skomentował kac-
per woryna, podkreślając, że szczepienie to sprawa indywidualna każdego człowieka, a każ-
dy z nas musi zgodnie z własnym sumieniem, pomyśleć o plusach i minusach szczepień, i na 
tej podstawie podjąć decyzję. - Kiedy przyjeżdżałem do częstochowy w barwach row-u ryb-
nik, pamiętam szczelnie wypełniony stadion przy ulicy olsztyńskiej oraz głośny i wspaniały 
doping częstochowskich fanów. Liczę zatem, że już w nowym sezonie będziemy mogli spo-
tkać się w komplecie na arena  zielona-energia.Com – dodał żużlowiec.

Fot. Patryk Kowalski

Fot. Marek Osuchowski
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